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Innherred brann og redning 

Sak 01 - 21 Godkjennelse av innkalling og protokoll. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkalling til styremøte 1-21 godkjennes. Protokoll fra styremøte 9-20 godkjennes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 9-20 og innkalling styremøte 1-21 er sendt 

styremedlemmene på e-post. 

 

Vurderinger: Protokollen fra styremøte 9-21 ble sendt styremedlemmene i uke 50/20. 

Innkalling til styremøte 1-21 ble sendt styremedlemmene i uke 7/21. 

 

VEDTAK: 

Innkalling og protokoll er godkjent. 

 

 

 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 02-21 Utredning av samarbeid mellom Verdal kommune og brann midt IKS 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret ber om at Kommunedirektøren i Verdal oversender den ferdige utredningen til Innherred 

brann og redning for gjennomgang før utredningen sendes til politisk behandling i Verdal. Verdal 

kommune kan da om ønskelig få en uttalelse fra Innherred brann og redning med i saken til politisk 

behandling. 

Styret gir daglig leder i samarbeid med kommuneadvokaten og personalsjefen i Levanger kommune i 

oppgave ta hånd om en eventuell virksomhetsoverdragelse dersom dette blir aktuelt. 

Styret ber daglig leder om å fakturere utgifter som tilfaller IHBR i forbindelse med utredningen og 

eventuell virksomhetsoverdragelse på Verdal kommune.   

 

Vedlegg: Ingen 

 

 

Saksopplysninger: 

Verdal kommune har vedtatt å utrede samarbeid om brann- og redningstjeneste med Brannvesen 

Midt.  

Det er Innherred brann- og redning som per i dag har de aktuelle arbeidsoppgavene og ansatte tillagt 

seg. Dette betyr at en eventuell utredning der ansatte og personell fra Innherred brann- og redning 

skal involveres etter daglig leders oppfatning må forankres i samarbeidets styre.  

Per i dag har følgende ressurser «for tiden oppmøtested» Verdal brannstasjon: 

1. 4 årsverk tilknyttet forebygging 

2. 15 deltidsansatte; disse har hver stillingsstørrelser på ca 2,6 %. 

I tillegg til dette har tre avdelingsledere, brannsjef og en feierlærling stillinger med oppgaver som 

tilhører både Levanger og Verdal. Innherred brann- og redning har egen tillitsvalgt som representerer 

ansatte og eget verneombud.  

For å sikre en god prosess for samarbeidet og for ansatte legger daglig leder fram forslag til 

framdriftsplan og involvering fra Innherred kommunesamarbeid sin side. Kommuneadvokat Ingrid 

Juberg Moe har bistått daglig leder i dette arbeidet.  

 

 

Vurderinger:  

Den videre framstilling deles inn ut fra faser. 

Politisk vedtak om videre utredning i Verdal kommune 

Daglig leder er opptatt av en ryddig prosess som ivaretar ansattes rettigheter. Brannvesenet Midt IKS 

har bedt om innsyn i ansattes arbeidsavtaler og annen personlig informasjon om enkeltansatte.  

Daglig leder kan som følge av taushetsplikten, jfr forvaltningsloven § 13 ikke utgi informasjon om 

enkeltansatte på nåværende tidspunkt uten at den enkelte ansatte har gitt sitt samtykke til dette. 

Det er ikke vedtatt at det skal foretas en virksomhetsoverdragelse, og følgelig er prosessen rundt 

drøfting med tillitsvalgte og utvelgelse av arbeidstakere som eventuelt skal overføres ikke startet. 



 
 

Innherred brann og redning 

Kommuneadvokaten vurderer etter dette at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å be 

alle ansatte om samtykke til å utgi informasjon. Innherred brann og redning kan imidlertid utgi 

anonymisert informasjon om total lønnskostnad, turnuser, årsverk og stillingsstørrelser. Dette skulle 

også være tilstrekkelig informasjon i en videre utredning.  

Brannvesenet Midt IKS har tatt direkte kontakt med ansatte som har for tiden oppmøtested Verdal 

brannstasjon. For at dette skal bli en ryddig prosess som ivaretar alle ansattes rettigheter foreslår 

daglig leder sammen med kommuneadvokaten at styret henvender seg til Brannvesen Midt IKS med 

henstilling om at tjenestevei følges og at deres kontaktperson hos Innherred Brann og redning er 

brannsjef Rigman Pents. Brannsjefen kan benytte sin myndighet til videre delegering der dette er 

hensiktsmessig.   

