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Innherred brann og redning 

Sak 15-02 Godkjennelse av innkalling og protokoll. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkalling til styremøte 3-20 godkjennes. Protokoll fra styremøte 2-20 godkjennes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 2-20 og innkalling styremøte 3-20 er sendt 

styremedlemmene PÅ E-POST 

 

Vurderinger: Protokollen fra styremøte 2-20 ble sendt styremedlemmene i uke 12/20. 

Innkalling til styremøte 3-20 ble sendt styremedlemmene i uke 20/20. 

 

VEDTAK: 

Innkalling og protokoll er enstemmig godkjent. 

 

 

 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 16-20 Orientering om mulighetsstudiene for Ytterøy og Levanger brannstasjon. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Vedlegg: Sak 16-20, vedlegg 1. Skriv til Levanger kommune, styret i IHBR fra deltakere i 

mulighetsstudiet brannstasjon Ytterøy. 

 

 

Saksopplysninger: 

Prosjektleder Hilde Røstad orienterer om status for mulighetsstudiene for Ytterøy og Levanger 

brannstasjoner sammen med daglig leder. 

 

 

Vurderinger:  

Mulighetsstudiene for brannstasjonen på Ytterøy og Levanger har pågått siden desember 2019, og er 

nå kommet så langt at de kan fremlegges for kommunestyrene. 

Bakgrunnen for mulighetsstudiene er avvik fra arbeidstilsynet på manglende skiller mellom rein og 

skitne soner på brannstasjonen, og dermed stor risiko og belastning på ansatte for å være utsatt for 

farlige stoffer.  

Det blir derfor orientert til styret i IHBR på status og hvordan videre fremdrift er tenkt. 

Det er også i saken ett skriv fra deltakere i mulighetsstudiet brannstasjon Ytterøy på hvordan de har 

oppfattet prosessen. 

 

VEDTAK: 

Styret tar redegjørelsen til orientering og forventer løsninger som ivaretar kommunenes ambisjoner 

om brannordningen og mannskapenes HMS i henhold til arbeidsmiljø og arbeidstilsynets vedtak.  

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 17-20 Orienteringssak fra daglig leder. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Vedlegg  

Sak 17-20. Vedlegg 2. Oversikt utrykninger 4 første måneder 2020.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen orienterer om HMS, fravær, Covid 19 tiltak.  Pågående personalsak. 

Utrykninger for de 4 første måneden 2020, sammenlignet med tidligere år. 

To nyansettelser. 

Ny lokal forskrift 

 

 

Vurderinger:  

HMS. Ingen skader på personell eller fravær grunnet foretakets drift siden forrige styremøte.  

Nytt HMS/ IK system er tatt i bruk, og det benyttes godt av ansatte.  

Informerte om Covid 19 tiltak.              

Informert om status på personalsak. 

To nye er ansatt og skal starte opp i løpet av sommeren. En feierlærling og en på forebyggende. 

Det er satt i gang ett arbeid med å få til en lokal forskrift om generelt forbud mot brenning og 

brenning av avfall. På lik linje med mange andre kommuner i Norge. 

Utrykninger. Det har vært en stor nedgang i antall utrykning de 4 første måneden 2020, sett i forhold 

til 2018 og 2019. Gjelder spesielt mars og april etter at karantener grunnet Covid 19 ble iverksatt. 

 

Styreleder orienterte om samarbeid på kommunenivå i regionen.  

 

 

VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 18-20 Orienteringssak om bruk av høyderedskap. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar gjennomgangen til orientering 

 

Vedlegg: Sak 18-20 Vedlegg 3. Orienteringssak om bruk av høyderedskap. 

 

Saksopplysninger: 

I forbindelse med Levanger kommune har vedtatt at brannvesenets høydemateriell kan brukes som 

rømningsvei, var det ønskelig fra styremedlem at det ble orientert om hvordan dette påvirker driften 

og beredskapen for kommunen. 

 

Vurderinger: 

Da Levanger kommune har godkjent å følge pre aksepterte løsninger i byggeteknisk forskrift med å 

tillate rømning fra bygninger via brannvesenets høyderedskap, uten å forsikre seg om at 

brannvesenet har nødvendig beredskap til å kunne ivareta den godtatte løsningen medfører dette at 

brannsikkerheten til beboerne i slike bygg ikke er godt nok ivaretatt. Dette er også noe som er påpekt 

i IHBR sin ROS og brannordning som er oversendt kommunene. 

