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1. FORORD 

1.1 STYRINGSMODELL OG ORGANISASJON 

Haugaland brann og redning iks ble etablert i 2018 og formelt i drift fra og med 1. juli samme år. 
Selskapsformen er interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, noe som innebærer at 
selskapet er et eget juridisk rettssubjekt.  

Selskapet har 20 stasjoner, 35 heltidsansatte og ± 300 deltidsansatte. 

Selskapet sitt øverste organ er representantskapet. Videre er det etablert et styre som skal sikre at den 
daglige driften er i tråd med rammer og føringer.  

Samarbeidet er mellom 8 kommuner hvor formålet er at selskapet skal på vegne av eierne ivareta hver av 
kommunene sine plikter etter Brannvernloven kapittel 3. Ansvar og oppgaver er regulert gjennom en egen 
selskapsavtale.  

Haugesund kommune som kommune nr. 9 er medeier i selskapet fremt til uttreden, jf. bystyrevedtak 18/54 
og brev 26.6.2018. De ansatte er ikke overført til selskapet og Haugaland brann og redning har dermed ikke 
utøvende plikter overfor Haugesund kommune når det gjelder administrasjon, beredskap eller forebyggende 
arbeid.  

Det er for driftsbudsjett tatt med Haugesund kommune som medeier frem til 1.7.2020 ettersom det ikke er 
avklart per dags dato om oppsigelsestid er 1 eller 2 år. Det er lagt inn en forutsetning av at kostnaden fordeles 
på de øvrige eierne om Haugesund får medhold i en oppsigelsestid på 1 år. 

 

2. SAMMENDRAG, BUDSJETT 2020-2023 

2.1 DRIFTSBUDSJETT 

Langsiktig planlegging gir grep om effekter av fremtidige utviklingstrender på selskapets økonomi. 
Økonomiplanen skal gjenspeile slik langsiktig planlegging. I denne planen skal man heve blikket fra detaljene 
og få oversikt over det store bildet. 

Økonomiplanen skal være vesentlig mindre detaljert enn årsbudsjettet, og skal fokusere på de største 
inntekts- og kostnadspostene. På denne måten gir den retning og føringer for årsbudsjettet og øvrige planer. 

2020 er første budsjettår hvor vi har erfaringstall gjeldende kun for Haugaland brann og redning. For at 
budsjettet for 2020 skal være mest mulig realistisk mener vi dette ikke er godt nok grunnlag. På tidspunktet 
hvor budsjettet blir til har vi ikke et helt budsjettår å sammenligne med.  

Det er mer riktig å ta utgangspunkt i budsjettet for 2019 og justere dette for endringer vi vet vil komme. 

De forutsetninger som er lagt inn i budsjettet er en lønnsvekst på 3,5 % og en prisvekst på 1,7 %. 

Vi kan for budsjettår 2020 se en svak synergieffekt som følge av sammenslåing av kommunene til et IKS. 
Stordriftsfordelen som her oppstår, kommer som en konsekvens av at vi kan dele en felles verdikjede og 
verdikjedesystem med kommunene istedenfor å ha hver sin. På sikt vil dette kunne gjøre selskapet mer 
kostnadseffektivt. Det føres ikke KPI på områder vi vet vi allerede nå ser gevinster og det vil ved neste budsjett 
tas med de reelle gevinstene som nye rammeavtaler gir selskapet.  

Den økonomiske styringsprosessen er avgjørende for enhver virksomhets suksess. Målformuleringer, 
planlegging, involvering, kontroll og motivasjon på alle nivåer og aktiviteter - på kort og lang sikt - påvirker 
resultater, likviditet og kapital. Involvering av alle berørte parter vil alltid være viktig for måloppnåelsen. 
Involvering skal sikre forståelsen av hvorfor vi skal gjøre slik og slik. Forståelse er en forutsetning for at 
medarbeiderne skal kunne ta operative beslutninger til det beste for virksomheten til enhver tid. 

Selskapet skal ha fokus på å oppnå en mest mulig kostnadseffektiv drift ved å ha et nøkternt drifts- og 
investeringsnivå. I et driftsbudsjett forsøker en å forutsi forventede inntekter og kostnader i 
budsjetteringsperioden, og hvilken grad selskapet forventes å gå med overskudd eller underskudd.  Vi 
budsjettere for å øke sannsynligheten for at HBR lykkes med å nå sine mål. Det gjør vi igjennom å 
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planlegge/bli bevisst for hvilke utfordringer vi kommer til å møte.  Uavhengig av om oppgavene er pålagt ved 
lov eller ut fra egen beslutning lokalt, må oppgavene finansieres innenfor rammer den enkelte 
deltakerkommuner i begrenset grad har mulighet for å påvirke. 

Årsbudsjettet er en bindende plan for HBR iks virksomhet for det kommende året. HBR iks er ved lov pålagt 
en rekke velferdsoppgaver, og utfører i tillegg ulike oppgaver i kraft av egen autonomi. Til de oppgavene 
virksomheten er pålagt ved lov er det knyttet minstekrav, nasjonale retningslinjer eller nasjonale 
målsetninger. I tillegg kommer de målsetninger som er satt for de oppgavene HBR iks selv har valgt å utføre.  

HBR iks har offentlig tjenestepensjon for ansatte forsikret i KLP.  Det er benyttet 13 % i beregningen av 
pensjonskostnader for 2020.  

01.10.2019 legger KLP ut en oversikt over hva som kan forventes av pensjonspremie av året som kommer. 

Dokumentet kan brukes som støtte ved planlegging og budsjettering og viser forventede satser for premie, 
tilskudd og reguleringspremie.  

Økonomiplanprognose forventes levert 10.10.2019. Dette er en oppdatert prognose av innbetalinger, 
pensjonskostnader og premieavvik 

Endelig avstemte regnskapstall etter GKRS er forventet 15.01.2020. 