Vedtatt utredning skal avklare om det er hensiktsmessig for Verdal kommune å endre 

samarbeidsområde for brann- og redningstjenesten. Dette er en prosess som er av betydning for 

ansatte og dette omfattes av Hovedavtalen §1-4-3. Denne lyder: 

«Kommunal samhandling / interkommunalt samarbeid  

Dersom oppgaver vurderes utført gjennom kommunal samhandling og/eller interkommunalt 

samarbeid, skal de berørte parter tidligst mulig oppta drøftinger om tillitsvalgtordningen og hvordan 

de ansattes medbestemmelse skal ivaretas, jf. HA del B, §§ 3-3 a) og b).» 

Innherred brann- og redning må som følge av dette innkalle berørte tillitsvalgte til drøftingsmøte for 

å sikre en god prosess for videre medbestemmelse.  

Daglig leder foreslår at styret ber om at Kommunedirektøren i Verdal oversender den ferdige 

utredningen til Innherred brann og redning for gjennomgang før utredningen sendes til politisk 

behandling i Verdal. Verdal kommune kan da om ønskelig få en uttalelse fra Innherred brann og 

redning med i saken til politisk behandling. 

Virksomhetsoverdragelse 

For at en virksomhetsoverdragelse skal være aktuelt i etterkant av ferdig utredning må det i Verdal 

kommune fattes politisk vedtak om: 

1. Oppløsning av Innherred brann og redning. 

2. Tiltredelse fra Verdal kommune i Brannvesen Midt IKS 

I etterkant av dette må Innherred brann og redning starte arbeidet med virksomhetsoverdragelse 

som avgivende arbeidsgiver og Brannvesenet Midt IKS som mottakende arbeidsgiver.  

Prosessen med virksomhetsoverdragelse er godt beskrevet i henholdsvis arbeidsmiljøloven (heretter 

aml) kapittel 16 og KS personalhåndbok.  

Etter aml § 16-5 skal både ny og gammel arbeidsgiver så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte 

overdragelsen med virksomhetens tillitsvalgte. 

For en del ansatte vil de ha både rett og plikt etter arbeidsmiljøloven til å følge sine arbeidsoppgaver 

over til ny arbeidsgiver, men for en del ansatte som har delte oppgaver er det ikke like enkelt å si at 

man har rett og plikt til overføring. Dette må for hver enkelt ansatt vurderes konkret av avgivende 

arbeidsgiver. Det er en fordel om eierne av samarbeidet i forkant av denne vurderingen har blitt 

enige om hvor mye av ressursene som skal tilbakeføres til Verdal og hvor mye som skal tilbakeføres 

til Levanger.  



 
 

Innherred brann og redning 

I tidligere omorganiseringer har det kommet fram at ansatte som kommer fra avviklede Innherred 

Samkommune er gitt en rett til retrettstilling i en av deltakerkommmunene (Altså Levanger og 

Verdal) dersom samarbeidet opphører. Krav om slik retrettstillinger vil potensielt kunne komplisere 

prosessen rundt ansatte og føre til at ikke alle ansatte har plikt til å følge sine arbeidsoppgaver over 

til ny arbeidsgiver. Denne retten til retrettstilling må vurderes konkret for hver enkelt arbeidstaker, 

og retten kommer i tillegg til amls bestemmelser om retten arbeidstaker har til å reservere seg mot 

overføring til ny arbeidsgiver, samt den ulovfestede valgretten.  

Over beskrevne forhold medfører at det må legges en detaljert plan som sikrer ansattes rettigheter 

både i form av drøftinger med tillitsvalgte og individuelle samtaler og kartlegginger av den enkelte 

ansatte som omfattes. Alle ansatte må i tillegg informeres om individuelle rettigheter som rett til 

retrettstilling, samt reservasjonsrett og valgrett.  

Daglig leder foreslår at styret gir daglig leder i samarbeid med kommuneadvokaten og personalsjefen 

i Levanger kommune i oppgave ta hånd om en eventuell virksomhetsoverdragelse dersom dette blir 

aktuelt. 

 

VEDTAK: 

Styret ber om at Kommunedirektøren i Verdal oversender den ferdige utredningen til Innherred 

brann og redning for gjennomgang før utredningen sendes til politisk behandling i Verdal. Verdal 

kommune kan da om ønskelig få en uttalelse fra Innherred brann og redning med i saken til politisk 

behandling. 

Styret gir daglig leder i samarbeid med kommuneadvokaten og personalsjefen i Levanger kommune i 

oppgave ta hånd om en eventuell virksomhetsoverdragelse dersom dette blir aktuelt. 

