
  

 

Innkalling til representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning 
IKS 
 
 
Dato/tid/sted  Fredag 27. april 2018, kl. 13.15 – 13.45, Hobøl Kommunehus 
 
Innkalt:  Representantskapets medlemmer 
  Styreleder 
  Brannsjef 
  
Saker 
 
18/01 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  

 
18/02 Årsberetning 2016 
 Det vises til vedlagte årsberetning 

 
 Brannsjefens forslag til vedtak : 
 Årsberetning for 2017 godkjennes 
 
 Styrets vedtak og innstilling til representantskapet: 
 Årsberetning for 2017 godkjennes 
  
 Representantskapets vedtak: 
  
 
18/03 Regnskap 2017 

 Årsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på kr 1.267.240,27.  Hovedårsaken til 
mindreforbruket er en stram økonomistyring og at det har vært gjennomført 
«innkjøpsstopp» når det gjelder planlagt utskifting av utrangert utstyr så lenge dette ikke har 
gått utover sikkerhet for brannmannskapene.  Konsekvensen er at etterslepet på nødvendig 
utskifting av utstyr forsterkes og det anbefales derfor at mindreforbruket i 2017 avsettes til 
disposisjonsfond og at dette kan benyttes i 2018 til planlagte innkjøp av materiell og utstyr 
som ble utsatt i 2017. 
 
 Når det gjelder selvkostområdet feiing/tilsyn så har det vært et mindreforbruk på kr 
819.913,39 i 2017.  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 31.12.2017 kr 1.064.973,63. Det anbefales 
at inntil kr 600.000 av det bundne driftsfondet kan benyttes til utskifting av to av de eldste 
feiebilene i 2018.  Når det gjelder selvkostområdet feiing/tilsyn så har det vært et 
mindreforbruk på kr 819.913,39 i 2017.   
 
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 31.12.2017 kr 1.064.973,63. Det anbefales at inntil kr 600.000 av 
det bundne driftsfondet kan benyttes til utskifting av to av de eldste feiebilene i 2018.  Med 
bakgrunn i at det innenfor feiing/tilsyn har vært et mindreforbruk både i 2016 og 2017, tilrås 
samtidig at gebyr for feiing/tilsyn pr pipeløp for 2018 settes ned fra kr 365.- til kr 345.- for 2. 
halvår 2018.    
 
For øvrig vises til årsmeldingen for 2017 og revisjonsrapporten for 2017. 
 
Forslag til vedtak:   
Regnskapet for 2017 godkjennes og revisjonsrapporten tas til etterretning. 
 
Mindreforbruket i 2017, kr 1.267.240,27, avsettes til disposisjonsfond og kan disponeres i 
2018 til nødvendig fornyelse av utrangert materiell og utstyr.  
 
Av det bundne disposisjonsfondet pr 31.12.2017 innen selvkostområdet feiing/tilsyn på kr 
1.064.973,63 kan kr 600.000 benyttes i 2018 til fornyelse av to feiebiler.  
 
Med bakgrunn i at det for selvkostområdet feiing/tilsyn har vært et mindreforbruk både i 
2016 og 2017, settes gebyret for feiing pr pipeløp ned fra kr 365,- til kr 345,- eks mva for 
annet halvår 2018.    

 
 
 Styrets vedtak og innstilling til representantskapet: 

Med forbehold om at revisjonsrapporten ikke inneholder vesentlige bemerkninger 
godkjennes regnskapet for 2017.   

  

 Mindreforbruket i 2017, kr 1.267.240,27, avsettes til disposisjonsfond og kan disponeres i 

2018 til nødvendig fornyelse av utrangert materiell og utstyr.   

  

Av det bundne disposisjonsfondet pr 31.12.2017 innen selvkostområdet feiing/tilsyn på kr 

1.064.973,63 kan kr 600.000 benyttes i 2018 til fornyelse av to feiebiler.   

  

Med bakgrunn i at det for selvkostområdet feiing/tilsyn har vært et mindreforbruk både i 

2016 og 2017, settes gebyret for feiing pr pipeløp ned fra kr 365,- til kr 345,- eks mva for 

annet halvår 2018.     
 
 Representantskapets vedtak: 
 
 
18/04 Status drift og økonomi  2017 
 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: 
 
 
Vedlegg: 
Årsberetning 2017 
Årsregnskap 2017 
Revisors beretning 2017 (ettersendes) 


