
 

 

 

Protokoll 

Styremøte IHBR 
 

Emne Styremøte IHBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 4/19 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 1.7.2019 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: Lagres på H:\§ 27 selskap\Styremøter\2019\Referater 

 

SAK TEKST 

01/04
-19 

 

Godkjenning  

Godkjenning av Innkalling, saksliste og referat 3/19 

 

Styret ønsker en annen struktur for innkalling og saksfremlegg. 

Styreleder skal godkjenne saksliste før utsendelse. 

 

Sak 04/04-19 kommer under eventuelt. 

Sak 05/04-19 utgår.  

Sak 06/ 04- 19 utgår 

 

Sak 10/ 04- 19 utgår, skal behandles i henhold til vedtektene. 

 

02/04
-19 

HMS 

3 sykmeldte per d.d. Ikke selskapsrelatert. 

 

1 Arbeidsuhell uten fravær. 

Avviks eller forbedringsmeldinger: 12 avik på utstyr/ kjøretøy, meldt inn mellom 
11.3 og 23.6-19  

Avvik går på utstyr, biler / tekniske problemer. 

 

Tatt til orientering 



SAK TEKST 

03/04
-19 

Antall oppdrag per 22.6.19 

 

Det er registrert 239 hendelser hvor IHBR har vært ute på oppdrag så langt i år. 

 

10 Bygningsbranner.  

22 Trafikkulykker. 

10 Skorsteinsbranner 

3 branner i gress eller innmark 

9 brannhindrede oppdrag. 

102 Oppdrag som går på automatiske brannmeldinger. 

 

Vedlegg 1. Sak 03/04-19. Oppdragstype 

 

Tatt til orientering 

 

04/04
-19 

Utgår 

Kommenteres under eventuelt 

 

05/04
-19 

Utgår 

 

06/04
-19 

Utgår 

07/04
-19 

Økonomi. 

Status per 20.6.2019 

Prognosen pr. 15.6.19 viser at IHBR er i balanse for 1 halvår 2019. 

 

Daglig leder la frem oppdatert prognose på styremøte, etter gjennomgang med 
økonomi 1.7.2019. 

 

Som beskrevet i økonomirapporteringen forventes det et underskudd på ca. 1.6 
mill. for IHBR i 2019. Hovedsakelig er dette utgifter flyttet 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 påleggene fra 
arbeidstilsynet. Dette må tas fra driftsbudsjettet, siden det ble tatt vekk fra 
investeringbudsjett. 

 

Brudd i forhandling om sentral særavtale. Går til nemd. 

En EU dom fra Belgia kan få stor betydning for kostnadene til deltidspersonell. 
Den tilsier at alle timer med hjemmevakt skal være arbeidstid.  

For ansatte i 100 % stiling i IHBR vil dette tilsi at de skal ha overtid for all vakt. 

 

Rapporten tas til orientering. 

 



SAK TEKST 

08/04
-19 

Budsjett for perioden 2020 – 2025 

 

Daglig leder har sammen med økonomi satt opp budsjettprognose for perioden 2020 til 
og med 2025. 

Det er her tatt ut kostnader fra investering og lagt i driften utskifting av HMS utstyr, kurs, 
utskifting av PC utstyr etter råd fra IT, forskriftskrav fra myndigheter på øvelser o.l. 

Det er også lagt inn de vedtatt stillingene på forebyggende slik at IHBR oppfyller pålagt 
forskriftskrav. 

 

Vedlegg 2. Sak 08/04-19. Budsjettprognose 2020 -2025. 

 

Vedtak:  

Styret ønsker forslag til budsjett og økonomiplan for 2020 og flere år i neste møte. 

 

 

09/04
-19 

Investeringer for IHBR 2020-2025 

Det må snarest investeres i utstyr for skogbrannberedskap, 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 til mindre enheter, spesielt viktig for Ytterøy. 

 

Vedlegg 3 og 4. sak 09/04-19 investeringer for Levanger og Verdal. 

 

Vedtak:  

Styret ønsker forslag til budsjett og økonomiplan for 2020 og flere år i neste møte. 

 

10/04
-19 

Utgår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAK TEKST 

11/04
-19 

Eventuelt 

Status på brannstasjonene.  

Arbeidstilsynet har ikke godtatt innsendt fremdriftsplan for Levanger 
brannstasjon. Møte avholdt mellom eiendom, arbeidstilsynet og IHBR, 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 
2020. 

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. 

I Verdal skal det ha vært sendt ut anbud på ombygging/ tilbygg på 
brannstasjonen. 

 

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

 

Levanger kommunestyre har vedtatt bygging av ny brannstasjon på 
eksisterende område. 

Verdal kommunestyre har hatt sak 17. juni om å øke rammen.  

Inngått muntlig avtale angående tomt på Ytterøy. 

 

 

Neste styremøter:  

Verdal. 21.8 kl. 15.30 Rådmannens kontor 

Levanger 4.11 kl. 15.30 Brannstasjonen. 

 

 

 

 

 

 