Selv om veiledningen til byggeteknisk forskrift åpner for en pre akseptert løsning som sier at 

rømningsvindu må være tilgjengelig for brannvesenets høyderedskap, er det dermed ikke gitt en 

generell tillatelse til at kommunen skal godta dette som rømningsvei. Dette betyr kun at nødvendige 

vinduer skal være tilgjengelig for brannvesenets høyderedskap.  Det finnes mange kommuner som 

ikke har høyderedskap, eller bruker stige som høyderedskap, og det er også mange kommuner med 

høyderedskap som ikke godkjenner denne type løsninger.  

 

Som det også står i byggteknisk forskrift skal prosjekterende innhente opplysninger fra brannvesenet 

om dimensjoneringskriterier, men brannvesenet skal ikke gi noen form for godkjenning. 

 

Når Levanger kommune har godkjent å bruke brannvesenets høyberedskap som rømningsvei så 

utløser det noen krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Ett 

minimumskrav er ett vaktlag bestående av utrykningsleder, 3 brannkonstabler og støttestyrke for 

fører for tankbil og fører for høyderedskap. I Forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen § 5-5. Beredskap for høyderedskap eller tankbil står det:  

I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei 

etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. 

I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt 

slokkevannforsyning, jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut 

samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig 

slokkevann. 

 

Når all forskning og statistikk viser at ett brannutvikling fra branntilløp til fult utviklet brann i et rom 

tar ca. 4-5 minutter, samt at IHBR sin ROS viser at innsatstiden fra utløst alarm til det er mannskap i 

innsats tar ca. 9-11 minutter i sentrumsnære områder er dagens beredskap ikke forenlig med å ha 

brannvesenets høyderedskap som rømningsvei. 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Da hoveddelen av brannmannskapene i Levanger er deltidspersonell og ikke har nødvendig 

opplæring eller erfaring med å kunne håndtere høyderedskap, vil det i verste fall kunne medføre at 

høyderedskap ikke kan benyttes som rømningsvei. 

Vaktstyrken i Levanger er organisert med 1 utrykningsleder som har dette som hovedyrke, og derfor 

også har god opplæring og erfaring med høyderedskap, mens resten av vaktlaget på 4 personer er 

deltidspersonell. Utrykningslederen kan ikke fungere som fører av høyderedskap, da denne skal ha 

ledelsen av aksjonen. Ved ett branntilløp og utkalling av alle mannskaper vil kommunen være 

avhengig av at de som ikke er på vakt og kan være fører av høyderedskap møter opp.  

 

Årsaken til at vaktstyrken på Verdal per d.d. ikke har vaktordning for støttestyrke for tankbil, (selv om 

ROS tilsier at Verdal burde ha 5 manns vaktlag), er at dette blir ivaretatt med ekstra mannskaper fra 

Levanger. Videre blir også høyderedskap fra Levanger med til Verdal når det er meldt om 

bygningsbrann der. Da kan utrykningsleder i Levanger være sjåfør for høyderedskap, siden Verdal har 

egen utrykningsleder. Også i andre mindre akutte hendelser som pipebranner, i uvær med løse 

takplater, andre oppdrag i høyden blir høyderedskap benyttet i begge kommunene. 

Høyderedskap har i de aller fleste branner både i Levanger sentrum, men også ellers i kommunene 

vært ett uvurderlig hjelpemiddel. Det å benytte høyderedskap for å hjelpe personer ut av bygningen, 

eller det å få komme opp i høyden og få oversikt, samt å kunne sette i gang røykventilering/ slukking 

via tak har både reddet liv, og i de aller fleste tilfellene redusert brannomfanget. 

 

I veiledningen til forskrift om dimensjonering er det også beskrevet at beredskapen skal organiseres 

og dimensjoneres, og evt. Lokaliseres i forhold til kartlagt risiko og sårbarhet. ROS for IHBR og 

kommunene viser klart behovet for høyderedskap, samt kasernerte mnannskap. 

 

Som ett strakstiltak for å redusere risikoen vil være å øke antall øvelsestimer til deltidsansatte, slik at 

ett større antall brannmannskaper kan være sjåfør på høyderedskap. Dette vil gjøre en bedre 

beredskap på høyderedskap slik at denne kan fungerer som i forhold til rømningsvei og/ eller 

slukkeinnsats i bl.a. trehusbyen Levanger 

 

Videre vil det å innføre vaktberedskap med heltidspersonell med kasernert vakt gjøre at både 

beredskapen generelt blir mye bedre, men også sikre de bygningene hvor det er tillatt med rømning 

via høyderedskap, men også en bedre beredskap og raskere innsats mot branntilløp i den fredede 

trehusbyen i Levanger, samt ellers i kommunen. Det har vært ca. 15 større eller mindre branner i 

trehusbyen Levanger i løpet av de siste 15 årene. 

