
 

 

 

Agenda 

Styremøte IBR 
 

Emne Styremøte IBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 7/18 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 15.11.18 kl. 15.30  

Møtested: Levanger brannstasjon  

Møteleder: Ola Stene  

Referent: Rigman Pents  

Neste møtetid:   

Neste 
møtested: 

  

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

Fraværende:  

Distribusjon: Sendes alle ansatte. Lagres på H:\§ 22 selskap\Styremøter\2018\Referater 

 

SAK TEKST 

01/07 

 

Godkjenning  

Godkjenning av Innkalling, saksliste og referat 6/18 

 

Ingen kommentarer. 

 

02/07 HMS 

2 sykmeldte per d.d. Ikke brannrelatert. 

 

Avviks eller forbedringsmeldinger: 4 avik på utstyr/ kjøretøy, meldt inn siden sist 
møte. Tankbilene i Levanger og Verdal, går på utstyr, biler, / tekniske problemer. 

 

Tatt til orientering 

 

03/07 Økonomi. 

Oversikt per 8.11  

Kalkylen for de første 10 månedene er  på 71 % for IBR. Dette er i forhold til 
tallene for et regnskapet på 24.000.000,-.  

Verdal kommune har vedtatt en ekstrabeviligning på 1.3 mill, og formannskapet i 
Levanger har vedtatt ekstrabeviligningpå 1,9 mill, slik at budsjettet da vil komme 
på 24. mill. Beregninger viser at IBR ligger godt an regnskapsmessig.  

 



SAK TEKST 

Beredskaps utgiftene inkludert nødnett har størst forbruk på Verdal, ca 95 %. For 
Levanger ligger det på ca 72 %. Mens det for administrasjon og forebyggende 
ligger på ca. 65%, slik at det totalt ser ut som om budsjettet skal holdes.  

 

Vedtak. Styret ber brannsjef om å undersøke med leder Ikril angående mulighet 
til avsatte eventuelt overskudd på fond. 

 

04/07 Tankbil Levanger 

I tillegg til store driftskostnader på kjøretøyet, ble det oppdaget flere sprekker i 
tanken. Disse er midlertidig tettet, men kan medføre at tanken sprekker. Det er 
derfor iverksatt innhenting av tilbud på brukt chassis og tank for å få skiftet ut 
eksisterende tankbil med en nyere utgave i 1 kvartal 2019.  

Tatt til orientering. 

 

05/07 Leie eller kjøp av snøscooter til tilsyn av fritidsboliger. 

Kjøp av snøscooter kommer på ca. 130.000,- 

Leie av snøscooter for ett år kommer på ca. 145.000,-  

+ ca 700,- per tur, eller 800,- per time for sjåfør, noe som utgjør 700,- X 80 turer 
= 56.000,-  

I tillegg kan det bli problematisk med løyver, da de som IBR eventuelt skal leie 
inn ikke har løyve for de ulike områdene. 

 

Brannsjefen går inn for at IBR anskaffer snøscooter selv som tidligere forutsatt. 

Tatt til orientering. 

 

06/07 Endring av tilknyting til annen 110 sentral i Trøndelag. 

Per d.d. vil ikke DSB gi dispensasjon til at brannvesen/ kommuner som tilhører 
andre områder enn de som de skal være tilknyttet til. 

 

Det er lagt frem sak fra styret i 110 Midt-Norge Trondheim august 2017 at de 
ønsker en brukerbetaling på kr. 90,- per innbygger. Dette er utsatt og forventes 
behandlet i 2018.  

IBR betaler i dag 69,- per inbygger.  

IBR får da en økning i utgiftene til 110-sentralen på ca 750.000,- Her vil det 
komme en reduksjon på bakgrunn av antall alarmer. 

 

Videre vil det med sammenslåing av sentralene bli utgifter til kommunene. Når 
sammeslåingen av 110 og 112 blir iverksatt, vil de utgiftene bli dekket av 
Justisdep. 

 

Vedlagt protokoll fra Midt-Norge 110-sentral, samt skriv fra DSB. 

 

Tatt til orientering. 

 

 



SAK TEKST 

07/07 Status på brannstasjonene.  

Arbeidstilsynet har ikke godtatt innsendt fremdriftsplan for Levanger 
brannstasjon. Møte avholdt mellom eiendom, arbeidstilsynet og IBR, der ny frist 
er satt til 1.7.2019 med en fremdriftsplan som skal vise hvordan Levanger 
kommune vil lukke avvikene fra arbeidstilsynet. 

 

På Ytterøy er tomt ikke helt avklart, men det planlegges at det blir byggestart i 
2019. 

  

Stasjonen på Verdal. Det skal holdes møte mellom eiendom, arbeidstilsynet og 
IBR mandag 12.11.18 

Etter møtet ble det avtalt at tegninger skal gjennomgås av brann, og det skal 
søkes om utsettelse på tilbakemelding til arbeidstilsynet. 

 

Tatt til orientering. 

08/07 Alarmer.  

Ved utgangen av oktober har det vært 426 utrykninger. 

14 Bygningsbranner 

44 Trafikkulykker 

26 Andre branner i bil og andre kjøretøy, containere, andre typer branner 

11 Branner i skog/ gress/ inmark 

10 Skorsteinsbranner 

18 Brannhindrende tiltak, kan være komfyrbrann, mistenkelig røyk 

20 Helseoppdrag/ bistand politi 

40 Ulike oppdrag. Naturhendelser, forurensing, restverdioppdrag, redning av dyr, 
redningsoppdrag i vann, heisalarmer. 

115 ABA.  (ABA automastisk brannalarm). Falsk melding, teknisk/ ukjent, feil 
bruk, manuell melder, unødig.   

40 Avbrutte oppdrag. ABA, annen ulykke, ambulanseoppdrag, bistand politi. 

88 Mottak av helikopter, Levanger 

 

Tatt til orientering.  

09/07 Eventuelt 

Erkjentlighetsgave for ansatte i IBR. 

Vedtak: Innenfor reglene for skattereglene, tar brannsjef og tillitsvalgte opp 
hvilke vilkår som skal gjelde for ansatte som har vært ansatt i 25 år.  

 

Klagerett vedtak. Hvem skal klagen rettes til? 

Klageretten følger vedtektenes § 13 til Innherred brann og redning. 

 

Neste styremøte: Mandag 11. februar på Verdal brannstasjon 

 

 

 


