
 

 

 

 

 

 

 

Sak 29/17 – Budsjett 2018 - Investeringsbudsjett 

 

 
 

Forutsetninger for videre prosess 

Styret legger frem sitt forslag til budsjett etter styremøte den 18.september. I forkant av dette er det 

nødvendig at man behandler investeringsplanen i styremøte den 14.august, slik at denne foreligger for 

beregning av finans- og avdragskostnader.  

 

Investeringsbudsjettet 

Forslag til investeringsbudsjett er utarbeidet etter innspill fra selskapets avdelinger, samt vurdert mot 

tidligere oppsatte langtidsplaner for investering. Budsjettforslaget har også vært lagt frem for styremøtet 

12.6 og Eiermøtet samme dato. 

 

Det forutsettes at mannskapsbil og tankbil som anskaffes i henhold til 2016/2017- budsjettet leveres i løpet 

av 2017.  

 

Forslaget som foreligger for 2018 vil i hovedsak finansieres av låneopptak i tillegg til MVA-kompensasjon. 

Det planlegges også med salg av utrangert materiell. Budsjettforslaget medfører en økt finanskostnad for 

2019 på ca 0,1 mnok. 

 

 
 

 

Selskapet forholder seg til en maksimal lånegjeld på 25 mnok iht selskapsavtalen. 

 

  

tall i hele tusen 2018 2019 2020 2021

Mannskapsbil 5 500

Tankbil 3 500

Brannutstyr 800 600 600 600

Lettbiler 550

Feierbiler 300 300

Egenkapitalinnskudd KLP 285 330 375 420

MVA 338 775 1 525

Totalt ØRB 1 973 5 505 8 000 1 320

MVA-kompensasjon -338 -775 -1 525 0

Låneopptak -1 350 -4 400 -6 100 -900

Bruk av disposisjonsfond -285 -330 -375 -420

Sum finansiering -1 973 -5 505 -8 000 -1 320

0 0 0 0

Investeringsbudsjett 2018



 

 

Egen høydeberedskap 

Det ble fremsatt ønske fra eierkommunene i eiermøte 12.6.17, om at selskapet utreder behovet for 

høydekapasitet i planperioden, herunder synliggjør de økonomiske konsekvensene.   

 

Høyderedskap vil bety ca 6,5 mnok i investering. Innenfor planperioden er det ikke mulig å gjennomføre 

investering i denne størrelsesorden i tillegg til allerede planlagte investeringer. Selskapet vil da overstige 

maksimal lånegjeld angitt i selskapsavtalen. I tillegg til kostnaden ved investering, vil et også påløpe 

kostnad i drift på ca 4 mnok pr år. 

 

Selskapets disposisjonsfond 

Selskapets ubundne disposisjonsfond er pr 1.5.2017 på ca 4,7 mnok. Disposisjonsfondet er for tiden  

ca 7,8 % av selskapets nettoramme, men endringen i beredskap på Eidsvoll vil i 2017 finansieres av fondet.   

 

Når disposisjonsfondet overstiger målet om 5 % bør det ses på mulighetene til å overføre midler fra drift til 

investering for å redusere trykket på lånerammen. 

 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen benytte foreslått investeringsbudsjett for 2018 som 

grunnlag for finansielle beregninger i driftsbudsjett. Budsjettet vedtas i sin helhet på styremøtet den 18.9.17 


