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Agenda
• Status økonomi og drift
• Budsjett- og økonomiplan 2022 – 2025
• Status og prosess ny selskapsavtale
• Status og fremdrift ny brannordning
• Status ny hovedbrannstasjon og Nes
brannstasjon
• Nasjonal- og intern evalueringsrapport

Økonomi pr 1.tertial
• Brann
Resultat: Mindreforbruk på 3,3 mnok.
Årsaken er knyttet til vakanser og refusjon av inntekter i forbindelse med
Gjerdrum. Det er betydelig merforbruk på overtid/vikar/utstyr pga hendelsen i
Gjerdrum. Søknad om skjønnsmidler er sendt til Statsforvalteren og Gjerdrum
kommune og beløper seg til 2,8 mnok. Kravet er dekket i sin helhet, bokføres i
mai og vil medføre ytterligere mindreforbruk totalt. Vakanser er i prosess for
ansettelse.
• Feier/boligtilsyn (selvkost)
Resultat: Mindreforbruk på 0,84 mnok
Årsaken er knyttet til vakanser som forventes å bli delvis dekket i løpet av
året.

Hovedtrekk, foreløpig rammebehov 2022 – 2025
Forutsetninger:
• Lønns- og prisvekst basert på prognoser SSB, vektet for andel lønn og pris i ØRB (2022 – 2,7%, 2023
– 2,9%, 2024 og 2025 – 3,1%)
• Ramme 2022 justert for engangstiltak i 2021 før justering av lønns- og prisvekst. Budsjettavlastende
tiltak vil innarbeides
Konsekvens av vedtak:
• Høyderedskap fra 4.kvartal 2021, bemannes iht. plan fra 2022 med 4,2 mnok
• Sentrale særavtaler. Beregnet til å endre kostnadene for deltidspersonell med 1,3 mnok pr år.
Endringene gjøres på regler for overtid, utrykning og vaktgodtgjøring (2022)
• Husleie ny hovedbrannstasjon Jessheim (foreløpige beregninger) (2025)

• Finanskostnader beregnet iht. investeringsplan

Hovedtrekk, foreløpig rammebehov 2022 – 2025

Nye varige tiltak:

• Beredskap dagtid, 1 stilling for fremtidig økning til 3 på dagtid i Nes i påvente av mulig
overgang til fullkasernert i 2025. Dersom fullkasernert ikke realiseres, øker behovet
med ytterligere 1 dagstilling i Nes til 4 totalt (2022)
• Forebyggende personell iht. økning i befolkning, sett opp mot forskriftskravet (2023)
• Økning til 3 kasernerte på døgn i Eidsvoll. Ansatte inn i døgnturnus med fratrekk fra
de kostnader som foreligger med deltidsansatte i dag (2023)
• Innsatsleder i eget selskap som komplett ordning (2025)
• Ny brannstasjon Nes planlegges, og antas å være ferdig i 2025. Det er økning i
husleie og oppbemanning til fullkasernert mannskap inkludert tankbil (2025)
• Kompetanse/tjenesteplanlegger (2025)

Status og prosess ny selskapsavtale
• Hurdal- og Eidsvoll kommune avklarer videre deltagelse ØRB før sommeren
• Gjerdrum kommune:
•

«Kommunedirektør gis fullmakt til en forhandling om mulig fratreden i Øvre Romerike
Brann og redning og inntreden i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Fremforhandlede avtaler legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning»
• ØRB er ikke informert om når forhandlingene skal være ferdig
• ØRB har gitt skriftlig tilbakemelding på saksfremlegget – nye beregninger

• Ny selskapsavtale - vedtas under første kommunestyremøte etter sommerenmedio/ultimo september
• Konsekvenser for budsjettoversendelsen i juli – vi må evt oversende med to
forslag til fordelingsmodell av kostnadene. Alternativt å si at den gjeldende
modellen vil fordele kostnadene slik og slik og ny modell slik.

