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Budsjett og investeringer 2021 - Tromsø brann og redning KF
Innstilling til vedtak:
Styret i Tromsø Brann og redning KF innstiller til kommunestyret slikt vedtak:
1. Styret vedtar driftsbudsjettet i henhold til §5-4 bevilgningsoversikt drift med tillegg av følgende
punkter:
a) Styret ber om økt tilskudd på kr. 13,3 MNOK slik at foretaket kan ivareta sitt
samfunnsansvar etter brannlovgivningen og gjeldende brannordning.
b) Styret ber om tilskudd for dekking av merforbruk på kr. 4,1 MNOK for 2020.
2. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 2,918 millioner kroner i 2021.
3. Investeringsbudsjettet vedtas i.h.h.t bevilgningsoversikt investering og bevilgning pr. investering.
4. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2021 på til sammen 2,918 millioner
kroner. Brann og redningssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.
5. Styret ber kommunestyret vedta utredning av ny brannordning med tilhørende risiko og
sårbarhetsanalyse dersom tilskudd ikke innvilges.
Gunnar Wilhelmsen
Ordfører
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Hva saken gjelder
Budsjett og investeringer 2021 - Tromsø Brann og redning KF

Saksutredning
I henhold til kommuneloven er det foretakets styre som fremmer innstilling til politisk
behandling. Kommunedirektøren har kun anledning til å uttale seg om saken jfr.
kommuneloven § 9-16. Styret i Brann og redning KF har behandlet saken den 25.03.21, og
gjort følgende vedtak:
1. Styret vedtar driftsbudsjettet i henhold til §5-4 bevilgningsoversikt drift med tillegg av følgende
punkter:
a) Styret ber om økt tilskudd på kr. 13,3 MNOK slik at foretaket kan ivareta sitt
samfunnsansvar etter brannlovgivningen og gjeldende brannordning.
b) Styret ber om tilskudd for dekking av merforbruk på kr. 4,1 MNOK for 2020.
2. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 2,918 millioner kroner i 2021.
3. Investeringsbudsjettet vedtas i.h.h.t bevilgningsoversikt investering og bevilgning pr. investering.
4. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2021 på til sammen 2,918 millioner
kroner. Brann og redningssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.
5. Styret ber kommunestyret vedta utredning av ny brannordning med tilhørende risiko og
sårbarhetsanalyse dersom tilskudd ikke innvilges.
Saksprotokoll og saksutredning fra Tromsø brann og redning KF vedlegges denne saken.
Kommunedirektøren har ingen merknader til saken utover å påpeke at Tromsø kommune i
økonomirapport 1 for Tromsø kommune har vedtatt en økning i tilskuddet til Tromsø Brann
og redning KF med 10 millioner kroner i 2021. Den foreslåtte økning i tilskuddet skal også
dekke opp for merforbruket i 2020. Det betyr at styrets forslag til årsbudsjett 2021 må
tilpasses tilskuddsnivået som er satt for Tromsø brann og redning KF

Konklusjon
Kommunedirektøren videreformidler Tromsø Brann og redning KF sitt vedtak i saken til
kommunestyret. Tromsø kommune vedtatt å øke tilskuddet til Tromsø Brann og redning KF
med 10 millioner kroner i 2021, herunder inkluderer dette dekning av merforbruk i 2020.
Styret har i sitt vedtak bedt om et høyere tilskuddsnivå for 2021. Kommunedirektøren
påpeker at budsjett 2021 må tilpasses det tilskuddsnivået som er vedtatt av Tromsø brann
og redning KF, jfr. k-sak 60/21 av 26. mai 2021.
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