Etter anbefaling fra KLP har HBR iks valgt å melde inn de aktive ansatte fra 01.01.19 uten å flytte tidligere 
rettigheter. Det betyr at selskapet starter fra start og det vil etter hvert bygges opp premiereserver og 
rentegarantipremie. 

Frie inntekter er avgjørende både for økonomisk handlefrihet og for det tjenestetilbudet selskapet kan gi. 
Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. De frie inntektene er 
selskapets hovedinntektskilde og består av refusjon fra kommunene, refusjon fra staten samt salgsinntekter 
fra aktiviteten og er som sådan helt avgjørende for dens bærekraft og robusthet. 

 

2.2 INVESTERINGSBUDSJETT 

Investeringsbudsjettet er todelt. En del omhandler den kartlegging som er gjort etter selskapsavtalen § 2 -1.  

Del to omhandler investeringer som følger en utskiftningsfrekvens og som vi vet kommer, men som ikke er 
nødvendigvis på kort sikt. Denne investeringen er omgjort til et fast årlig tilskudd fra eierne.  

Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgifter vil redusere det økonomiske 
handlingsrommet fremover. 

Det samlede forslaget til investeringer i planperioden medfører for selskapet et årlig kapitalbehov på kr 
9 875 000. 

Det er vurdert at investeringene skal lånefinansieres over nedskrivingsperioden. På denne måten vil 
investeringskostnader fordeles jevnt i takt med behov og det er mulig å budsjettere med forutsigbart enn om 
behovet for investeringer skal styre når kostnaden må tas. 

 

3. RAMMEBETINGELSER 

3.1 SELSKAPSAVTALEN 

Selskapsavtalen setter rammebetingelsene for Haugaland brann og redning iks.  

Som en konsekvens av at Haugesund har meldt sin uttreden av selskapet er det behov for en justering av 
avtalen for å tilpasse denne fra 9 til 8 kommuner.  
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3.2 NASJONALE MÅL 

Det er Stortingsmelding 35 om brannsikkerhet som er retningsgivende for 
måten vi som brannvesen skal jobbe for å nå de mål som er satt i 
Brannvernloven.  

I hovedtrekk er dette: 

a. Det skal gå i retning av færre omkomne i brann. En hovedstrategi for å nå dette målet er satsning på 
risikoutsatte grupper, ref. NOU 2012:4 Trygg hjemme. Det viktigste tiltaket er å etablere tett 
samarbeid med de som daglig er hjemme hos de risikoutsatte gruppene, herunder hjemmetjenesten 
og annen helse-relatert tjeneste.  

b. Det skal unngås tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. Tilsyn er metoden som skal benyttes og 
det må etableres en god dialog med riksantikvaren og deres oversikt/lister. 

c. Det skal unngås branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner. Disse må kartlegges og det må 
være et godt forebyggende arbeid samt beredskapsmessige øvelser mot disse objektene. Det skal 
søkes samarbeid for å oppnå et godt resultat.  

d. Håndteringsevnen til brannvesenet skal styrkes. Dette skal gjøres ved å ha fokus på ledelse og 
lederopplæring. Videre skal synergien av større fagmiljø, spisskompetanse og robusthet sikre at 
målet nås.  

e. Det skal bli mindre tap av materielle verdier. For å oppnå dette må det fokuseres på alle barrierer. 
Planverk, forebyggende arbeid og informasjon skal prioriteres. Om hendelsen inntreffer skal denne 
håndteres på en slik måte at konsekvensene blir så små som mulig.  

 

3.3 ROS OG BEREDSKAPSANALYSE 

Det er utarbeidet en beredskapsanalyse som er et verktøy for å dimensjonere brannvesenet på en 
kostnadseffektiv måte sett opp mot den risiko og sårbarhet som er kartlagt.  

Av risiko i vår region er det pekt på: 

- Brann hos risikoutsatte grupper 
- Brann i større næringsvirksomheter 
- Naturhendelser (vind, vann og tørke) 
- Trafikkrelaterte hendelser  
- Akutt forurensning og farlig gods 
- Hendelser på sjø, i elv og på vann 

Av sårbarhet er det mellom annet pekt på: 

- Manglende oppmøte ved hendelser 
- Manglende kompetanse  
- Manglende kjøretøy for transport 
- Utfordringer med eksponering av røyk, gass og kjemikalier. 

Hovedfokuset for å imøtekomme risiko og sårbarhet er gjennom forebyggende tiltak der tilsyn, utarbeidelse 
av rutiner og gjennomføring av øvelser er i fokus. 
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3.4 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 

Det er utarbeidet en strategi- og handlingsplan for perioden 2018-2028. Denne er en 

videreføring av handlingsplanen som er beskrevet i dette dokumentet, men da i en 

mer detaljert form.  

Planen legges ved som vedlegg til økonomi- og handlingsplanen. 

 

 

 

4. SAMFUNNSUTVIKLING 

4.1 DEMOGRAFI 

Vi går inn i en periode hvor vi får både flere eldre og levealderen er forventet å stige. Dette sett i sammenheng 
med politiske føringer der eldre skal bo fortrinnsvis hjemme fremfor på sykehjem og i eldreboliger, vil vi som 
brannvesen ha en viktig rolle på det forebyggende området rettet mot det som defineres som risikoutsatte 
grupper.  

Det må vurderes i hvilken grad brannvesenet har en rolle i risikovurderinger, velferdsteknologi, håndtering 
av helserelaterte oppgaver med mer. 

 

4.2 KOMPLEKSITET 

Parallelt med at den "verden" vi forholder oss til er blitt mer komplisert med tanker på teknologi innenfor 
næring, samferdsel, private hjem med mer ser vi at forventninger til brannvesenet stadig blir større.  

Det er viktig med fokus på kunnskap og planer for kompetanseutvikling i brannvesenet for å kunne være på 
høyde med de krav og forventninger som stilles. 

