Innkalling til representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning
IKS
Dato/tid/sted Fredag 26. april 2019, kl. 08.15 – 08.45, Marker Rådhus
Innkalt:

Representantskapets medlemmer
Styreleder
Brannsjef

Saker
19/01 Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Godkjenning av innkalling/saksliste
c) Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
Representantskapets vedtak:
a) Som møteleder ble
b) Innkalling og sakliste ble godkjent
c) Til å underskrive protokollen ble
19/02 Årsberetning 2018
Det vises til vedlagte årsberetning
Brannsjefens forslag til vedtak:
Årsberetning for 2018 godkjennes
Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:
Årsberetning for 2018 godkjennes
Representantskapets vedtak:

19/03 Regnskap 2018
Revisjonens beretning til IØBRs regnskap for 2018 forelå 11.04.2019 og ble delt ut på
styremøtet. Revisjonens beretning vedlegges innkallingen til IØBRs representantskapsmøte
26.04.2019.
Årsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på kr 1.473.095,11. Hovedårsaken til
mindreforbruket er at det i tillegg til stram økonomistyring ble oppdaget en feilføring i
regnskapet for 2018 på i overkant av kr 900.000 som tilhører regnskap for 2019. Det har
medført uforholdsmessig sterke innstramminger 2018. Derfor anbefales at mindreforbruket i
2018 kan disponeres i 2019. I styrets forslag til vedtak fremkommer hvilke budsjettposter
som ønskes styrket i 2019.
Når det gjelder selvkostområdet feiing/tilsyn så har det vært et mindreforbruk på kr
236.492,92 i 2018. Mindreforbruket er etter gjeldende retningslinjer for beregning av

selvkost for kommunale betalingstjenester, kfr rundskriv H-3/14, avsatt til bundet driftsfond.
Det bundne driftsfond knyttet til feiing/tilsyn er pr 31.12.2018 kr 1.301.466,55.
For å kunne videreutvikle og sikre at IØBR har nødvendig og oppdatert kompetanse i alle ledd
i organisasjonen, anbefales at det avsettes større ressurser til kompetanseutvikling i budsjett
2019. Det rettes særlig fokus mot kompetanseutvikling i beredskapsavdelingen når det
gjelder grunnkurs for mannskapene og nødvendige kurs for sjåfører slik at de tilfredsstiller
alle krav til å kjøre utrykning med blålys. IØBR vil da være enda bedre rustet slik at
innbyggerne i IØBRs distrikt kan være sikre på at de får kompetent bistand når de har behov
for det.
Styrets behandling av regnskap for 2018:
Brannsjefens forslag til vedtak:
Regnskapet for 2018 godkjennes. Revisors beretning for 2018 tas til etterretning.
Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2018, kr 1.473.095,11, avsettes til disposisjonsfond og
kan disponeres i 2019 til styrking av budsjett for opplæring og kurs med samlet kr 550.000
knyttet til opplæring av sjåfører (godkjenning for kjøring av utrykningskjøretøyer) og
grunnkurs/kurs for utrykningsledere, inventar og utstyr med kr 600.000 og rente- og
avdragsutgifter for innkjøp av to fremskutte enheter. Innkjøp av to fremskutte enheter
finansieres innenfor den lånerammen som representantskapet for IØBR vedtok i sak 17/04
Investeringsbudsjett 2017 – 2020.
Det gjennomføres en budsjettendring i driftsbudsjettet for 2019 slik:
Kt 115000.76100.338 Opplæring/kurs økes med kr 50.000 til 70.000
Kt 115000.76200.339 Opplæring/kurs økes med kr 425.000 til 650.000
Kt 115000.76300.338 Opplæring/kurs økes med kr 75.000 til 100.000
Kt 120000.76200.339 Inventar og utstyr økes med kr 600.000
Kt 142910.76200.339 MVA-kompensasjon økes med kr 150.000
Kt 172910.76200.339 MVA-refusjon økes med kr 150.000
Kt 150000.76900.338 Renteutgifter økes med kr 50.000
Kt 151000.76900.338 Avdrag på 2 fremskutte enheter ½ år kr 150.000
Kt 151000.76900.338 Avdragsutgifter til eierkommuner økes med kr 123.000
Kt 194000.76200.338 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 1.473.000
Det foretas en budsjettendring i investeringsbudsjettet for 2019 slik:
Kt 021000.76200.339 Kjøp av transportmidler økes med kr 2.800.000.
Kt 091000.76200.339 Bruk av lånemidler.
Styreleders forslag til vedtak:
Regnskapet for 2018 godkjennes. Revisors beretning for 2018 tas til etterretning.
Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2018, kr 1.473.095,11, avsettes til disposisjonsfond og
kan disponeres i 2019 til styrking av budsjett for renter og avdrag til eierkommunene med
986.00 kr og fornyelse av utrangert materiell og utstyr kr 487.000. Det gjennomføres en
budsjettendring i driftsbudsjettet for 2019 slik:

