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19/20  Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å 
 underskrive protokollen  
  
 Forslag til vedtak:  
 Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.  
 Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen. 
  
 Vedtak: 
 Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.  
 Representantskapet valgte Nina Ramberg og Jon-Ivar Nygård i tillegg til leder 
 representantskap til å undertegne protokollen. 

 
 
20/20  Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024  
 Styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:  

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 46.095.000, noe som utgjør 
62 kr. pr. innbygger.  

2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.  
3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med 

levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler.  
 Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra 
 driftsregnskapet.  
 
 Forslag til vedtak:  
 Representantskapet vedtar budsjettet for 2021 som følger:  

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 46.095.000, noe som utgjør 
62 kr. pr. innbygger.  

2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.  
3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med 

levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler.  
 Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra 
 driftsregnskapet 
 
 Det ble lagt frem et motforslag til pkt. 1 i sak 20/20 i møtet: 

• Rammen for budsjettet økes fra 2020 til 2021 tilsvarende deflator på 2% 
Ved votering ble det 2 stemmer for og 6 stemmer mot. 
 

 Det ble votert for det foreslåtte pkt. 1 i sak 20/20: 
• Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 46.095.000, noe som utgjør 

62 kr. pr. innbygger.  
Ved votering ble det 6 stemmer for og 2 stemmer mot. 

 
  
 Vedtak: 
 Representantskapet vedtok budsjettet for 2021 som følger. 

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 46.095.000, noe som utgjør 
62 kr. pr. innbygger.  

2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.  
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3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med 

levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler.  
 Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra 
 driftsregnskapet 
 

 
21/20   Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS  

Brann- og redningsberedskap og nødmeldetjeneste for nødnummer 110 er et kommunalt 
ansvar. Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 16 fattet Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 15. mars 2016 vedtak om «nye 110-regioner og 
samlokalisering av nødmeldingstjenesten». I vedtaket ble regions-strukturen fastlagt og 
én kommune i hver region ble pålagt å etablere en 110-sentral for regionen. Landets 110-
sentraler er organisert som interkommunalt selskap, kommunalt foretak eller som etat 
med vertskommuneavtale. Dette har betydning for valg av interkommunal 
samarbeidsform i denne saken. 

 
 Forslag til vedtak:  

1. Styret anbefalte representantskapet at Øst 110-sentral IKS slutter seg til avtalen om 
opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende 
kostnadsfordeling.  

2. Representantskapet velger en representant og en vararepresentant som skal 
representere Øst 110-sentral IKS i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.  

 
 Vedtak:  
 Representantskapet vedtok følgende: 

1. Representantskapet at Øst 110-sentral IKS slutter seg til avtalen om opprettelse av 
«Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende 
kostnadsfordeling.  

2. Representantskapet valgte leder for representantskapet representant og vara for leder 
som vararepresentant som skal representere Øst 110-sentral IKS i Nasjonalt 
kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.  

  
 Protokolltilførsel vedr. Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS: 
  
 Statlig eierskap er naturlig når oppgaven som skal løses har en nasjonal karakter. I denne 
 sammenheng ville DSB vært en naturlig aktør ved anskaffelsesprosess, slik det ble gjort 
 da staten investerte i dagens oppdragshånteringsverktøy og som gjelder for 
 driftsstøttetjenesten til Nødnettutstyret. DSB har enerett til å levere driftsstøttetjenester 
 for Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarm-sentraler og brannvesenet for øvrig. En 
 slik løsning ville vært å foretrekke når det gjelder å anskaffe  oppdragshånteringsverktøy. 
  
 
 
 Det er beklagelig at styringsgruppen i anskaffelsesprosjektet ikke har nådd fram i sitt 
 møte med DSB og Justis- og beredskapsdepartementet med å få til et nasjonalt eierskap 
 av dette prosjektet. 
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22/20   Orienteringssak om selskapet og synergieffekten med politiet. 
Daglig leder gikk gjennom status i selskapet og synergieffekten med politiet. 

Forslag til vedtak: 
Representantskapet tar informasjonen til orientering 

Vedtak: 
Representantskapet tok informasjonen til orientering 

23/20 Eventuelt 

Møtedatoer for 2021 
Uke 17 mandag 26. april 
Uke 50 mandag 13. desember 

14. desember 2020

_______________________ 
Tor Egil Brusevold  
Leder av representantskapet 

_______________________ 
Nina Ramberg 
Rakkestad kommune 

_______________________ 
Jon-Ivar Nygård 
Fredrikstad kommune 
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