Styret ber daglig leder om å fakturere utgifter som tilfaller IHBR i forbindelse med utredningen og 

eventuell virksomhetsoverdragelse på Verdal kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 03-21 Orienteringssak fra daglig leder. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Vedlegg : Sak 17-20. Vedlegg 1. Oversikt oppdrag per 14.2 - 2021.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen orienterer om HMS, fravær, Covid 19 tiltak.   

Utrykninger per 14/2 2021, sammenlignet med tidligere år. 

 

 

Vurderinger:  

HMS. Ingen skader på personell eller fravær grunnet foretakets drift siden forrige styremøte.  

Informerte om Covid 19 tiltak.              

Utrykninger. Antall utrykninger de siste tre årene per 14/2 hvert år er mellom 50 og 60.  

2019 med 58, 2020 med 50 og 2021 med 57. 

Bygningsbranner med 4 i 2019, 3 i 2020 og 4 i 2021. 

Trafikkulykker 9 i 2019, 5 i 2020 og 5 i 2021. 

Pipebranner; 3 i 2019, 0 i 2020 og 7 i 2021 

Helseoppdrag; 2 i 2019, 2 i 2020 og 9 i 2021.  

 

 

VEDTAK: 

Tas til orientering. 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 04-21 Rapportering regnskap per 15/2-21. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering 

 

Vedlegg: Sak 04-21. Vedlegg 2 Regnskapsrapport per 15.2.21.  

 

Saksopplysninger: 

Prognosene for IHBR er vanskelig å anslå, da det vil være avhengig av antall og størrelse på 

utrykninger i 2021. Den arten som foreløpig ligger dårligst an er lønn beredskap. Dette er også den 

arten som minst forutsigbar, og som har vært arten med størst avvik hvert år. 

 

Tar en derimot utgangspunkt i regnskapet for 2020 i sak 06-21 for IHBR, så ble dette nesten som 

budsjettert. Men IHBR er preget av å ha hatt mange år med for lite budsjettert i forhold til 

regnskapet. 

 

Vurderinger: 

Dette medfører at det veldig vanskelig å anslå status og hvordan en prognose for 31.12.21 kommer 

til å bli. Med å ta utgangspunkt i regnskapet for 2020 og sammenligne med regnskapsoversikten for 

2021 så langt, og at IHBR har samme utvikling som i 2020. Da vil regnskapet ende rundt budsjettert.  

Dersom antall utrykninger holder seg lavt videre gjennom året, samt at det ikke kommer noen store 

uforutsette utgifter, så viser regnskapet at IHBR holder seg lavt på utgiftssiden, men er preget av å ha 

hatt mange år med for lite budsjett i forhold til regnskapet. Dette kan medfører at også i 2021 vil 

IHBR ende med ett underskudd på driften. 

 

 

 

VEDTAK: 

Rapporten tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 05 -21 Spørsmål til Levanger kommunestyre om beredskapen til brannvesenet. 

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret ber kommunedirektørene i Levanger og Verdal legge til rette for at ROS og brannordning for 

kommunene kan iverksettes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: I forbindelse med kommunestyret i Levanger 17.2.21 ble det stilt spørsmål 

angående beredskapen til brannvesenet. Bakgrunnen for spørsmålet var leirskredet i Gjerdrum, og 

om hvilken beredskap brannvesenet har til å kunne takle en tilsvarende hendelse. 

 

Som beskrevet i svarene på spørsmålene så er det viktig at styret i IHBR opprettholder innspill til 

kommunene på at rammene for god beredskap opprettholdes, og økes fremover, slik at vedtatt ROS 

og brannordning blir iverksatt fortløpende. 

 

Under vurderinger er spørsmålene fra representanten og svaret fra brannsjefen i sin helhet. Svarene 

er markert med kursiv skrift. 

 

 

Vurderinger:  
 
Beredskap brannvesen 
Skredkatastrofen i Gjerdrum i slutten av 2020 minnet oss nok en gang på hvor raskt en katastrofe kan 

inntreffe og hvor sårbare vi er for slike katastrofer. Katastrofen vil inntreffe igjen, vi vet bare ikke når 

og hvor. Derfor er det viktig at man har en god beredskap som sikrer at man kan håndtere slike 

katastrofer på raskest mulig tid, og på best mulig vis.  

Brannvesenet i Øvre Romerike, som håndterte den krevende situasjonen i Gjerdrum sier de følte seg 

små, hjelpeløse og at de ikke visste hva de skulle gjøre. Mens helse og politi er styrt av staten, er 

brann og redningstjenestene styrt og finansiert av kommunene. Øvre Romerike brann og redning 

erkjenner at de ikke var rigget for en så stor operasjon som det viste seg å bli i Gjerdrum, og at de er 

avhengige av fagekspertise som hver enkelt enhet ikke besitter. 

