
 

Innherred brann og redning 
 
 

 
  Protokoll til styremøte i IHBR 

Møtested: Skype møte 

Dato:  11.9.2019 

Tid:  15:30 

 

 

Saksliste 

Saksnummer Innhold 

01/06-19 Godkjenning av protokoll fra møte 5-19. Godkjenning av innkalling 

02/06-19 Revidert handlings – og økonomiplan 2020 -2024, samt budsjett for 2020.  

 

 

 

Sak 01/06-19 Godkjennelse av protokoll og innkalling. 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 5-19 vedtas. Innkalling til styremøte 6-19 godkjennes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 5-19 og innkalling styremøte 6-19 er sendt 

styremedlemmene 

 

Vurderinger: protokollen fra styremøte 5-19 ble sendt styremedlemmene i uke 35. 

Redigert handlings- økonomiplan 2020 - 2024 og budsjett 2020 ble sendt styremedlemmene i uke 36. 

 

VEDTAK: 

Protokoll fra styremøte 5-19 godkjent, og innkalling til styremøte 6-19 er godkjent. 

 

 

 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 02/06-19 Handlings- og økonomiplan 2020 -2024, med budsjett for 2020. 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar brannsjefens Handlings og økonomiplan 2020 – 2024 samt budsjett for 2020. 

 

Vedlegg. Handlings og økonomiplan 2020 – 2024 samt budsjett for 2020 

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har laget en handlings- og økonomiplan for perioden 2020-2024 der det er sett på 

utfordringer og hva som stilles av krav til IHBR, og konsekvensene av dette. 

IHBR må snarest mulig få på plass et HMS system som er forenlig med driften. Dessverre er 

kommunenes HMS system ikke laget på en slik måte at det dekker kravene til IHBR. 

Det er videre laget ett budsjett på bakgrunn av tidligere vedtak i styret til IHBR, samt siste års 

regnskap, hvor det er også er sett på økningen i utgifter fra kommunene for IHBR. 

Det er innlagt økning i bemanningen for forebyggende slik at den nærmer seg lovens minstekrav, 

samt økt beredskap i henhold til vedtatt brannordning i IHBR. 

 

Vurdering: 

IHBR har i budsjett og økonomiplanen lagt opp til en videreføring av driften med lønns- og prisvekst 

som er signalisert fra staten. Endringstallene de siste årene på lønns- og prisvekst viser at det har blitt 

høyere enn det som er lagt til grunn i rammen.  En ekstra utfordring for neste års budsjett er at 

sentral særavtale er under forhandling. En EU-dom kan gjøre at det vil bli en del høyere lønnsutgifter 

enn forutsatt. Utfordringer på inntektssiden er om noe av grunnlaget endrer seg. Det er ikke avklart 

om Frosta ønsker å fortsette å kjøpe tjenester fra IHBR. Vi vil fortsette å ha høyt fokus på 

inntektsgivende oppdrag, samtidig som det fokuseres på å holde driftskostnadene lavest mulig. 

 

På investeringsplanen må høyderedskap nå prioriteres, etter at den i flere år har blitt forskjøvet. 

Denne er ikke lengre hensiktsmessig i bruk, og det er fortsatt mulighet til å kunne få en del i inntekt 

ved salg. Høyderedskap blir benyttet i begge kommunen og er derfor til stor nytte ved innsats. Videre 

må småbilparken som brukes i det daglige fornyes, da disse bilene ikke lengre holder nødvendig HMS 

standard for IHBR sin bruk. Det er satt opp en utskiftingsplan både for feierbiler og øvrige småbiler, 

slik at kommunene slipper å få større kostnader med utskiftinger av flere kjøretøy på en gang i 

fremtiden.  

Det er også lagt opp til en endring i bilparken for Ytterøy, slik at brannbilene som brukes der vil være 

mer hensiktsmessig i forhold til majoritet av oppdragstype de er ute på. 

Siden kommunene har vedtatt at de skal ha ansvaret for hver sin bilpark, vil det måtte bli ulikheter i 

investeringer, selv om IHBR benytter bilparken uavhengig av kommunene. 

 

Det er også store etterslep på brannslanger, redningsutstyr, pumper, røykdykkerutstyr, 

skogbrannutstyr og sambandsutstyr da det har vært lite investert i utstyr på mange år. Konsekvensen 

er nå at IHBR bruker utstyr som ikke lengre er lovlig eller forsvarlig. Det er fastlagt levetid på det 

meste av dette utstyret, og det er utgått for flere år siden. Pumper er så gamle at det ikke lengre 

finnes reservedeler. Det må også investeres i utstyr som tar høyde for endringer i klimaet, samt 

endrede arbeidsoppgaver. 

 

Konsekvenser av å ikke ha vedta fremlagt budsjett, eller investeringsplan vil være at kommunene 

ikke har en forsvarlig beredskap, eller at beredskaps og/ eller forebyggende arbeid ikke er i henhold 

til lovens minstekrav.  

 



 
 

Innherred brann og redning 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar fremlagte handlings –økonomiplan 2020-2024 og budsjett for 2020, og oppfordrer 

kommunene til å vedta følgende beløp for 2020. 

Levanger: 18.222.324,- 

Verdal:  12.074.038,- 

 

Styret ber også kommunene om å innpasse investeringsplanen til IHBR i kommunenes 

økonomiplaner. 


