
 

 

 

Protokoll 

Styremøte IHBR 
 

Emne Styremøte IHBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 1/19 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 4.2.2019 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:\§ 22 selskap\Styremøter\2018\Referater 

 

SAK TEKST 

01/01
/19 

 

Godkjenning  

Godkjenning av Innkalling, saksliste og referat 7/18 

 

Godkjent 

02/01
/19 

HMS 

2 sykmeldte per d.d. Ikke brannrelatert. 

 

Avviks eller forbedringsmeldinger: 15 avik på utstyr/ kjøretøy, meldt inn mellom 
15.11 og 24.1.  

1 avvik er på egne mannskap som ble røykpåvirket under oppdrag.  

Resten går på utstyr, biler, / tekniske problemer. 

 

Tatt til orientering 

 

03/01
/19 

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. 



SAK TEKST 

IHBR har purret flere ganger på bygg og eiendom Levanger, men får ikke svar 
på status. 

  

Stasjonen på Verdal. Tilbakemelding på fremdriftsplan sendt arbeidstilsynet. 

Tegninger ble gjennomgått av brann, og det skal holdes flere møter for å avklare 
løsninger. Nytt Møte med arkitekt 6.2.2019. Verdal kommune satser på å få ut 
anbud på ombygging i løpet av februar 2019. 

 

Avklaring på stasjonen i Levanger er under utarbeidelse. Må være gitt 
tilbakemelding til arbeidstilsynet 1.7. 2019.  

 

Tatt til orientering. 

 

Vedtak. 

Styret ber rådmann i Levanger om tilbakemelding på status på brannstasjonen 
på Ytterøy senest neste styremøte. 

 

04/01
/19 

Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. 

I sak 08/03 ønsket styreleder og styret at brannsjef skulle få til en avtale med 
helsesektoren i kommunene. Dette har vist å ikke kunne gjennomføres grunnet 
manglende respons fra kommunene. 

IHBR har derfor måttet si fra seg inntil 975.000,- som kommunene kunne brukt 
på brannsikringstiltak for risikoutsatte grupper. 

 

Tatt til orientering. 

05/01
/19 

Økonomi. 

Resultat 2018 

Se vedlegg 1 tilhørende sak 04/01 

Leder Ikril opplyser at overskudd kan avsettes på fond. 

 

Kjøp av snøscooter til tilsyn av fritidsboliger er gjennomført. 

Bestilling av tankbil til Levanger er startet opp. 

Tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Ferdig regnskap sendes over til revisjon som skal sende det til kontrollutvalget i 
Levanger sammen med årsberetning. Årsberetning godkjennes av styret i IHBR, 
og legges frem som melding til kommunestyret. 

Regnskap og årsberetning behandles nærmere på neste styremøte. 

 

 

06/02
/19 

Budsjett 2019 

Budsjettet for 2019 for IHBR ble vedtatt av styret i august 2018, sak 07/05. 



SAK TEKST 

Det er heller ikke enda lagt inn noe budsjett for IHBR for 2019 i Visma 
regnskapsoppsett.  

 

Budsjettet er ikke tatt til følge når kommunene vedtok sine budsjett.  

Dette medfører at IHBR også i 2019 vil ha budsjetert med underskudd i forhold 
til vedtatt budsjett av styret. 

 

Det er først i 2019 at IHBR vil få fulstendig oversikt over sitt regnskap, siden 
2018 har vært et år med mye dobbelføring og ulike regnskap/ budsjett i 
kommunene. 

 

Vedtak:  

Styret ønsker nytt budsjett ut ifra rammene fra kommuene. 

 

07/01
/19 

Årsmelding.   

Se vedlegg 2, 3 og 4 tilhørende sak 06/01 

I 2018 har det vært 567 alarmer 

15 Bygningsbranner 

57 Trafikkulykker 

70 Andre branner i bil og andre kjøretøy, containere, skog ogandre typer branner 

23 Skorsteinsbranner 

113 unødige alarmer. Herunder ulike automatiske brannalarmer 

 

Årsmelding utvides med regnskap til årsberetning. 

 

Tatt til orientering.  

 

08/01
/19 

ROS analyse  

Se vedlegg 5 tilhørende sak 07/01 

 

Vedtak. 

Styrets medlemmer sender innspill til brannsjef på ting som ønskes å endres på.  

Ny gjennomgang neste styremøte 

09/01
/19 

Brannordning 

Se vedlegg 6 tilhørende sak 08/01 

 

Vedtak: 

Styret ønsker en oversikt over endringer og konsekvenser i forhold til dagens 
ordning og nytt fremlegg på brannordning. Gjerne med prioritering.  

Ny gjennomgang neste styremøte. 

  

10/01
/19 

Eventuelt 

 



SAK TEKST 

4 Innspill fra mannskap: 

1. De med privat arbeidsgiver ønsker å få dekket arbeidstid til trening. 

Vedtak:  

Det er ikke dekning innad eget budsjett til slikt tilak.  

 

 

2. Hva er rollen til det sittende styret i IHBR? Er styret kun for å ivareta 
økonomi? Har styret fokus på at IHBR skal bli bedre rustet? 

 

3. Status angående avvikene på brannstasjonene i Levanger og Ytterøy? 

 

4. Bekymring angående manko på forebyggende stillinger i IHBR. Hva er 
årsaken til at forebyggende stillinger ikke er blitt satset på? spesielt med 
tanke på risikoutsatte grupper hvor IHBR og kommunene fikk tildelt midler 
fra Gjensidige stiftelsen. Har styret plan for å ivareta at dette arbeidet blir 
gjennopptatt? 

 

Vedtak: 

Styret har registrert innspillene og vil behandle innkommende spørsmål på neste 
styremøte. 

 

Neste styremøte:  

11. 3. 19 kl. 15.30. på Levanger. 

 

 

 


