
 

 

 

Referat  

Styremøte IBR 
 

Emne Styremøte IBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 3/18 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 12.4.18 kl. 15.30  

Møtested: Verdal rådhus  

Møteleder: Ola Stene  

Referent: Rigman Pents  

Neste møtetid: 29.5.2018 kl. 15.30  

Neste 
møtested: 

Levanger 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 
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01/03 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling og sakspapirer ok. 

En kommentar til forrige referat, som kommer igjen i sak 9. 

 

 

 

 

 

02/03 Presentasjon av brannstasjonsstaus i IBR. 

Det er 8 pkt/ avvik fra arbeidstilsynet som går på utbedring, går 
hovesakelig på rein og skitten sone. Går igjen på alle 
brannstasjonene 

 

Bjørn Erik Haug, Eiendom Verdal 

Utarbeidet 2 løsningsforslag.  

Ett forslag med tilbygg, grovkalkyle på 6 mill. 

Ett forslag med endringer internt i bygget, dette kan kombineres med 
uteseksjonen. 

 

Svein Roger Troseth, Eiendom Levanger 

Brannstasjonen på Ytterøy består av en garasje, leies av eksternt 
firma. Det må planlegges for en ny på egnet plassering. 

 

Informasjon 
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Brannstasjonen i Levanger, eksisterende bygningsmasse er for liten 
til å tilfredsstille dagens krav. Utarbeidet to mulig forslag for 
utvidelse. Ett forslag innenfor dagens tomtegrense og ett forslag 
hvor det går inn på nabotomt. Selve bygget med teknisk avd er 
utdatert og behov for oppgradering på 20 mill.  

Kostnadene for ombygging ligger på mellom 43 og 47 mill. 

 

03/03 Presentasjon av forebyggende i IBR. 

Terje Rennan, avd. leder forebyggende gikk igjennom forebyggende 
oppgaver og utfordringer. 

 

Informasjon 

04/03 HMS 

 Avviks eller forbedringsmeldinger. 5 avik på utstyr/ kjøretøy, 
meldt inn siden sist møte. Går på utstyr personlig og teknisk. 

 IBR har per d.d 5 personer som er ute av tjeneste grunnet 
ulike årsaker.  

 Info om foreløpig status på medarbeiderundersøkelsen. 

 Ikke valgt hovedtillitsvalgt for alle fagforbund tas opp med 
tillitsvalgte. 

 

 

05/03 Fysiske krav til brannkonstabler. 

1 Vedlegg 

 

Vedtak: 

Brannsjef får fullmakt til å ta saken videre med tillitsvalgte, ledelse 
og advokat for å lage instrukser og retningslinjer for fysiske krav i 
tråd med forskrifter. 

Disse blir fremlagt for styret. 

 

 

06/03 Gjennomgang økonomi. 

Vedlagt er kvarttalsrapport og innspill til økonomisjefer. 

Venter på tilbakemelding fra økonomisjefer på budsjett. 

Vedlagt er også SSB oversikt på brannvesen med samme 
organisering som Levanger kommune. 

4 Vedlegg. 

 

Vedtak: Fremlagt regnskap tas til orientering, er et forbruk på 28 % 
etter første kvartal. 

Stilling på beredskap Levanger besettes i henhold til bemanning per 
1.1.2018. 

Brannsjef ved hjelp av økonomisjefer lager fremlegg til rådmenn 
angående økte tilskudd til budsjettet. 
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07/03 Godtgjøring av styremedlemmer. 

1 vedlegg 

 

Vedtak: 

Styrets leder formulerer sak til rådmennene 

Følgende satset innstilles: 

Styreleder; 20.000,- 

Nestleder; 15.000,- 

Styremedlemmer; 10.000,- 

Varamedlemmer, 2.000,- per møte. 

 

Reiseutgifter dekkes etter offentlige satser. 

For møter der representanter må ta fri fra arbeidsgiver eller leie inn 
hjelp, så dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre 
dokumenterte utgifter. 

 

 

08/03 Samarbeid mellom IBR og helse i kommunene. 

2 vedlegg 

 

Vedtak: 

Daglig leder får fullmakt med å sluttføre avtale med kommunene. 

 

 

09/03 Gjennomføring av ROS- og beredskapsanalyse. 

Den eksisterende ROS- analysen er fra 2009 og bør revideres, det 
har også vært en endring i risisko og sårbarhetsbildet siden 
da.Videre er det også krav til en beredskapsanalyse, dette er ett 
tillegg siden 2009. 

 

Vedtak: 

Brannsjef gis rettigheter til å opprette en gruppe som skal 
gjennomføre en ROS analyse innen 31.12.2018. Gruppen skal bestå 
av ansatte fra begge kommunene for å kunne bruke arbeidet til å 
bygge opp et enda bedre samarbeid. 

Gruppen presentere seg og legger frem status på første styremøte 
etter ferien. 

 

 

10/03 Samarbeid etter Kommunelovens § 27. 

 

2 vedlegg 

Skal det sendes ut nye arbeidskontrakter? 

Ikke IA bedrift – tas opp med verneombud, og legges frem som sak. 

Må det lages nytt arbeidsreglement? 
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Vedtak: 

Styret avventer endringer i kommuneloven. 

Styret legger kommuneadvokatens begrunnelse til grunn at tidligere 
arbeidsavtale og brev til ansatte i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelsen er tilstrekkelig. 

Brannsjef får fullmakt til legge frem for verneombud om IBR skal 
være med som IA – bedrift eller finne andre løsninger.  

Brannsjef undersøker også dette med NAV, særlig i forhold til 
deltidsansatte med annen hovedarbedisgiver. 

Arbeidsreglementet revideres i samarbeid med tillitsvalgte. 

 

11/03 Tidspunkt på styremøter. 

Innspill om å ha styremøter i normal arbeidstid. 

 

Vedtak: 

Styremøter legges i hovedsak til etter normal arbeidstid. Fra kl. 
1530. 

 

 

12/03 Eventuelt. 

Forslag om å legge et styremøte til Ytterøy ble vedtatt. 

Det ses på om dette kan gjennomføres på styremøtet 29.5.18 

Brannsjef og styreleder tar en avgjørelse på dette når dato for møtet 
nærmer seg. 

 

 

Verdal 12.4.18 