Kt 120000.76200.338 Inventar og utstyr økes med kr 487.000
Kt 142910.76200.338 MVA-kompensasjon økes med kr 122.000
Kt 172910.76200.338 MVA-refusjon økes med kr 122.000
Kt 150000.76200.338 Renteutgifter økes med kr 110.000
Kt 151000.76200.338 Avdragsutgifter økes med kr 876.000
Kt 194000.76200.338 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 1.473.000
Med bakgrunn i at det for selvkostområdet feiing/tilsyn har vært et mindreforbruk de tre
siste år, settes gebyret for feiing pr pipeløp ned fra kr 355,- til kr 345,- eks mva for annet
halvår 2019. Et eventuelt merforbruk innenfor selvkostområdet feiing/tilsyn for 2019,
dekkes opp ved bruk av bundet driftsfond.
Med bakgrunn i at det bundne disposisjonsfond pr 31.12.2018 innen selvkostområdet
feiing/tilsyn nå er på kr 1.301.466,55, forventes det en reduksjon i gebyr for resten av
økonomiplanperioden 2019 – 2021.
Utskifting av en feiebil i 2019, kr 300.000 eks mva., finansieres innenfor den lånerammen
som representantskapet for IØBR vedtok i sak 17/04 Investeringsbudsjett 2017 – 2020. Det
foretas en budsjettendring for budsjett 2019 slik:
Kt 021000.76400.339 Kjøp av transportmidler økes med kr 300.000.
Kt 091000.76400.339 Bruk av lånemidler økes med kr 300.000.
Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:
Regnskapet for 2018 godkjennes. Revisors beretning for 2018 tas til etterretning.
Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2018, kr 1.473.095,11, avsettes til disposisjonsfond og
kan disponeres i 2019 til styrking av budsjett for opplæring og kurs med samlet kr 550.000
knyttet til opplæring av sjåfører (godkjenning for kjøring av utrykningskjøretøyer) og
grunnkurs/kurs for utrykningsledere, inventar og utstyr med kr 300.000 og rente- og
avdragsutgifter til eierkommunene med kr 423.000. Innkjøp av to fremskutte enheter og en
bil til boligseksjonen finansieres innenfor den lånerammen som representantskapet for IØBR
vedtok i sak 17/04 Investeringsbudsjett 2017 – 2020.
Det gjennomføres en budsjettendring i driftsbudsjettet for 2019 slik:
Kt 115000.76100.338 Opplæring/kurs økes med kr 50.000 til 70.000
Kt 115000.76200.339 Opplæring/kurs økes med kr 425.000 til 650.000
Kt 115000.76300.338 Opplæring/kurs økes med kr 75.000 til 100.000
Kt 120000.76200.339 Inventar og utstyr økes med kr 300.000
Kt 142910.76200.339 MVA-kompensasjon økes med kr 150.000
Kt 172910.76200.339 MVA-refusjon økes med kr 150.000
Kt 150000.76900.339 Renteutgifter økes med kr 50.000
Kt 151000.76900.339 Avdrag på 2 fremskutte enheter ½ år kr 150.000
Kt 151000.76900.339 Avdragsutgifter til eierkommuner økes med kr 423.000
Kt 194000.76200.339 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 1.473.000
Det foretas en budsjettendring i investeringsbudsjettet for 2019 slik:
Kt 021000.76200.339 Kjøp av transportmidler økes med kr 2.800.000.

Kt 091000.76200.339 Bruk av lånemidler økes med 2.800.000.
Kt 021000.76400.338 Kjøp av transportmidler økes med kr 300.000.
Kt 091000.76400.338 Bruk av lånemidler økes med kr 300.000.
Med bakgrunn i at det for selvkostområdet feiing/tilsyn har vært et mindreforbruk de tre
siste år, settes gebyret for feiing pr pipeløp ned fra kr 355,- til kr 345,- eks mva for annet
halvår 2019. Et eventuelt merforbruk innenfor selvkostområdet feiing/tilsyn for 2019,
dekkes opp ved bruk av bundet driftsfond.
Med bakgrunn i at det bundne disposisjonsfond pr 31.12.2018 innen selvkostområdet
feiing/tilsyn nå er på kr 1.301.466,55, forventes det en reduksjon i gebyr for resten av
økonomiplanperioden 2019 – 2021.
Representantskapets vedtak:

19/04 Status drift og økonomi 2018
Styreleder og brannsjef informerte kort om driftssituasjon og om regnskap pr dato
Forslag til vedtak:
Representantskapet tar informasjon fra styreleder og brannsjef til orientering
Representantskapets vedtak:
19/05 Valg av representant og vararepresentant til Øst 110-sentral IKS
IØBRs representant er pt styreleder Jan-Erik Fredriksen med ordfører Kjersti Nythe Nilsen
som vararepresentant.
Representantskapets vedtak:
19/06 Status i arbeidet med revisjon av selskapsavtalen for IØBR
Det vises til eiermøtet 29.01.2019 hvor blant annet revisjon av selskapsavtalen for IØBR som
følge av etableringen av Indre Østfold kommune ble berørt. Et utkast til ny selskapsavtale ble
sendt eierkommunene på høring 01.04.2019. Med bakgrunn i tilbakemeldingene, er det
sendt ut et revidert utkast til selskapsavtale 09.04.2019 til eierkommunene. Ny
selskapsavtale må behandles av kommunene før ny selskapsavtale gjelder.
Som vedlegg til denne saken følger:
Representantskapets vedtak:

Vedlegg:
Årsberetning 2018
Årsregnskap 2018
Revisors beretning 2018
Foreslåtte endringer i selskapsavtale for IØBR, 190409
Selskapsavtale for IØBR, revidert utgave, 190409

