
 

 

 

Protokoll 

Styremøte IBR 
 

Emne Styremøte IBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 6/18 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 1.10.18 kl. 15.30  

Møtested: Verdal 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:\Brannsjef/§22 MØTEREFERAT\2018/18-
06 styremøte 
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01/06 

 

Godkjenning  

Innkalling, saksliste og referat 5/18 

Ingen merknader. 

 

 

 

 

02/06 Info fra gruppen som arbeider med ROS- analyse for IBR 

Gruppen presenterte sefg og informerte om hvor de er i prosessen, 
og hva de har funnet så langt som vil påvirke ROS. 

 

Informasjon 

03/06 HMS 

Styret hadde befaring på brannstasjonen på Verdal i forbindelse 
med møtet. 

  

Har 1 sykmeldte per d.d. Ikke brannrelatert. 

Avviks eller forbedringsmeldinger: 4 avik på utstyr/ kjøretøy, meldt 
inn siden sist møte. Går på utstyr, biler, personlig og teknisk. 

 

Sykefravær tom 1.9.18.  

1-16 dager 0,4 %, over 17 dager 0,1 %, Totalt 0,5 %. 

 

Informasjon 
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04/06 Investeringplaner som er meldt inn til kommunene 

 I vedlegg 1 er innspill til investering for Levanger kommune 

I vedlegg 2 er innspill til investering for Verdal kommune. 

 

For Levanger er det viktig å få på plass ny tankbil. Har hatt 
reperasjoner på ca. 50.000,- siste tre måneder. Har fått 
kostnadsoverslag på resterende reperasjoner på ca. 150 -200.000,- 

Kan utsettes dersom investering til ny tankbil kommer for 2019. 

Ny lift er også utsatt. Denne har ca. 2 års leveringstid, det betyr at 
denne ikke vil være på plass før tidligst 2023, og kommunen vil 
kunne tape rundt 500.000,- på salg pluss vedlikeholdsutgifter. 

Investering av utstyr til skogbrannberedskap bør også inn. Ble 
oppdaget store mangler i sommer. Ca. 200.000,- 

 

Vedtak: 

Styret anbefaler at tankbil blir anskaffet 2019. 

Protokoll på dette pkt. sendes til kommunestyret i Levanger. 

Investeringsplan på utskifting biler følges. Brannsjef holder dialog 
med økonomisjefer og rådmenn. 

Styret ønsker at brannsjef undersøker kostnad med å leie 
snøscooter. 

Styret ønsker at brannsjef undersøker med økonomisjefer angående 
investering på selvkostområdet. 

  

Informasjon 

05/06 Økonomi. 

Oversikt per 20.9  

Å få en god oversikt over regnskapet til IBR er vanskelig da 
regnskapet er fordelt på tre ulike selskap, men mesteparten er nå 
lagt i selskap 75. Kalkylen for de første 8 månedene er  på 56 % for 
IBR, om utgifene til nødnett holdes utenfor. Dette er i forhold til 
tallene i regnskapet på 24.000.000,-. Beregninger da viser at IBR 
ligger godt an regnskapsmessig. 

 

Legges utgiftene til nødnett som kommer høsten 2018 inn i 
regnskapet ligger IBR med et forbruk på ca. 70%. 

Bruker en tallene som er vedtatt av kommunestyrene så har IBR et 
betydelig overforbruk. Mangler midler til drift av nødnettet. 

 

Vedtak: 

Styret ønsker en oversikt for å se på mulighet til å velge hvilken 110-
sentral kommunene skal være tilknyttet. 

 

 

Informasjon 
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06/06 Status på sak 05/05 

Hva har rådmennene gjort i forhold til å følge opp vedtak i sak 05/05 
angående ekstrabevilgning til IBR. 

 

Info: Det er ikke gjort noen vedtak i kommunene i forhold til 
ekstrabevilgninger.  

 

 

07/06 Lønnsramme for ansatte i Innherred brann og redning. 

Det er nedfelt i vedtektene til IBR Kap. 7.1: Personalforvaltningen i 
samarbeidet følger forretningsadressekommunens reglementer og 
bestemmelser.  

Kap. 11.1 Vedtatt at Innherred brann og redning skal følge 
arbeidsgiverpolitikk til forretningsadressekommunen. 

 

Vedtak. 

Styret gir fullmakt til at brannsjef forhandler med fagforeningene i 
kap. 5 med sikte på en årslønnsvekst i henhold til styrets signaler. 

 

 

08/06 Bestemme lønnsramme for daglig leder/ brannsjef, samt valg av 
representant som skal representere arbeidsgiver i 
forhandlinger. 

 

Det er nedfelt i vedtektene til IBR Kap. 7.1Kap 7, daglig leder, Kap. 
7.1: Personalforvaltningen i samarbeidet følger 
forretningsadressekommunens reglementer og bestemmelser.  

Kap. 11.1 Vedtatt at Innherred brann og redning skal følge 
arbeidsgiverpolitikk til forretningsadressekommunen. 

 

Viser i den forbindelse til e-post fra styreleder til personal/ lønn: 

Når det gjelder lønnsplassering for brannsjefen, er det styret som fastsetter 
dette. Og det er jo ikke forhandlinger om lønn for daglig leder.  Ola 

 

I vedtektene til IBR står det ingen ting om at styret/ styreleder skal 
bestemme brannsjef lønn, derimot står det at retningslinjene skal 
følge forretningsadressen til kommunen. Det vises forøvrig til 
hovedtariffavtalen kap. 3.4 
 

 
Ulike forslag til vedtak: 

1. Grunnlønnen til daglig leder/ brannsjef i Innherred brann og 
redning følger lønnsnivå og lønnsstigning som tilsvarende 
stillinger i forretningsadressekommunen og sammenlignbare 
brannvesen. Brannsjef/ daglig leder skal ligge på samme 
grunnlønnsnivå som øvrige ledere i § 27 samarbeidet. 
Styret utnevner følgende person til å sitte i forhandlingsutvalg. 
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2. Grunnlønnen til brannsjef/ daglig leder vedtas av styret. 

Grunnlønnen skal følge kommunalsjefslønn i 
forretningsadressekommunen. 
 

 

Vedtak: 

Styrets leder og styremedlem Torbjørn får fullmakt til å gjennomføre 
vurdering i henhold til hovedtariffavtalen kap 3.4.1 og fastsette lønn 
til daglig leder i henhold til signaler gitt i møtet. 

 

09/06 Eventuelt 

Status på brannstasjonene.  

Info om Levanger og Ytterøy.  

For å få plass en bedring av stasjonen på Levanger er det tenkt å 
lage en midlertidig løsning ved hjelp av brakker. 

På Ytterøy sjekkes mulig tomt ut, og det planlegges at det blir 
byggestart i 2019. 

  

Ingen oppdatering om stasjonen på Verdal. 

 

Info om brannsikkerhet blant risikoutsatte grupper fra DSB 

Brannsjefen viste brev og film sendt fra DSB til rådmenn i Norge. 

 

Alarmer. Styret ønsker en oversikt over antall og type alarmer 
kvartalsvis. 

 

Neste styremøte. Torsdag 15.11 i Levanger. 

 

 

 

 

Verdal 1.10.18 