 

4.3 INDUSTRIELL ENDRING 

Det er en stor aktivitet innenfor næringsindustri og det etableres flere nye industriområder som vil skape nye 
risikoforhold. Det er parallelt med dette en endring i at det i industrien er større krav til effektivitet, noe som 
gjør til at egenberedskap også er i fare for å bli redusert.  

Innenfor samferdsel er ROGFAST et prosjekt som har planlagt 
anleggsoppstart i årsskiftet 2017/18. Prosjektet vil være gjennomført 
innen 2026 og har en kostnadsramme på 16,8 milliarder kroner. 
Prosjektet vil ha betydning for risikoen i regionen og det må inngås 
dialog med Statens vegvesen vedr. tiltak.  

 

4.4 BEFOLKNINGSØKNING/TETTSTEDER 

Endring i innbyggertall som er knyttet opp mot tettsteder er i endring. Det må i perioden og påfølgende 
perioder tilrettelegges for beredskapsløsninger som gjør til at fremtidig beredskap også blir ivaretatt på en 
god måte (økonomisk og dimensjoneringsmessig).  
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5. SÆRSKILTE UTFORDRINGER I PERIODEN 

5.1 ETABLERING AV SELSKAPET 

I perioden skal Haugaland brann og redning iks over fra en etablerings- til en driftsfase. Organisasjonen skal 

«sette» seg, systemer skal være etablert og det skal jobbes med kontinuerlig kvalitetssikring av 

tjenesteområdene.  

5.2 IVARETA RISIKOGRUPPER 

Ny forebyggende forskrift legger føringer for at brannvesenet skal ha særskilt fokus på risikoutsatte grupper 
gjennom samhandling med andre. Det er et politisk mål om at de eldre skal bo hjemme lengst mulig og dette 
utfordrer våre mål om færre omkomne i brann.  

Statistisk er 3 av 4 som omkommer i brann i gruppen som defineres som risikoutsatt. 

Vi må se på de ressursene som finnes innad i brannvesenet, både forebyggende- og 
beredskapsavdeling, og se til at ressursene brukes mest mulig effektivt i arbeidet med 
vår måloppnåelse.  

Videre må det søkes samarbeid med eksterne aktører som hjemmetjenesten, 
boligavdelingen i kommunene med flere.  

5.3 UTVIKLE SAMARBEID MED ANDRE  

For at brannvesenet skal kunne nå sine mål som er beskrevet i Strategi- og handlingsplanen er det nødvendig 
å søke samarbeid innenfor alle ansvarsområdene for selskapet. Innen forebyggende er andre brannvesen, 
innen helse, politi og private organisasjoner naturlige samarbeidsaktører. Innen beredskap vil også 
brannvesen i regionen være viktige støttespillere. Videre må det søkes samarbeid med samvirkeaktører og 
næring i regionen.  

Det som må prioriteres for perioden er å finne samarbeidsområdet og 
grensesnittet til Haugesund kommune da beredskapsområdene går inn i 
hverandre. Spesielt viktig er det å avklare kravet til ett eller to vaktlag og hvem 
som skal ha ansvar for denne beredskapen. Her vil stasjonsplassering for 
Haugesund, innsatstider, veibygginger, endring i innbyggertall ha betydning.  

En annen viktig aktør er Høgskolen på Vestlandet. Det er et prioritert område å søke samarbeid med skolen 
da vi har en gjensidig interesse i kunnskap og kompetanse, både innenfor forebygging og beredskap.  

Samarbeidet som er etablert med Gjensidigestiftelsen skal vedlikeholdes. 

 

5.4 ØKT FOKUS PÅ HMS 

Haugaland brann og redning iks må raskt bygge opp og benytte seg av et godt og levende HMS-system. Det 
finnes mye bra arbeid som er utført i hvert enkelt brannvesen. Ved å benytte seg av dette kan det raskt kunne 
bygges opp et system som sikrer kvalitetssikring av helse, miljø og sikkerhet.  

Det må investeres i et system for å ivareta alle områdene innenfor HMS, herunder system for: 

1. samordning 
2. oversikt og oppfølging av regelverk 
3. kompetanse og vedlikehold av dette 
4. medvirkning 
5. rutiner og prosedyrer 
6. risikostyring 
7. kontroll, vedlikehold og ettersyn 
8. revisjoner 

Det bør i en oppbyggingsfase være en ressurs som har dette som sitt hovedvirke.  
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5.5 STASJONER 

Det må i perioden være et mål om å få oversikt over krav og tilstand for alle brannstasjoner hva gjelder krav 
i lov og forskrift. Det må i samme periode lages en handlingsplan for å beskrive hva som må til for å innfri 
kravene og gjennomføring av tiltak skal være godt i gang.  

Selve handlingsplanen skal være forankret hos eierkommunene 
allerede første år i økonomiplanperioden, ref. tilsyn fra Arbeidstilsynet 
6. juni 2019 med påfølgende pålegg.  

Handlingsplanen må sees i sammenheng med operasjonalisering av 
Haugaland brann og redning iks som er en pågående prosess der hele 
selskapet skal tilpasses behov kartlagt i analyser. 

Status for stasjoner er: 

Hovedbrannstasjon Raglamyr. Det foreligger 
vedtak om at selskapet sin hovedstasjon skal ligge 
på Raglamyr. Prosjektering er påbegynt og 
organisering må avklares og dermed hvilken brann-
stasjon dette skal være for selskapet. I dette 
arbeidet må det samkjøres med Haugesund 
kommune sine planer for beredskap i regionen. 
Videre fremdrift avhenger også av politiske vedtak. 
Det gjennomføres ikke tiltak på stasjonene Bø og 
Vormedal som følge av ny stasjon på Raglamyr. 

Brannstasjon på Vea. Prosjekteringsmidler 
avsettes og prosjektet er klar for realisering. Det 
gjennomføres ikke tiltak for stasjonene på Åkra og 
i Kopervik som følge av ny stasjon på Vea. 