Status og fremdrift ny brannordning
• Norconsultrapporten er overlevert
• Ny selskapsavtale – medio/ultimo september
• Forebyggendeanalysen ferdigstilles ultimo juni – grunnlag for
beredskapsanalysen
• Beredskapsanalysen påbegynt – metode og dimensjonerende hendelser er
beskrevet – analysen gjenstår men må avvente ferdigstilling av forebyggende
analysen – ferdigstilles september/oktober
• Oppdatering av ØRB-ros fra 2019 – september
• Deler av den regionale ROS-analysen - ØRB vil avlaste arbeidsgruppene
med to delprosjekter
• Forurensning, miljøanalyse for alle eierkommuner
• Karlegging av skogbrannrisiko i hele regionen
• Forslag til ny brannordning på Øvre Romerike fremlegges for styret
oktober/november

Status ny hovedbrannstasjon
• Utredningsgruppen har gjennomført møter med de ulike avdelingene i ØRB for å
utarbeide krav- og arealbehovsoversikt
• To møter med tomte-eier for å avklare muligheter og ønsker på primærtomten
• Basert på utarbeidet grunnlag er arkitekten nå i gang med å ferdigstille
volumskisser av ny hovedbrannstasjon
• Med bakgrunn i innspill fra tomte-eier vil det utarbeides skisser for to ulike
plasseringer på tomten, en sørlig (Plassering 1) og en litt lenger nord (Plassering
2)
• Hovedaktiviteter i juni vil være ferdigstilling av tegninger, kostnadsanalyser og
rapport.
• Presentasjon og overlevering av foreløpig rapport som planlagt for styret i juni
• Oslo universitets sykehus (OUS) er i sluttfasen på å godkjenne en
intensjonsavtale med ØRB – ambulansetjenesten blir muligens en del av
hovedbrannstasjonen

Status Nes brannstasjon
• Norconsult ferdig med kravspesifikasjon midlertidige
tiltak – grunnlag for videre prosess
• ØRB tilrettelegger med interne rutiner
• Kommunestyremøte 21. juni
• Søknad arbeidstilsynet
• Dispensasjon 2 år (mulighet for forlengelse)
• Starte prosessen med ny brannstasjon så snart som
mulig

Budsjettforutsetninger nye stasjoner
Forutsetninger (Grovkalkyler) lagt i budsjettet for nye stasjoner
Ny hovedbrannstasjon Jessheim:
• Tidligere kommunisert byggekostnad: ca. +/- 300 mnok. (stor usikkerhet) - snitt av kvadratmeterpris tidligere bygde
stasjoner
• Avskrivningstid: 50 år
• Differansen mellom dagens husleier på flere lokasjoner og ny grovberegnet husleie basert på byggekostnad legges i
budsjettet (beste estimat)
• KVU under utarbeidelse – presenteres for styret 31. juni.

Ny brannstasjon i Nes:
• Byggekostnad: ca. +/- 60 mnok (stor usikkerhet).
• Avskrivningstid: 50 år
• Differansen mellom dagens husleiekostnad inkludert anslåtte utbedringskostnader og ny grovberegnet husleie basert på
byggekostnad legges i budsjettet (beste estimat)

Nasjonal- og intern evalueringsrapport
• Nasjonal evalueringsrapport planlagt overlevert
JD i løpet juni – ikke mottatt tilbakemelding på
når den offentliggjøres
• Intern evalueringsrapport utført av Rogaland
brann og redning IKS overleveres
førstkommende fredag
• Etablerer en prosjektgruppe for mottak av
rapportene
• Skal fremlegge en ledelsesforankret tiltaksplan i
henhold til samfunnssikkerhetsmelding 10 (JD,
2016) – i løpet av september
• Styret informeres om tiltakene unders styremøte
mandag 6. september (avhengig av når den
nasjonale rapporten offentliggjøres)

Takk

