
 

 

 

Referat 

Styremøte IBR 
 

Emne Styremøte IBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 2/18 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 20.2.18 kl. 15.15  

Møtested: Levanger brannstasjon  

Møteleder: Ola Stene  

Referent: Rigman Pents  

Neste møtetid: 12. april  

Neste 
møtested: 

Verdal Rådhus  

Møtedeltagere: Ola Stene, Jostein Grimstad, Torbjørn Haddal, Unni Storstad, Ove 
Brattaker, og Rigman Pents 

Fraværende:  

Distribusjon: Sendes alle ansatte. Lagres på H:\Brannsjef/§22 MØTEREFERAT\2018/18-
01 styremøte 

 

SAK TEKST ANSVAR 
FRIST 

 

01/02 

 

Godkjenning av innkalling 

Gjennomgang referat forrige styremøte. 

Ingen kommentarer til innkalling og referat. 

 

 

 

 

 

02/02 HMS 

Avviks eller forbedringsmeldinger. Avik på utstyr/ kjøretøy. 

Avvik på 2 brannbiler som må repareres. 

AML undersøkelse er snart klar til utsendelse. 

  

IBR har per d.d noen deltidsansatte som er ute av tjeneste grunnet 
ulike årsaker. Alle er deltidspersonell, og alle sykmeldingene skyldes 
annet forhold enn IBR, og det er langtidssykmeldinger. 

 

Informasjon 

03/02 Presentasjon av organisasjonskart og ledere i IBR. 

Marius Borgan, seksjonsleder feier. 

Morten Hustad, Avd. leder beredskap. 

Det ble informert om arbeidsoppgaver og ulike forhold knyttet til ulike 
gjøremål 

 

Informasjon 



SAK TEKST ANSVAR 
FRIST 

 

04/02 ROS analyse 

Gjennomgang av ROS analyser. 

Info om status på ROS-analyser og utfordringer videre. 

Se eget vedlegg. 

 

Skal ses nærmere på utredning av ROS og beredskapsanalyser. 

 

Informasjon 

 

Se eget 
vedlegg. 

 

05/02 Økonomi. 

Status på registrering av selskapet i brønnøysundregisteret. 

Godkjennning av org nummer i Brønnøysund er registert 19.2.18. 

Gjennomgang økonomi. 

 

Innstilling fra brannsjef: 

Rådmennen sender sak til kommunestyrene om økt budsjett for IBR 
på bakgrunn av økte kostnader som følge av opphør av 
samkommunen og at IBR blir eget selskap. Se innstilling. 

 

Vedtak: 

Brannsjef tar kontakt med økonomisjefene i kommunene og tar 
utgangspunkt i tidligere regnskap for å sette opp budsjett for 2018. 

Fremlegges for styret neste styremøtet. 

 

Vedtak: 

Pensjonen til ansatte som har sluttet før opprettesle av IBR får 
utbetalt sin pensjon av respektive kommuner. 

 

 

06/02 Godtgjøring av styremedlemmer. 

 

Brannsjef undersøker med andre brann og redningsvesen for å få 
grunnlag, og fremlegger sak om dette på neste styremøte. 

 

 

 

07/02 Eventuelt 

Spørsmål angående lønn og antall timer for deltid. 

Brannsjef skal ha møte med org for å se nærmere på hvpordan dette 
er blitt overført fra Samkommunen, og lagt inn i ny HRM. 

Brannsjef har ikke tilgang til HRM enda, grunnet manglende org 
nummer. 

Vil bli orientert om dette til alle mannskapene på felles personalmøte 
27.2.2018.  

 

 

 