 

 

 

 

VEDTAK: 

Rapporten tas til orientering. 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 19-20 Rapportering regnskap 2020. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering 

 

Vedlegg: Vedlegg 4, sak 19-20. Regnskapsrapport for første 4 måneder 2020.  

 

Saksopplysninger: 

Prognosene for IHBR er vanskelig å anslå, da det er ett avvik på 4,5 mill. mellom vedtatt budsjett av 

styret i IHBR sak 02/06-19 og vedtatte budsjett i kommunene. 

Tar en derimot utgangspunkt i nytt forslag til budsjett for 2020 i sak 20-20 for IHBR, hvor det er tatt 

utgangspunkt i kommunenes vedtatte budsjett, kan det gå mot ett underskudd på 1,6 mill. 

 

Vurderinger: 

Dette medfører at det veldig vanskelig å anslå status og hvordan en prognose for 31.12.20 kommer 

til å bli. Med å ta utgangspunkt i regnskapet for 2019 og sammenligne med regnskapsoversikten for 

2020, og at IHBR har samme utvikling som i 2019. Da vil regnskapet ende med ett underskudd.  

Dersom antall utrykninger holder seg lavt videre gjennom året, samt at det ikke kommer noen store 

uforutsette utgifter, så viser regnskapet at IHBR holder seg lavt på utgiftssiden, men er preget av å ha 

hatt mange år med for lite budsjett i forhold til regnskapet. Dette kan medfører at også i 2020 vil 

IHBR ende med ett underskudd på driften. 

 

 

 

VEDTAK: 

Rapporten tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

 

 

 

 

Sak 20-20 Budsjett 2020 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar nytt budsjett for 2020 

 

Vedlegg: Vedlegg 5, sak 20-20. Budsjett 2020 for IHBR.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har utarbeidet ett budsjettforslag på bakgrunn av vedtatte budsjett i kommunene. De 

vedtatte budsjettene i kommunene som ligger til grunn for nytt budsjett for IHBR er vesentlig lavere 

enn styrets tidligere vedtatte budsjett. 

Regnskap for IHBR over mange år viser at det har vært ett underskudd i forhold til det som er 

budsjettert. 

 

Vurderinger: 

Med å ta utgangspunkt i regnskapet for 2019, hvor IHBR gikk med ett underskudd på 2,2 mill, og 

sammenligner med vedtatte bevilgninger fra kommunene, må det påregnes at underskuddet i 2020 

blir større enn underskudd i 2019.  

Ser en på regnskapet for IHBR flere år tilbake har det hvert år blitt ett underskudd i forhold til 

regnskapet. Dette ble tidligere dekket opp mot andre avdelinger i ISK. Etter at IHBR ble egen juridisk 

enhet kommer underskuddet tydeligere frem. Eneste året som IHBR hadde overskudd var i 2018, når 

IHBR hadde personell og utstyr som hjalp til i Sverige med slukking av skogbrannene. 

Da faste utgifter til nødnett, IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing), lisenser, lønn og 

kommunene utgjør 96,1 % av total kostnadene, er det vanskelig å kunne redusere noe særlig på de 

variable kostnadene uten at dette får store konsekvenser for den daglige driften. 

Å redusere de variable kostnadene til drift vil kunne føre til  

 ansatte ikke har nødvendig vern i henhold til HMS. 

 materiell ikke vedlikeholdes.  

 utstyr ikke fungerer.  

 kjøretøy ikke er forsvarlig.  

 ansatte ikke får nødvendig opplæring.  

 løpende driftskostnader ikke kan betales. 

 programvare for å kunne gjennomføre forsvarlig drift ikke fungerer. 

Reduksjon på ett eller flere av driftskostnadene kan føre til tap av liv og/ eller større materielle 

verdier. 

Derfor er reduksjonen i budsjettet gjort på kostnader for lønn, da reduksjoner i antall utrykninger kan 

medføre mindre lønnsutgifter i 2020. 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar nytt budsjett for 2020 

































































Sak 17-20 vedlegg 2 Oversikt utrykninger 4 første måneder i IHBR 2020. 

