
 

 

 

Agenda 

Styremøte IBR 
 

Emne Styremøte IBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 3/19 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 9.5.2019 kl. 15.30  

Møtested: Rådmanns kontoret Verdal  

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: Lagres på H:\§ 22 selskap\Styremøter\2019\Referater 

 

SAK TEKST 

01/03
-19 

 

Godkjenning  

Godkjenning av Innkalling, saksliste og referat 2/19 

 

Godkjent 

02/03
-19 

HMS 

1 sykmeldte per d.d. Ikke selskapsrelatert. 

 

Avviks eller forbedringsmeldinger: 14 avik på utstyr/ kjøretøy, meldt inn mellom 
11.3 og 6.2-19  

Avvik går på utstyr, biler / tekniske problemer, og bygningsmasse. 

 

Vedlegg 1. sak 02/03-19. Helserisiko for brann og redning 

 

Tatt til orientering 

 

03/03
-19 

Protokoll fra AMU IHBR. 

 

Amu oppfordrer styret i IHBR til å fremlegge for AMU hvordan avvik fra 
arbeidstilsynet er tenkt lukket. 

 

Vedlegg 2 sak 03/03-19 

Tatt til orientering. Se forøvrig sak 04/03-19 



SAK TEKST 

04/03
-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. 

 

Stasjonen på Verdal. Tilbakemelding på fremdriftsplan sendt arbeidstilsynet. 

Anbud er blitt sendt ut. 

 

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

Styret har enda ikke fått skriftlig tilbakemelding fra rådmannen i Levanger på 
status på tomt til brannstasjon på Ytterøy. Var vedtatt på styremøte 03/12/19. 

 

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

I vedtak styremøte 03/02/19 ønsker styret å få en oppdatering på status på 
tomtevalg for brannstasjonen i Levanger. 

 

Vedtak. 

Styret forventer å få en skriftlig status på brannstasjonen og tomt på 
Ytterøy fra Levanger kommune innen utløp av mai 2019.  

Forøvrig tas saken til orientering. 

 

05/03
-19 

Økonomi. 

Status per 30.4.2019 

Prognosen pr. 31.3.19 viser at IHBR er i balanse for 1 kvartal 2019 

Se vedlegg 3. sak 05/03-19. 

 

Prognosen for 1 tertial viser samme utvikling. 

Se vedlegg 4. sak 05/03-19 

 

Som beskrevet i økonomirapporteringen forventes det et underskudd på ca. 1.6 
mill. for IHBR i 2019. Hovedsakelig er dette utgifter flytet fra kommunene til 
IHBR, som ikke er tatt med i budsjettet for 2019. 

Videre er det og vil bli kjøpt inn diverse utstyr for å kunne lukke påleggen fra 
arbeidstilsynet. Dette må tas fra driftsbudsjettet, siden det ble tatt vekk fra 
investeringbudsjett. 

 

Status på regnskap 2018: Ferdig regnskap for 2018 er sendt over til revisjon 
som skal sende det til kontrollutvalget i Levanger sammen med årsberetning. 
Skal så godkjennes av styret i IHBR, og legges frem som melding til 
kommunestyret. 

Brannsjef har ikke mottatt noe mer fra kontrollutvalget per 2.5.2019. 

 



SAK TEKST 

Vedtak. 

Brannsjef samarbeider med økonomiansvarlig i kommunene for å få en 
oversikt over økte kostnader i forbindelse med at IHBR er blitt eget juridisk 
selskap, og at samkommunen opphørte. 

Styret forventer at endring i selskaps form ikke skal føre til redusert drift. 

Resten av rapporten tas til orientering. 

 

06/03
-19 

Endring av håndteringsverkøy for 110-sentraler. 

Alle 11x må skifte verktøy for å håndtere oppdrag ut til respektive enheter. 

Dette er ikke tatt med i budsjett eller økonomiplanlegging fra DSB, slik at den 
enkelte kommune må være med å betale for denne anskaffelsen og driften av 
dette. 

 

Vedlegg 5 og 6. sak 06/03-19. 

 

Tas til orientering. 

 

07/03
-19 

Antall oppdrag per 30.4.19 

Det er registrert 173 hendelser hvor IHBR har vært ute på oppdrag så langt i år. 

9 Bygningsbranner. 

18 Trafikkulykker. 

10 skorsteinsbranner 

3 branner i gress eller innmark 

6 brannhindrede oppdrag. 

 

Vedlegg 7. Sak 07/03-19. Oppdragstype 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

08/03
-19 

Investeringer for IHBR 2020-2025 

Det må snarest investeres i utstyr for skogbrannbeedskap, da det finnes svært 
lite av denne type utstyr. Men grunnet de siste årenes utvikling av klimaet, må 
dette prioriteres. 

Videre er det viktig å få satt i gang utskifting av både småbiler og planlegg 
utskifting av større brannbiler. 

Det mest prikære å iverksette er investering av lift i Levanger, samt småbiler 
både i Verdal og Levanger som ikke er hensiktsmessige og går på HMS, da de 
har lekkasjer, og manglende varme. Dette vil også redusere driftsutgifter, de det 
er planlagt annen fremdriftsmotor. 

 

Det må også planlegges allerede nå for utskifting av eldre mannskapsbiler, og 
andre typer brannbiler. Mindre enheter. 

 



SAK TEKST 

Vedlegg 8 og 9. sak 08/03-19 investeringer. 

Vedtak. 

Brannsjef utarbeider en plan for budsjett og investeringer for 2020 til 2025. 

Sammen med vedtatt plan i kommunene. 

 

09/03
-19 

Eventuelt 

Status på ROS og brannordning? 

Brannsjef har oversendt ROS og brannordningen til rådmennene. 

 

 

Neste styremøte:  

. på Levanger. 

1.7.19 kl. 15.30 

 

 

 