Brannstasjon i Førde og Sveio. Stasjon i Sveio bør 
ha oppstart og det avventes med Førde inntil 
analyse for operasjonalisering er gjennomført. 
Tilsvarende som før Førde vil det også avventes 
med Sandeid og Suldalsosen. 

Brannstasjon på Susort. Det pågår et prosjekt for å 
se om det er mulig å ha en felles beredskap i 
regionen som også dekker Equinor prosessanlegg. 
Det gjennomføres ikke tiltak i Bokn og i Tysværvåg 
inntil dette samarbeidet er avklart.  

Brannstasjon på Jelsa og Skudenes. Det er løyvd 
midler for prosjektering og oppstart av ny stasjon på 
Jelsa og det er påbegynt rehabilitering av stasjon på 
Skudenes. 

Brannstasjon i Aksdal. Det må vurderes om 
stasjonen skal oppgraderes, bygges ny eller inngås i 
hovedstasjon på Raglamyr. 

Brannstasjon i Etne, Ølen og Nedstrand. Disse 
stasjonene er etter gjeldende krav der Etne stasjon 
er rehabilitert og de øvrige to er nye stasjoner Øvrige stasjoner (Sand, Utsira og Skånevik) 

avventes til kartlegging er gjennomført og 
prioritering er anbefalt. 

 

Selskapet betaler leie til eierkommunene for å disponere brannstasjoner til drift av selskapet. Oppgradering 
og/eller bygging av nye stasjoner ligger til hver enkelt eierkommune. Unntak fra dette er 
hovedbrannstasjonen hvor dette blir et fellestiltak mellom eierkommunene. 

 

5.6 BEFOLKNINGSØKNING/TETTSTEDER 

I en videreføring av kapittel 4.4 må det i tillegg til stasjonsplasseringer også fokuseres på hvordan stasjonene 
skal dimensjoneres med tanke på hvilken type beredskapstjeneste selskapet skal ha.  

Kravet til innsatstyrke er primært knyttet opp til innbyggertall i tettsted der Forskrift om dimensjonering og 
organisering definerer krav til å være: 1: standardkrav i forskrift + 2: tilpassing ut fra lokal risiko og sårbarhet. 
Standardkravene er i dag: 

Innbyggertall i tettsted standardkrav 

< 3 000 innbyggere: deltidsstyrke uten dreiende vakt. 

3 000-8 000 innbyggere: dreiende vaktordning for vaktlag med hjemmevakt 
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8 000-20 000 innbyggere: dagkasernert mannskap. Utenfor dagtid skal det være dreiende 
vaktordning for vaktlag med hjemmevakt 

20 000-50 000 innbyggere: kasernert mannskapsstyrke 

> 50 000 innbyggere1: kasernert mannskapsstyrke + ekstra vaktlag 

 

Med dette som utgangspunkt må beredskapsløsninger i veien videre hensynta dagens innbyggertall, krav til 
innsatstider og prognoser for befolkningsvekst/nye tettsteder de neste 10-år.  

Handlingsrommet som finnes er å etablere flere ordninger for hvert enkelt tettsted, eller se tettsted(er) 
under ett. I videre analyser må det også sees på slagkraften til brannvesenet hvor en kasernering i et område 
som i dag har 3 deltidsstasjoner medfører en reduksjon fra 48 mannskaper til 16 hvor 4-6 er tilgjengelig i 
første innsatsstyrke. 

Det må analyseres kostnader rundt de aktuelle løsningene for fremtidens dimensjonering av brannvesen.  

Herunder: 

1. kostnad med kasernert stasjon på Vea. Sammenligningen vil være opp mot to deltidsstasjoner med 
dagkasernering. I dag er det 1 stasjon med dagkasernering.  

2. kostnad for ulike beredskapsløsninger for nord-Karmøy (øyside og fastland). Dette må sees i 
sammenheng med ny hovedbrannstasjon, nedleggelse av Bø og Vormedal og analyse til kravet om 
ett eller to vaktlag for regionen. Videre må det vurderes om tettstedet Aksdal skal være en del av 
dimensjoneringsgrunnlaget for ny hovedbrannstasjon. 

 
1 50 000 er av sentrale myndigheter sett som et erfaringstall hvor det kreves 2 vaktlag som følge av sannsynlighet for 
sammenfallende hendelser.  
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5.7 110-SENTRAL OG NØDNETT 

Haugaland brann og redning iks har som selskap i 2019 blitt overført til Sør-

Vest 110-sentral etter å ha vært inn under Haugaland og Sunnhordland 

110-sentral frem til dette. Dette har medført en reduksjon i kostnad, noe 

som gjør til at budsjettet er nedjustert.  

Det ligger likevel fremtidige prosjekter som høyst sannsynlig vil medføre en 

kostnadsøkning i tiden fremover der dette er: 

a. Det skal anskaffes en nytt håndteringsverktøy for alle 110-sentralene i landet. Det er gjennom 
Stortingsproposisjoner sagt at kostnaden ligger til kommunene og anskaffelsen skal derfor 
kostnadsmessig gjennomføres av staten, men belastes kommunen/brannvesenet. 

Hvilke rammer vi har å forholde oss til vites ikke, men eksisterende avtale om håndteringsverktøy 
går ut i 2019 og det er et tidspress for å få gjennomført prosessen på kort tid (forventer ny anskaffelse 
2021).  

Det forventes at kostnad for håndteringsverktøy legges til kronebeløpet som vi betaler per innbygger 
og at dette finansieres gjennom lån som 110-sentralen er ansvarlig for.  

b. Nødnettet skal oppgraderes til en versjon som speiler dagens og fremtidens teknologi. Dette arbeidet 
skulle vært igangsatt av staten, men som følge av kapasitet er dette utsatt. Det forventes at dette 
arbeidet starter i planperioden.  

