
 

 

 

Referat 

Styremøte IBR 
 

Emne Styremøte IBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 1/18 Plass for mottagers journalføring. 

 

Møtedato: 15.1.18 BS= brannsjef/ daglig leder 

Møtested: Levanger rådhus, rom 1065 SL = styreleder 

Møteleder: Ola Stene  

Referent: Rigman Pents  

Neste møtetid: 20.2.2018 kl. 15.15  

Neste 
møtested: 

Levanger brannstasjon  

Møtedeltagere: Ola Stene, Jostein Grimstad, Torbjørn Haddal, Unni Storstad, Hans Robert 
Hynne og Rigman Pents 

Fraværende: Ove Brattaker kom i løpet av møtet. 

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

 

SAK TEKST ANSVAR FRIST 

VEDTAK 

01/01 

 

Ingen innvendinger til innkalling. 

Konstituering av styret. 

Alle styremedlemmene hadde en kort 
presentasjonsrunde. 

 

 

 

 

 

02/01 HMS 

Ingen avviks eller forbedringsmeldinger er kommet inn så 
langt i 2018.  

Brannsjefen har møte med BHT 15.1.18 angående 
gjenomføring av kartlegging av arbeidsmiljøet. 

IBR har per d.d 5 sykmeldt på deltid. 

1 person er tatt ut av tjeneste grunnet ikke gjennomført 
fysiske krav i henhold til intern HMS. 

1 person er på avklaringsperiode. 

 

 

03/01 

 

Endring av vedtekter 

I kap 12. Tillitsvalgtordning, vernetjeneste og 
arbeidsmiljøutvalg, står det i pkt 12.1: 

Fagorganisasjonene ivaretar løsninger for plasstillitsvalgte i 
tråd med Hovedavtalens bestemmelser. Hovedtillitsvalgte 

Dette vil bli tatt opp som 
sak til kommunestyrene 
sammen med andre saker 
og info til 
kommunestyrene i løpet 
av 1 kvartal 



SAK TEKST ANSVAR FRIST 

VEDTAK 

følger forretningsadressekommunen. Vara for HTV er fra den 
andre deltakerkommunen. 

 

Siste setning må fjernes da dette er i strid HTA. 
Hovedtillitsvalgt må være ansatt i selskapet. 

Vedtak: 
 Siste setning i kap. 12.1 
fjernes, slik at kap 12. 
lyder; 

Fagorganisasjonene 
ivaretar løsninger for 
plasstillitsvalgte i tråd 
med Hovedavtalens 
bestemmelser. 

04/01 Økonomi. 

Registrering av selskapet i enhetsregisteret 

Status på registrering. Organisasjonsnummer er 
opprettet, men grunnet forsinkelser i 
brønnøysundregisteret kan det ikke tas i bruk enda. 

 

Brannsjefen orienterte om status i økonomien, vedlagt var 
foreløpig resultat for 2017, dette viser et underskudd på 
2,7 mill. Brannsjefen forklarte årsaken til underskudd og 
litt om de ulike postene. 

IBR har de siste årene hatt tilsvarende underskudd hvert 
år og drifter veldig sparsomt i forhold til sammenlignbare 
brannvesen. 

Styreformann påpekte at budsjettet fra kommunestyrene 
må holdes. 

 

Det vil på neste styremøte bli en grundigere gjennomgang 
av budsjett/ regnskap. 

Dette må også sees i sammenheng med kommuenens 
ROS analyse.   

 

 

 

 

 

BS følger opp dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS 

05/01 Distrubisjon av referat fra styremøter 

Hvor og hvordan legges møtereferat ut.  

Referat fra styremøter sendes deltakere og ansatte, vil bli 
lagret i e-Phorte. 

Blir lagt tilgjengelig for offentligheten når IBR får egen 
hjemmeside. 

 

 

06/01 Bemanning av forebyggende 

Brannrisikoprosjektet er kommet godt i gang for våre 
kommune, men dersom ikke kommunene (brann) 
fortsetter med å holde fokus på dette og stadig påminner 
og samarbeider med helse om deres plikter vil nok 
brannsikkerheten for kommunenes risikogrupper bli 
nedprioritert. Se vedlagt innstilling. 

 

Styret mener at en 
eventuell 
bemanningsøkning må 
gjøres innfor fastsatte 
rammer og budsjett fra 
kommunestyrene. 



SAK TEKST ANSVAR FRIST 

VEDTAK 

I vedtektene til IBR kap. 3 står det at samarbeidet har 
ansvaret for å ivareta kommunenes forpliktelser etter lov om 
vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og 
eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 med tilhørende 
forskrifter. 
 
I brev fra DSB datert 7.12.2017 opplyser DSB at man ikke kan 
regne ikke beredskapen i den brannforebyggende avdelingen. 
Se vedlagt brev. 

 

07/01 Interne møter i IBR 

Hvor mye skal styre avgjøre i forhold til interne rutiner, 
møtehyppighet, hvem deltar på møtene. 

Brannsjef avgjør selv dette. 

 

 

 

 

Hvor mye referater vil styremedlemmene ha av interne 
møtereferat. 

 

Personalsaker, hvor mye skal informeres. 

Det informeres på styremøter om saker som angår styret. 

Brannsjef informerer styreformann fortløpende om dette 
skulle være nødvendig. 

 

Vedtak: 

Det vil bli utarbeidet 
delegering til daglig 
leder på samme måte 
som øvrige 
samarbeidsselskap i 
Levanger og Verdal 
kommune. 

Ansvar Rådmenn. 

Styremedlemmen har 
ikke behov for interne 
møtereferat, men 
ønsker orientering ved 
behov. 

 

08/01 Tidspunkt for kommende styremøter. 

Det ønskes månedlige styremøter fremover. Så må 
hyppigheten reguleres etter behov. 

Det ønskes at møtene gjennomføres etter arbeidstid. 

Møtene vil bli holdt på en tirsdag hver måned fra kl. 15.15 

 

 

 

 

 

BS innkaller. 

09/01 Eventuelt 

Det ønskes en gjennomgang av organisasjonkartet på 
neste styremøte. 

Det ønskes en gjennomgang av ROS- analyser på neste 
styremøte 

Styret tar opp godtgjøring av styremedlemmene på neste 
styremøte.  

Brannsjef ferie uke 5 og 6. 

 

BS 

 

BS 

 

SL. 

Levanger 16.1.2018 


