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01/05 

 

Godkjenning  

Innkalling, saksliste og referat 4/18. 

Ingen merknader 

 

 

 

 

 

02/05 HMS 

Styret hadde befaring på brannstasjonen på Ytterøy før møtet. 

 

Avviks eller forbedringsmeldinger. 6 avik på utstyr/ kjøretøy, meldt 
inn siden sist møte. Går på utstyr personlig og teknisk. 

Har ingen sykmeldte per d.d. 

6 ulike avvik på hendelser/ utstyr som er blitt kvittert ut fortløpende. 

2 Skader på mannskap, 1 fall fra stige, og 1 vrikket ankel 
(skogbrann). 

Hjul mistet på tankbil, årsak slitasje 

2 havererte pumper, årsak slitasje. 

Avvik på arbeidsforhold brannstasjonen Levanger, grunnet varme og 
dårlig isolasjon. 

 

 

Informasjon 
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03/05 Orientering om bistand skogbrann Sverige. 

 

 I Perioden 21/7 til 29/ 7 hadde IBR totalt 15 personer i innsats i 
Sverige. Fordelt på tre bytter. Det ble skiftet ut mannskap hvert 
tredje døgn. Videre hadde vi en tankbil, slangeutstyr, pumper, 
motorsaker og annet utstyr med.  

IBR sammen med TBRT og Stjørdal/ Meråker hadde ansvar for 
stabsfunksjon for våre mannskap. 

Mye god lærdom, og har utviklet bedre samarbeid mellom BV. 

Blir en større evaluering i sluyyen av august sammen med DSB, 
MSB, og räddningsvärket Jämtland. 

 

Info om brann i trehusbebyggelsen i Levanger. 

Kom på mest mulig gunstig tidspunkt i forhold til vaktbytter og 
mannskap. Også værmessig var det optimalt. Branner i 
trehusbebygelse er veldig utfordrende og krevende. Visr at det er 
behov for større høyderedskap. 

 

 

Informasjon 

04/05 Økonomi. 

Gjennomgang 1. halvår 

Å få en god oversikt over regnskapet til IBR er vanskelig da 
regnskapet er fordelt på tre ulike selskap. Men når disse settes 
sammen er kalkylen for 1 halvår på 49% for IBR, om utgifene til 
nødnett holdes utenfor. Dette er i forhold til opprinnelig forslag. 

 

Legges utgiftene til nødnett som kommer på høsten 2018 inn i 
regnskapet ligger IBR med et forbruk på ca. 60%. 

 

Brukes tallene i regnskapet slik som de står har IBR et forbruk på 
over 80 %. Da tallene for fakturering av kommunene ligger som 
utgift. 

 

Vedlegg 1 sak 04/05, oversikt regnskap 

Vedlegg 2 sak 04/05, oversikt regnskap ulike selskap. 

Vedlegg 3 sak 04/05, opprinnelig budsjettinnspill fra økonomi. 

 

Tas til orinentering.  

Må få på plass et regnskap for ett selskap etter hvert. 

 

 

 

 

Informasjon 
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05/05 Ekstrabevilgning i forhold til kostnader for nødnett. 

 

Da budsjettet for IBR ikke har tatt hensyn til utgiftene til nødnettet 
må det bevilges midler til denne utgiften. 

 

Vedtak; Styret anmoder rådmennene legger frem sak til sine 
respektive kommuner om en ekstrabevilgning til utgifter til nødnettet 
på 3.300.000 til eierkommunene. 

 

 

06/05 Antall selskap det skal rapporteres regnskap til. 

 

Hvor mange selskap er det behov for at IBR må rapportere 
regnskapet til. I dag rapporteres det til styret i IBR, Levanger og 
Verdal kommuner med ulike intervaller. Det bør fra seinest 1.1 2019 
være nok å rapportere til styret i IBR. 

 

Vedtak: Regnskapet i IBR rapporteres bare til styret i IBR fra 1. 
januar 2019. 

 

 

 

 

07/05 Budsjett 2019 

 

Planlagt budsjett for 2019 

Forutsetter videre samarbeid med Frosta, da ca 400.000,- er inntekt 
da Frosta kjøper tjenester fra IBR. 

Forutsetter tilsetting av 1 mann på forebyggende, for å nærme seg 
forskriftskravet som er minimum 1 per 10.000 innbygger pluss leder. 
Er i dag bare 2 ansatte pluss leder på forebyggende. 

Er derfor manko på 2 stillinger i forhold til forskriftskrav. 

 

Det er tatt utgangspunkt i en konsumprisindeks på 2,6 som er lagt til 
alle poster i forhold til budsjett/ regnskap 2017/ 2018. 

 

Vedtak: Styret slutter seg til daglig leders budsjett for 2019. 
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08/05 Eventuelt 

Status på fremdrift brannstasjoner i forhold til avvik fra 
arbeidstilsynet, har rådmenn noe å informere. 

 

 Brannstasjonen på Ytterøy må ny. Ikke avklart noe angående 
tomt enda. Levanger kommune arbeider med saken. 
 

 Brannstasjonen i Levanger; her sees det på hva som må 
gjøres for å kunne holde stasjonen i drift noen år til. 

  

 Brannstasjonen i Verdal; her holder arkitekt på å lage tegning 
i henhold til innspill fra brukergruppen.  

 

Informasjon fra gruppen som ser på ROS-analysen vil skje på neste 
styremøte, grunnet ferieavvikling. 

 

Neste styremøte blir mandag 1. oktober. 

 

 

 

 

 

 

 