Kostnad for oppgradering av nødnettet vil legges til abonnementsprisen som vi har i dag per 
terminal/mannskap. 

c. Eksisterende utstyr som hver enkelt kommune har inn mot nødnettet må oppgraderes og det må 
parallelt med dette gjennomføres omprogrammeringer. Dette vil være en driftskostnad som vil bli 
vesentlig høyere enn det som er tilfelle i dag.  

 

6. SYNERGIEFFEKTER 

6.1 GENERELT 

Det er naturlig nok en forventning at etablering av selskapet skal resultere i en økonomisk gevinst for 
eierkommunene. I denne realiseringen er det nødvendig å se på hva gevinsten vil være sammenlignet med 
om en kommune velger å stå utenfor samarbeidet eller ikke.  

Det er også nødvendig å presisere at kostnaden med etablering av et felles selskap ikke øker som følge av 
etableringen i seg selv. Økning i driftsrammen er et resultat av tiltak som vil komme uavhengig av en slik 
etablering (økt kompetansekrav, krav til nye/reviderte brannstasjoner, lønnsvekst, endring i forskrift med 
videre).  
 

6.2 KOMPETANSE 

Den største kostnaden selskapet har i drift av brannvesenet er kompetansehevende tiltak.  

Det er mulig å bygge opp spisskompetanse på strategisk plasserte 
stasjoner fremfor at hver enkelt stasjon skal ha slik kompetanse 
med påfølgende spesialutstyr. Eksempler på dette er: 

- Logistikkfunksjon for hele selskapet (2 stasjoner) 
- Tungredning (2 stasjoner) 
- Utvidet skog- og utmarksbrannberedskap (2 stasjoner) 
- Akutt forurensning (1 stasjon) 
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Videre vil gjennomføring av generelle kompetansehevende tiltak kunne gjennomføres i lokal regi fremfor å 
måtte kjøpe kurs av eksterne parter. På denne måten vil vi også kunne levere tjenester til våre 
samarbeidsaktører i andre brannvesen og næring. 

Her er det først og fremst reise- og oppholdskostnader samt kursavgift som er synergieffekten, men for 
ansatte som mellom annet skal ha: 

- grunnkurs (± 300 ansatte, 280 t) 
- utrykningslederkurs (± 75 ansatte, 280 t) 
- enhetlig ledelseskurs (± 16 ansatte, 40 t) 
- vedlikehold utrykningskjøring (± 100 ansatte, 8 t) 

vil det være en stor potensiell synergi i samarbeid.  

 

6.3 INVESTERINGER OG ANSKAFFELSER 

Ved investeringer vil det å gjennomføre anskaffelser gjøres mer 
profesjonelt og kostnad for hver anskaffelse vil bli redusert. Videre vil 
investeringer sees i en større sammenheng der vi på sikt vil «flåtestyre» 
kjøretøy- og utstyrsressurser på en effektiv måte.  

I takt med prosessen rundt operasjonalisering av brannvesenet forventes 
det også at investeringsbehovet og trykket rundt dette vil reduseres som 
følge av færre stasjoner. Det er vurdert å ikke være noen risiko for 
feilinvesteringer på kort sikt som følge av operasjonaliseringen.  

Rundt anskaffelser begynner vi å se at inngåelse av avtaler med leverandører av utstyr, bekledning, leasing, 
service med mer har en økonomisk synergi der stordriftsfordelen synliggjøres.  Det jobbes fortløpende med 
inngåelse av ulike avtaler og det vil i planperioden være et mål om at dette er gjennomført på alle områder.  

 

6.4 ORGANISERING OG LEDELSE 

Justis- og beredskapsdepartementet ved samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde 
informerer i brannsjefskonferansen i juni om at revidert Forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesenet sendes ut på høring i løpet av året. Her vil det kreves hele stillinger som ledere der hvert enkelt 
brannvesen må ha minimum 3 ledere innenfor hhv. administrasjon, beredskap og forebyggende. Ved på 
samarbeide om brannvesenet vil vi redusere behovet for å innfri nytt krav.  

Tar vi utgangspunkt i tidligere samarbeid på Haugalandet og tar med at det var lederstillinger som var 
kombinerte, ville lederbehovet gå fra 9 til 15. På dette ledernivået har vi i dag 6 ledere hvor 2 stillinger er 
innenfor økonomi og personal. 

Et annet område det forventes synergi på er på vaktordninger samlet sett. Selskapet er i gang med og vil ved 
naturlige endringer gå fra overordnet vakt til i større grad har dekning med utrykningsledelse. Fra å ha fem 
vaktordninger med brannsjef/stedfortreder er det besluttet å ha en ordning. I tillegg etableres det to 
ordninger med vakt for innsatsleder brann. Vakt for utrykningsledelse opprettholdes slik det er i dag.  

Et siste område som kan gi synergier er selskapet sin evne til å ha et «levende» organisasjonskart. Med dette 
menes at organisasjonen skal være tilpasset den drift som brannvesenet til enhver tid står overfor. Er det 
ansatte som slutter i en stilling skal stilling vurderes. 

 

6.5 OPERASJONALISERING 

Det må forventes at operasjonaliseringen skal gi en økonomisk og faglig synergi innenfor de områdene som 
skal analyseres. Med bakgrunn i analysen skal det gis anbefalinger og dette skal etter hvert realiseres.  
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Områder som inngår i analysen er: 

a. Utredning av riktig beredskapsnivå i Utsira kommune 
b. Utredning av beredskapsorganisering i Sveio kommune samt ved Sandeid og Suldalsosen stasjon. 
c. Utredning av beredskapsorganisering i samarbeid med Equinor, Bokn og Tysvær kommuner. 
d. Utredning av dimensjonering og organisering av Vea stasjon hvor dette sees i sammenheng med 

hovedbrannstasjon og beredskapsdelingen med Haugesund kommune. Det skal også utarbeides en 
handlingsplan for alle brannstasjoner under ett.  

e. Etablering av et kompetansesenter (se også 6.2).  
f. Utarbeide en rekrutteringsstrategi som medfører at vi får inn «riktige» mannskap og at vi klarer å 

holde de i tjeneste lengst mulig.  
g. Kvalitetssikring av anskaffelser/investeringer. 