 

Antall utrykninger 4 første måneder har vært 140.  

 

 

Ulike oppdrag. 



 

Antall utrykninger 2018 til 2020, fire første måneder. 

 

 

Antall utrykninger 2018 – 2020 mars og april. 



Sak 18-20 Vedlegg 3. Orienteringssak om bruk av høyderedskap. 

I veiledningen til byggtekninsk forskrift er det tatt med ulike forutsetninger for preaksepterte 

løsninger. 

I henhold til veiledning til § 11-13. Tredje ledd: Utgang fra branncelle i brannteknisk forskrift står det 

følgende: 

Rømningsvindu må være tilgjengelig for brannvesenets høyderedskap. I etasjer beregnet for inntil 15 

personer, og i boenheter, er det tilstrekkelig at ett rømningsvindu er tilgjengelig for brannvesenets 

høyderedskap. 

 

I henhold til veiledning til § 11-13. Annet ledd: Utgang fra branncelle i brannteknisk forskrift står det 

følgende: 

Bestemmelsen innebærer at det må være direkte tilgang for brannvesenets høyderedskap (for 

eksempel brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) til vindu eller balkong i hver boenhet. 

 

I henhold til veiledning til § 11-17. Første ledd: Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og 

rundt byggverket er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og 

slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. 

Som del av prosjekteringen må ansvarlig prosjekterende innhente informasjon fra brannvesenet om 

dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler. Kriteriene kan 

omfatte veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste frie kjørehøyde, svingradius, 

akseltrykk mv. 

Pkt. 4: I byggverk hvor vindu eller balkong utgjør en av rømningsveiene, må det være tilgjengelighet 

for brannvesenets høyderedskap i samsvar med ytelser angitt i § 11-13. 

 

I forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen kap.5 er der ulike krav som skal være 

oppfylt. I veiledning til § 5-1 Dimensjonering og lokalisering står det følgende:  

Det skal være en beredskap for innsats mot brann og ulykker i enhver kommune. Det er krav til 

minste innsatsstyrke, ledelse av innsatslag og lokalisering av beredskapen. Kravene til brannvesenets 

vaktberedskap følger av §§5-3 til 5-6. 

Beredskapen skal organiseres og dimensjoneres, og evt. lokaliseres i forhold til kartlagt risiko og 

sårbarhet. I tillegg skal kommunen organisere, dimensjonere og lokalisere beredskapen på bakgrunn 

av tettsteder, innbyggertall og innsatstider. 

I § 5-2 Vaktlag og støttestyrke. Veiledning lyder som følger; Et firemannslag, eventuelt med tillegg av 

støttestyrke, er erfaringsmessig det minimum av personell som er nødvendig for å iverksette effektiv 

og sikker førsteinnsats. Laget skal være en minste enhet som iverksetter førsteinnsats i branner, 

trafikk-ulykker/arbeidsulykker/ akutt forurensning osv. Førsteinnsatslaget må være kvalifisert for alle 

de oppgaver brannvesenet kan bli stilt overfor.  

Støttestyrke skal være et supplement til førsteinnsatslaget og bestå av stigebilfører og tankbilfører. 



§ 5-5 I forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen lyder: § 5-5.Beredskap for 

høyderedskap eller tankbil 

I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei 

etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. 

I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt 

slokkevannforsyning, jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut 

samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig 

slokkevann.  



Ansvar

Regnskap 

4/2020

Budsjett inkl. 

endring Forbruk Rest/avvik

Regnskap 

4/2019

Endring 

19-20 Prognose 2020 Avvik 2020

6850 ADMINISTRASJON BRANN 1200 Administrasjon -8 231 317 -24 640 120 33,4 8 231 317 -7 635 269 -596 048 -24 640 120 0

6851 FOREBYGGENDE 3380 Forebygging av branner og andre ulykker 726 828 3 688 226 19,7 -697 967 673 522 24 445 2 507 202 1 181 024