Katastrofen vil skje igjen, og da er det viktig at beredskapen er god. Innherred brann og redning 

består av meget kompetente folk som står på hver dag for å redde liv. Likevel må man erkjenne at 

ingen er god på alt. Derfor må vi sikre oss at dialogen på tvers av brann og redningsetatene er god, 

slik at når katastrofen inntreffer kan brann og redningstjenesten kontakte ett kontaktpunkt, beskrive 

situasjonen og si hva de trenger, så bistår dette kontaktpunktet med å kontakte enheter som er 

spesialister på fagfeltet man trenger hjelp med. På denne måten kan den lokale enheten fokusere på 

den akutte fasen med å redde liv, samtidig som man er sikker på at hjelpen kommer.  

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Spørsmål: 

Hvor godt rustet er Innherred brann og redning til å håndtere katastrofer på skala med 

skredkatastrofen i Gjerdrum? 

Innherred brann og redning er ikke rustet for å kunne håndtere en slik katastrofe som i Gjerdrum, 

Bakgrunnen for dette er at IHBR består av deltidspersonell som har tre timer å øve på hver måned. 

Mannskapene til IHBR må i løpet av de tre timene som de har til disposisjon, trene på alle oppgavene 

ett brann – og redningsvesen skal være rustet til. Dette er også en begrunnelsene til at ROS og 

brannordning legger opp til å ha heltids kasernerte mannskap, slik at de kan trene og være utrustet til 

større og mer krevende oppgaver. 

 IHBR vil kunne iverksette en første innsats hvor livreddende berging og evakuering rundt rasområdet 

vil være hovedprioritet. 

I Levanger er det 5 brannmannskaper som har dagtids stillinger, og er deltidsmannskap på kveld, natt 

helg, høytider. Kun en av disse skal være tilgjengelig på vakt etter normal arbeidstid sammen med 4 

mann på vaktlaget. De heltidsansatte har bl.a. i sin stilling å klargjøre og vedlikeholde utstyr samt 

daglige, ukentlige og månedlig vedlikehold. Alt utstyr på våre fire stasjoner krever mye oppfølging og 

vedlikehold. De gjennomfører interne øvelser flere ganger ukentlig, og planlegger og klargjør for 

øvelser og oppfølging av deltidsmannskapene på våre fire stasjonen. Videre har de ansvaret for 

oppdatering av innsatsplaner for større/ komplekse bygninger områder, herunder bl.a. trehusbyen, 

universitet, sykehuset, Norske skog, sykehjem, skoler, rådhus, osv. De er også med på forebyggende 

arbeid, da bemanningen der ikke er i henhold til forskriftskravet. De har også ansvaret for opplæring 

av nye mannskaper, samt er med som instruktører på kurs for brannmannskaper i Innherred og 

Værnesregionen, som IHBR sammen Stjørdal arrangerer for Norges brannskole. 

Hvilken tilgang har Innherred brann og redning på spesialutstyr og spesialtrent mannskap – og hvor 

lang responstid er det før disse er på skadested? Og har Innherred brann og redning spesialutstyr og 

spesialtrent mannskap å bidra med dersom katastrofen skulle inntreffe i andre nærliggende 

kommuner? 

Nærmeste ressurs på spesialutstyr og spesialtrente mannskap er i Trondheim, som har egen USAR 

gruppe. (USAR står for “urban search and rescue” og er en definisjon på en urban redningsgruppe 

som skal søke og drive redning på en trygg måte i helt eller delvis kollapsede bygg, grøfter, 

installasjoner, ras og liknende). Det må påregnes ca. to- tre timer før slikt mannskap og utstyr er på 

plass. 

Nei, IHBR har ikke spesialutstyr og spesialtrente mannskap til å bidra med. Som besvart i tidligere 

spørsmål består mannskapene til IHBR av deltids personell med kun tre timer til disposisjon hver 

måned til å trene på alle oppgavene ett brann – og redningsvesen skal være rustet til. 

Ved ett eventuelt ras vil det i førsteinnsats være brann, politi og helse som vil være tilstede. I vårt 

område er stor sannsynlighet at brann vil være første styrke på stedet. Så vil tidspunkt på døgnet og 

ukedag være avgjørende for når og hvor mange eksterne ressurser fra politi og helse som vil 

ankomme. I en videre fase vil da USAR gruppen fra Trondheim tilkalles, videre vil sivilforsvaret, 

geologer, andre USAR grupper, forsvaret ankomme over tid. Timer og dager. Før en innsatsstyrke kan 

gå inn i ett rasområde, må sikkerhet for mannskap avklares. En førsteinnsats vil i hovedsak bestå av å 

sikre området og få evakuert de som er truet av videre ras. Samtidig skal øvrig beredskap ivaretas om 

det skulle oppstå branner eller andre ulykker i kommunen. 