 
 

6.6 LOGISTIKKSTASJON 

Det er valgt å etablere en logistikkstasjon på Vea (i dag Kopervik) og i Ølen. Ved større hendelser vil enheten 
tas ut og verneutstyr og andre forsyninger skjer ute på skadested. Dette medfører et godt arbeidsmiljø 
innenfor HMS og det er en innsparing på at mannskap ikke enkeltvis må stå for vask og rens av utstyr i 
etterkant.  

Den største gevinsten ligger likevel til redusert behov for vaskeri på hver enkelt stasjon. Ved prosjektering av 
stasjoner vil en enkel vaskemaskin være tilstrekkelig for småvask. Det anslås en besparelse på 1’’ per stasjon. 
Noen tilsvarende ordninger vil det forventes ville bli realisert uavhengig av iks’et, men en innsparing på 8-
10’’ for stasjonene samlet sett er et realistisk anslag.  

 

 

 

7. ØKONOMI 

7.1 KOSTNADER 
Økonomiplanen bør komme som en logisk konsekvens av de vurderinger som er gjort i det foregående og 
skal vise en realistisk oversikt over utviklingen for de kommende fire årene. Realisme i økonomiplanen 
reduserer risiko og bygger opp under balanse mellom tilgang på, og bruk av midler. Realisme innebærer også 
at det er samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte ressurser, etter eventuelle fratrekk for 
innsparingskrav fordelt på de ulike tjenesteområdene. Realisme gir økonomiplanen troverdighet, både for 
omverden og innad i organisasjonen. Realisme er en forutsetning for god økonomistyring. 

I økonomiplanen skilles det mellom finansiering av den løpende driften og finansieringen av investeringer. 

Selskapets løpende driftsutgifter skal kun finansieres av løpende driftsinntekter, mens investeringer kan 
finansieres av løpende inntekter, engangsinntekter, oppsparte reserver eller låneopptak. 

Drift og investeringsbudsjettet de neste fire årene søker å legge til rette for en nødvendig effektivisering slik 
at HBR iks kan levere gode tjenester til våre innbyggere også i årene som kommer. Effektivisering er et 
kontinuerlig arbeid over tid som også påvirker selskapets handlingsrom. 

Utgangspunktet for økonomiplan 2020 – 2023 er inneværende års opprinnelige budsjett, justert for forhold 
som forventede økte husleiekostnader som vi vet vil komme. I tillegg er det også naturlig å foreta korrigering 
for låneopptak i forbindelse med finansiering av investeringer for å sikre at budsjettet baseres på realistiske 
forutsetninger i tråd med handlingsregelen. Vanligvis skjer disse belastningene i driftsregnskapet som følge 
av formuesbevaringsprinsippet. Det er benyttet budsjettert lånrente for lange lån hentet fra 
kommunalbanken for planperioden. 
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Tabellen nedenfor viser en oversikt over regnskap for 2018 samt budsjetterte kostnader for planperioden. 

  
Regnskap 

2018 
Budsj.  2019 Budsj. 2020 Budsj. 2021 Budsj. 2022 Budsj. 2023 

Driftsutgifter             

Lønn inkl. sos. kost. 0 72 661 565 76 635 707 79 065 988 79 065 988 81 350 501 

Kjøp av varer til tj.prod. 1 160 329 12 050 152 12 553 086 12 553 086 12 553 086 12 553 086 

Kjøp tj. som ersta. tj.prod. 4 962 327 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 

Mva. som gir rett på komp. 490 156 6 053 933 6 537 633 6 537 633 6 537 633 6 537 633 

Avsetning til bundet fond 0 82 734 0 0 0 0 

Avsetning til disposisjonsfond 0 0 107 614 107 614 107 614 107 613 

Avskrivinger kjøretøy 0 2 621 155 2 621 155 2 621 155 2 621 155 2 621 155 

Avskrivinger PC 41 935 93 147 93 147 93 147 93 147 93 147 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 

Avskrivinger bygg 0 0 0 0 0 0 

Overføring til Staten 0 0 0 0 0 0 

Husleie 0 3 293 335 6 003 859 6 503 859 6 503 859 11 257 859 

Energi/strøm/forsikring 0 1 052 670 2 067 917 2 067 917 2 067 917 2 067 917 

Driftsmidler  0 1 633 869 1 944 887 1 944 887 1 944 887 1 944 887 

Revisjon, regnskap, ikt-tjenester 0 1 876 992 1 852 843 1 852 843 1 852 843 1 852 843 

Kjøp av tjenester 0 6 305 691 5 250 755 4 894 895 4 894 895 4 515 169 

Sum driftsutgifter 6 654 748 108 475 243 116 418 603 118 993 024 118 993 024 125 651 810 

             

Brutto driftsresultat 6 654 748 108 475 243 116 418 603 118 993 024 118 993 024 125 651 810 

Eksterne finansinntekter 0 0 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte 1 842 0 0 0 0 0 

Renteutgifter,  fin.utgifter 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansinntekt. 1 842 0 0 0 0 0 

            
 

Eksterne finansutgifter             

Renteutgift og låneomkostn. 1 401 216 263 424 779 627 302 827 492 897 396 

Avdrag på lån 0 398 790 805 915 1 220 801 1 642 159 1 856 070 

Utlån 0 0 0 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter 1 401 615 052 1 230 694 1 848 103 2 469 651 2 753 465 

            
 

Motpost avskrivninger -41 935 -2 714 302 -2 714 302 -2 714 302 -2 714 302 -2 714 302 

Netto driftsresultat 6 612 372 106 375 994 114 934 994 118 126 825 118 748 373 125 690 973 

            
 

Avsetning og bruk avsetning             

Til dekn. av tidl.års regn.messige mer 
forbruk 

0 0 0 0 0 0 

Til ubunde avsetninger fond 0 0 0 0 0 0 

Til bundne avsetninger fond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

4 155 845 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger -4 155 846 0 0 0 0 0 

              

Avsetninger             

Overført til investering 465 736 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 760 421 0 0 0 0 0 

Merforbruk/mindreforb. 3 682 683 106 375 994 114 934 994 118 126 825 118 748 373 125 690 973 
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Av selskapets totale budsjett utgjør ca. 83 % lønn inkl. sosiale kostnader. 

