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Referat fra Eiermøte 
 
Utvalg    Eiermøte 
Møtested:    Son Spa hotell 
Dato:    15. september 2022 
Tid:    09:00 – 11:00 
 
 
Til stede - representantskapet: 
Ole Henrik Nomél   Aremark kommune 
Karoline Fjeldstad  Rakkestad kommune  
Linn Laupsa   Halden kommune 
Atle Ottesen   Fredrikstad kommune 
Janne Hovdenakk  Follo Brann- og redning IKS 
Anne Cecilie Guneriussen Indre Østfold Brann- og redning IKS 
Tom Anders Ludvigsen Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS 
Ragnhild Bergheim  Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS 
Tor Egil Brusevold  Sarpsborg kommune 
Hans Thue   Øvre Romerike Brann og redning IKS 
Irene K. Furulund  Øvre Romerike Brann og redning IKS 
 
Andre som var til stede: 
Atle Holten    Leder – Øst 110-sentral IKS 
Frøydis Brekke   Nestleder – Øst 110-sentral IKS 
Anita Grønli    Styremedlem – Øst 110-sentral IKS 
Rune Larsen    Styremedlem– Øst 110-sentral IKS 
Lasse Hoff    Ansatt-valgt styremedlem – Øst 110-sentral IKS 
Øyvind Arntzen  Daglig leder, Øst 110-sentral IKS 
 
 
Forfall:     
Jan Aspheim    Hvaler kommune 
 
Saksliste  
• Status i selskapet 
• Budsjettsignaler 2023 og langtidsplan 
• Status på strategiarbeid 
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Status i selskapet: 
Daglig leder gav en kort status om selskapet. Hovedtrekkene var: 

• Prognosen tilsier at selskapet styrer mot balanse. 
• Sykefraværet er synkende, og totalfraværet er under 5 %. 
• Overtidsbruken er synkende fra 2022. 
• AML-brudd er synkende. 

Se vedlegg 1, side 2-17 for detaljer. 
 
Budsjettsignaler 2023 og langtidsplan: 
Budsjettsignalene tar høyde for kostnader knyttet til Nasjonal Kommunesamarbeid for 110-
sentralene IKS (NKS 110) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
 

• Uten kostander fra NKS 110 og DSB ville det kun vært behov for deflator-økning på 
kr. 1.798.000. 

• Med kostnadene vil det være ett behov for økning inkl. deflator på kr. 13.555.000. 
o Se vedlegg 1, side 18-25 for detaljer. 
o Se vedlegg 2 for detaljert prognose, summert pr. kommune. 

 
Oppsummering: 

• Eierne tar signalene om budsjettprognosen, men er sterkt bekymret for de økte 
kostandene fra NKS 110 og DSB. 

• Det utarbeides ett utkast til et skriv som omhandler sterk bekymring for økte 
kostnader som overføres fra statens til kommunene. Dette overleveres 
justisministeren. 

• Det utarbeides en sak som skal fremme forslag til NKS 110 IKS om å lånefinansiere 
investeringer gjort i selskapet. Dette for å bedre forutsigbarhet for eierne og for å 
fordele investeringskostnadene i tid.  
 

Status på strategiarbeid: 
Daglig leder gav en kort status om strategiarbeidet. Det skal være en rød tråd fra 
eierstrategien og det skal sikres en bred involvering i selskapet. 
 
Målet er for styret å vedta strategien i desember, for så å legges frem til orientering til 
representantskapet i april 2023. 

o Se vedlegg 1, side 26-28 for detaljer. 
 
 
 
 

Referent: 
Øyvind Arntzen 
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