 
 

Innherred brann og redning 

Eksisterer det dialog på tvers av brann og redningsenheter som sikrer god beredskap og kort 

responstid dersom katastrofen skulle inntreffe? 

Ja, etter de store skogbrannen i Sverige i 2018 tok brannsjefen i IHBR initiativ til å samle alle 

brannsjefene i Trøndelag for å sikre god beredskap og kort responstid på tvers av kommunen og 

brannvesen i Trøndelag. Dette er blitt ett fast samlingspunkt to ganger i året, hvor det samarbeides 

om hvordan felles ressurser, og hvordan disse kan benyttes ved en katastrofe. 

Hvis nei, er det aktuelt for Levanger kommune å ta initiativ til å opprette en slik dialog på tvers av 

brann og redningsenhetene for å sikre god beredskap og rask responstid? 

 

VEDTAK: 

Styret ber kommunedirektørene i Levanger og Verdal legge til rette for at ROS og brannordning for 

kommunene kan iverksettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 06-21 Rapportering regnskap 2020. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020. 

 

Vedlegg: sak 06-21. Vedlegg 3. Årsregnskapet for 2020.  

    sak 06-21. Vedlegg 4. Årsregnskapet for 2020 med noter. 

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har sammen med IKRIL gjennomgått regnskapet for 2020 den 10.2.21. 

Ny gjennomgang med økonomisjef Levanger kommune 15.2.21 

Regnskapet viser at det totalt ble ett underskudd på 1,2 mill i 2020. Av dette så er 833.209,- 

underskudd på selvkostområdet, som dekkes av fond.  

På driften til resterende avdelinger ble det 332.810,-  

Det har hele året blitt rapportert å bli ett underskudd på mellom 1.0 og 1,5 mill., utenom selvkost. 

Med å ha stort fokus på utgift og inntektssiden, så ble årsregnskapet 2020 bedre enn tidligere 

rapportert.  

 

Vurderinger: 

Hovedsaken til underskuddet er at budsjettet for IHBR over flere år har hatt en lavere ramme en hva 

resultatet i tidligere års regnskap har avsluttet på. Pålegg fra arbeidstilsynet har også medført en 

økning i driftsutgiftene for å oppfylle kravet til personlig verneutstyr. I budsjettet for 2020 kom det 

fortsatt inn utgifter som ikke var justert eller tatt hensyn til som IHBR har fått som egen juridisk 

enhet.  

 

 

 

VEDTAK: 

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 07-21 Årsberetning 2020 for IHBR 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar årsberetningen 

 

Vedlegg: sak 07-21. Vedlegg 5. Årsberetning 2020 for IHBR.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har utarbeidet en kortfattet årsberetning hvor det er gjort rede for oppgaver, 

organisasjon, arbeidsmiljø, regnskapet og utsikter for IHBR. 

 

Vurderinger: 

Årsberetning er en oppsummering av IHBR sine oppgaver, organisasjon, arbeidsmiljø, regnskapet og 

videre utsikter for IHBR. 

 

 

 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar årsberetningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 08-21 Årsrapport 2020 for IHBR og Frosta 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar årsrapport for 2020 

 

Vedlegg: Sak 08-21. Vedlegg 6. Årsrapport 2020 for IHBR og Frosta brannvesen.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har utarbeidet en årsmelding hvor det er tatt med informasjon om de ulike områdene 

administrative, HMS, økonomi, oppgaver og videre satsningsområder for IHBR og Frosta,  

 

Vurderinger: 

Årsmeldingen er en utvidet utgave i forhold til årsberetning som tar med seg alle kommunene som 

IHBR har ansvaret for, samt mer detaljert informasjon om drift og hendelser for 2020.  

 

 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar årsrapport for 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 09-20 Møtedatoer for styremøter i 2021. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar fremlagt møteplan 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger: 

Styreleder har sammen med brannsjef satt opp en møteplan for styret i IHBR for 2021 

 

Vurderinger: 

For at styremedlemmene og brannsjef skal ha en oversikt over kommende møter i 2021 har det blitt 

laget en møteplan. Det er planlagt møtedatoer for 2021 slik: 

27.4 

1.6 

17.8 

21.9 Budsjett behandling for 2021 

23.11 

 

Alle møtetidspunkt er kl. 15.30. Styret står fritt til å endre både datoer og antall styremøter i løpet av 

året. 

 

 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar fremlagt møteplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