6852 BEREDSKAP 3390 Beredskap 6 340 535 16 291 894 38,9 -6 340 255 6 639 065 -298 810 19 123 065 -2 831 171

6852 BEREDSKAP 3392 Oljevernberedskap 80 000 250 000 - -80 000 0 80 000 250 000 0

6852 BEREDSKAP 3394 Nødnett 1 156 304 3 150 000 36,7 -1 156 304 362 745 793 559 3 150 000 0

6852 BEREDSKAP 3396 Beredskap Ytterøy 209 127 1 260 000 16,6 -209 127 271 896 -62 769 1 260 000 0

281 477 0 - -252 336 311 959 -59 623 1 650 147 -1 650 147

Budsjett Ytterøy Fordeling rest Avvik

Levanger (57,43%) 15 244 000      1 260 000       15 055 894       -1 071 894        

Verdal (42,57%) 10 583 000      11 161 253       -578 253           

25 827 000      1 260 000       26 217 147       -1 650 147        

Funksjon



Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
2019 2019 2018 2020

Ansvar:6850 ADMINISTRASJON BRANN
Funksjon:1200 Administrasjon

51 Brutto lønn 852 603        849 367            740 000        870 000                    
53 Øvrige kostnader 308 214        34 500              170 000        435 880                    Økte Kostnader som egen juridisk enhet. Styrehonorar, KS, Lovdata, Byggforsk o.l.
54 Øvrige inntekter -118 911       -110 000           -115 000       -119 000                   

Sum funksjon: 1200 Administrasjon 1 041 906     773 867            795 000        1 186 880                 

Sum ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN1 041 906     773 867            795 000        1 186 880                 

Ansvar:6851 FOREBYGGENDE
Funksjon:3380 Forebygging av branner og andre ulykker

51 Brutto lønn 2 852 615     2 789 679         2 750 582     3 701 266                 Ny stilling 2020
53 Øvrige kostnader 358 044        173 000            250 000        336 960                    
54 Øvrige inntekter -483 174       -235 000           -310 200       -350 000                   

Sum funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker2 727 485     2 727 679         2 690 382     3 688 226                 

Funksjon:3381 Feiervesen
51 Brutto lønn 5 101 091     3 977 526         3 868 257     4 909 320                 
53 Øvrige kostnader 1 898 658     1 571 000         1 560 058     2 282 680                 Økte kostnader fra eksterne, Norkart, byggforsk. 
54 Øvrige inntekter -6 559 405    -5 548 526        -1 400           -6 550 000               

Sum funksjon: 3381 Feiervesen 440 344        0 5 426 915     642 000                    
Hentes fra feierfondet -440 344       -642 000                   Mesteparten av feierfondet ble oppbrukt pga. pensjonsinnbetaling 2019. Må legges på avgift i 2021.
Sum ansvar: 3381 feiervesenet 0 0 2 353 007     0

Ansvar:6852 BEREDSKAP
Funksjon:3390 Beredskap

51 Brutto lønn 18 757 072   17 396 508       16 158 456   14 842 539              Økt pensjonsinnbetaling
53 Øvrige kostnader  2 235 325     1 057 072         1 200 000     1 949 355                 
54 Øvrige inntekter -1 200 211    -550 000           -500 000       -500 000                   2018 var spesiell grunnet skogbrann i Sverige

Sum funksjon: 3390 Beredskap 19 792 186   17 903 580       16 858 456   16 291 894              

Funksjon:3394 Nødnett 
53 Øvrige kostnader 3 089 566     3 157 000         2 950 000     3 150 000                 

Sum funksjon: 3394 Nødnett 3 089 566     3 157 000         2 950 000     3 150 000                 

Funksjon:3392 IUA Oljevernberedskap
53 Øvrige kostnader 244 359        60 000              60 000           250 000                    Økt kostnad for IUA samarbeidet kom i 2019

Sum funksjon: 3392 244 359        60 000              60 000           250 000                    

Funksjon:3396 Beredskap Ytterøy
51 Brutto lønn 639 259        0 0 900 000                    
53 Øvrige kostnader 353 515        0 0 360 000                    Store kostnader grunnet gammelt materiell/ kjøretøy.

Sum funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy 992 774        0 0 1 260 000                 

Sum ansvar: 6852 BEREDSKAP 24 118 885   21 060 580       19 868 456   20 951 894              

SUM §27 INNHERRED KOMMUNESAMARBEID BRANN OG REDNING27 888 276   24 562 126       25 706 845   25 827 000              

Kostnad Ytterøy 992 774        0 0 1 260 000                 

Vedatt

Rest til fordeling 26 770 054   24 672 126       23 408 838   24 567 000              Kommunene

Andel Levanger (inkl. Ytterøy), 58% 16 519 405   14 309 833       13 577 126   15 508 860              15 244 000

Andel Verdal, 42% 11 243 423   10 362 293       9 831 712     10 318 140              10 583 000