Følgende forhold er vurdert å påvirke driftsbudsjettet: 

• Økte rentenivå i lånemarkedet 

• Økte rentekostnader og avdrag som konsekvens av økt lånemasse 

• Økte pensjonskostnader 

• Økte demografikostnader(eldrebølge) 

Krav til budsjettbalanse er absolutt, dette gjelder også økonomiplan. Kravet påvirker prioritering og 

gjennomføring av tiltak. Hvilke tiltak som skal gjennomføres til hvilket tidspunkt i planperioden er en politisk 

prioritering. 

Det er i økonomiplan-perioden lagt opp til en aktiv kommersiell oppgang. Samtidig forventes det nedgang i 
kostnader forbundet med 110-sentralen. Det er signalisert en kostnad til kr 57 pr innbygger i Rogaland. 
Kostnaden er et foreløpig anslag og det er således heftet stor usikkerhet til anslaget. Samtidig er det et 
underskudd innenfor feieområdet fra 2018 på kr 430 455 som må dekkes inn i planperioden. Usikkerheten 
og nevnte underskudd gir til at vi ikke korrigerer for forventede kostnadsreduksjon. 

Det er i planperioden tatt høyde for at Vea stasjon blir ferdigstilt i løpet av 2021 og at Raglamyr blir en realitet 
i 2023. Det vil si at det i 2021 er lagt inn en estimert kostnadsøkning total på hhv kr 1 738 264 for oppføring 
av Vea stasjon og kr 5 735 002 for Raglamyr stasjon.  

7.2 INNTEKTER 

For selskapets økonomistyring gjelder IKS loven § 18 med forskrift, om årsbudsjett for kommende kalenderår 
og § 20 om utarbeidelse av samlet økonomiplanen som skal omfatte de fire neste budsjettårene. Av 
årsbudsjett og økonomiplan skal selskapets låneopptak og finansielle risiko fremgå jf. IKS lovens § 22, 
finansutgifter og inntekter skal fremgå av økonomiske hovedoversikter jf. forskrift til § 27 

Det følger av lovens bestemmelser § 21 at inntekter som innkommer fra salg av eiendeler som eiendom eller 
større kapitalgjenstander jf. § 25 ikke kan brukes til å dekke løpende utgifter i selskapet. 

Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven § 60 om statlig kontroll og godkjenning av 
økonomiske forplikter, skal selskapets vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av 
bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, 
godkjennes av departementet. 

Representantskapet vedtar årsbudsjettet og økonomiplan etter innstilling fra styret. 

Budsjettavvik gjennom året skal behandles i samsvar med lovens § 19 med forskrift. 

Tabellen under presenterer rammer for planperioden 2020 – 2023. Selskapet har for 2020 budsjettert med 
driftsinntekter på kr – 114 934 994. 

  
Regnskap 

2018 
Budsj.  2019 Budsj. 2020 Budsj. 2021 Budsj. 2022 Budsj. 2023 

Salgsinntekt -192 527 -1 291 430 -2 546 425 -2 546 425 -2 546 425 -2 546 425 

Rammeoverføring -3 000 000 -86 523 350 -92 533 444 -95 725 275 -96 346 823 -103 289 423 

Refusjon feiing 0 -10 969 052 -11 873 662 -11 873 662 -11 873 662 -11 873 662 

Andre refusjoner -490 156 -1 538 228 -1 443 830 -1 443 830 -1 443 830 -1 443 830 

Fordeling, refusjon kommune og disp.fond 0 -6 053 933 -6 537 633 -6 537 633 -6 537 633 -6 537 633 

Sum driftsinntekt -3 682 683 -106 375 994 -114 934 994 -118 126 825 -118 748 373 -125 690 973 

 

HBR iks har budsjettert med en rammeoverføring fra deltakerkommunene på kr – 92 533 444 for 2020.  

Når en holder utenom økte husleiekostnader og investeringskostnader i budsjettet for 2020 tilsvarer dette 
en økning ca. 3,1 % sammenlignet med 2019 budsjettet, en økning som er i tråd med den kommunale 
deflatoren. 
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Økningen skyldes først og fremst økte kostnader på forsikringer, økte lønnskostnader samt låneopptak til 
planlagte investeringer.  

Det er i eierstrategien for selskapet vurdert å være som en god strategisk løsning å låne til investeringer for 
på den imøtekomme forutsigbarhet i investeringsbehovet. Selskapet må sørge for å forvalte sine inntekter 
på en slik måte at økonomien er bærekraftig. Det vil si at ressursbruken i dag ikke truer velferden til 
innbyggerne i deltakerkommunene. Å sikre bærekraftig økonomisk utvikling krever at HBR iks har en løpende 
økonomistyring og budsjettrutiner som gir nødvendig informasjon både om den løpende betydningen av 
politiske beslutninger for fremtidig og utvikling i økonomien. Budsjettarbeidet og økonomiplanen er sentrale 
virkemidler i økonomistyringen i HBR iks. Endring i folketallet er den faktoren som gir størst forklaringskraft 
for endring i selskapets frie inntekter. 

Foruten rammeoverføring fra kommunene er feiertjenesten den største inntektskilden. Feiertjenesten skal 
være etter selvkostprinsippet. Dette er også praksis for samtlige eierkommuner.  

En utfordring er at feieravgiftene er ulike i kommunene og det er utfordrende å harmonisere disse uten at 
det blir kryssfinansiering. 

Det velges derfor å sende over kostnaden for HBR sin del av feiing og tilsyn og hver enkelt kommune fastsetter 
egne gebyr basert på egne og HBR sine kostnadstall. HBR fakturerer eierkommunene for utført arbeid.  

Kostnad for feiertjenesten er beregnet til å være kr 11 873 662. 

Dette er en økning på ca. 8 % sammenlignet med 2019 og skyldes aktivitetsendring som økt hyttefeiing, økt 
opplæring og økte reisekostnader i forbindelse med tilsyn. I tillegg er lønnskostnader for administrasjon 
justert mellom selvkostområdet og brannvesenet forøvrig der deler av kostnadene for administrasjon er 
medregnet som selvkost.  

Det er i planperioden budsjettert med å ta inn underskudd på kr 430 455 på feieområdet fra 2018. 

 

7.3 INVESTERINGER 

Det er forholdsmessig store investeringer som skal gjøres fremover og det er et større etterslep som er 
kartlagt i forbindelse med utredningen av et felles brannvesen på Haugalandet.  

Det er i «Plan for dimensjonering og organisering av Haugaland brann og redning iks» foreslått 11 områder 

som bør analyseres og der hvert av disse utløser og reduserer behov for investeringer, ombygginger, 

kompetansehevende tiltak med mer. Resultatet vil også være avhengig av et samspill om hva eierne ønsker 

og hva styret/administrasjonen anbefaler.  

Det vi vet med sikkerhet er hva kostnaden vil bli om vi ikke gjør endringer, men det er i selskapsavtale lagt 

opp til at sammenslåing av brannvesenet i eierkommunene skal effektivisere, og det må bety endring.  

Det er viktig i denne sammenhengen å si at rettigheter til mannskap og beredskapsnivå skal ikke svekkes 

samtidig som det skal vurderes tiltak opp mot kost og nytte.  

Investeringer skal dekkes av et fast tilskuddsnivå og skal ligge innenfor lånerammen som er oppgitt i 
selskapsavtalen. Medlemskommunene yter et årlig driftstilskudd til selskapet til dekning av drifts- og 
investeringsutgifter i samsvar med selskapets vedtatte budsjett- og økonomiplan. Investeringer skal ha en 
jevn fordeling for å sikre stabilt tilskuddsnivå for investeringer. 

Investeringsbudsjettet: 

Investeringer er vedtatt i 2019 og videreføres for 2020. Investeringer skal finansieres gjennom låneopptak 

og kostnad vil for selskapet akkumuleres som følge av dette. Investeringer er delt i to deler; etterslep for 

hver enkelt kommune og fellesinvesteringer for alle deltakerkommunene. Det er i planperioden løpende 

behov for investeringer og det er planlagt å ta opp lån på kr 39 500 00 for hele planperioden. 
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Prioriteringer for 2020 er som følger: 

Logistikk Ølen    1,0’’ 
Mannskapsbil Tysværvåg  4,5’’ 
Fremskutt enhet Åkra   0,7‘’ 
Fremskutt enhet Bø   0,7‘’ 
Fremskutt enhet Sveio   0,7‘’ 
Fremskutt enhet Sveio   0,7‘’ 
Fremskutt enhet Etne    0,7’’ 
Utstyr     1,0’’ 
Sum                  10,0’’ 
 
Det er behov for flere kjøretøy som kanskje burde vært prioritert foran det som står over, men per i dag er 

det ikke plass på stasjonene. Vi ønsker også å ha et handlingsrom for endringer vedr. prioriteringer.   

Tankbil i ved Ølen stasjon er ikke med i prioriteringene for 2019, men det er signalisert fra Vindafjord 

kommune at denne gjennomføres utenom valgte prioriteringer. 

Det presiseres at behovet vil endre seg i takt med resultatet av analysene.  

 

7.4 FOND 

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer, til nødvendig driftskapital og til fremtidige 
pensjonsforpliktelser jfr. IKS loven § 18 med forskrift. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets 
oppgaver og forpliktelser og skal være med å utjevne kommunenes tilskuddsnivå. 

For tjenester som selskapet yter etter selvkostprinsippet skal over/underskudd i årsregnskapet føres mot 
selvkostfond med noter. Selvkostfond skal forvaltes etter den til enhver tid gjeldende forskrift om selvkost. 

Det legges opp til å dekke inn underskudd fra 2018 på kr 430 455 i kommende planperiode. Ytterlige fond er 
ikke planlagt avsatt på selvkostområdet i denne perioden. 
 

7.5 GJELDSBYRDE 

Selskapet kan iht. selskapsavtalen § 7-1 oppta lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige 
driftsmidler til eget bruk og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan etter loven også ta opp likviditetslån 
eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Det kan ikke tas opp lån for den delen av anskaffelseskost som 
tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter Lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av 
merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Jfr. IKS loven § 22. 

Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 40 000 000 kroner (40 millioner nok). 

Lånegjelden skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan 
ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte jfr. IKS loven § 22. 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser jfr. IKS loven § 22. 

Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar jfr. § 2-2. Selskapet skal så snart urevidert 
regnskap for foregående regnskapsår foreligger oversende opptegnelse over deltakerkommunenes andel av 
selskapets forpliktelser. For nærmere bestemmelser om selskapets adgang til å ta opp lån, kfr. IKS-lovens § 
21 og § 22. 
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       Rentenivået i årene fremover avhenger av en rekke 
u       usikre faktorer. Styringsrenten er nettopp satt opp til 

       1,5 % prosent. Norges Bank beskriver en rentebane 
       hvor styringsrenten mest sannsynlig vil stige noe 

       I årene fremover. Låneporteføljen for 2019 har ett 

       anslag på 2,19 prosent, mens i 2023 forventes en  

       rente på 2,38 prosent. 
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