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Sak 21-02 Godkjennelse av innkalling og protokoll. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkalling til styremøte 4-20 godkjennes. Protokoll fra styremøte 3-20 godkjennes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 3-20 og innkalling styremøte 4-20 er sendt 

styremedlemmene på e-post 

 

Vurderinger: Protokollen fra styremøte 3-20 ble sendt styremedlemmene i uke 21/20. 

Innkalling til styremøte 4-20 ble sendt styremedlemmene i uke 24/20. 

 

VEDTAK: 

Innkalling og protokoll er godkjent. 
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Sak 22-20 Orienteringssak fra daglig leder. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Styret ber Levanger og Verdal kommune om å undersøke muligheter for å ta ut økonomiske gevinster 

og utreder mulighet for nærmere samarbeid med Værnes regionen, og/ eller Trøndelag brann og 

redning. 

 

Vedlegg  

Sak 22-20. Vedlegg 1. Oversikt utrykninger 5 første måneder 2020 og 2019.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen orienterer om HMS, fravær. 

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

Mandat med sikte på å ta ut økonomiske gevinster i Innherred (Snåsa, Inderøy, Verdal og Levanger) 

utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen innen brann. 

 

Vurderinger:  

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

Oversikt sykefravær i IHBR. 

1 5 mnd. 2020 
 

Totalt 1-16 d 16 > 

 1,4 % 0,7 % 0,7 % 
Økningen har hovedsakelig kommet i forbindelse med Corona 

2019 Totalt 1-16 d 16 > 

 0,7 % 0,6 % 0,1 % 

 

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

 

Utrykninger. Det har vært en stor nedgang i antall utrykning de 5 første måneden 2020, sett i forhold 

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

Men mai måned viser at antall utrykninger er som tidligere år. 

 

Med bakgrunn de politiske føringene er det, i regi av de 5 kommunedirektørene, igangsatt flere 

prosesser for å se på ulike samarbeidsordninger.  

Kommunedirektøren i Steinkjer har ansvaret for utredningen innenfor brann.  

Det er utarbeidet flg mandat for arbeidet: 

 

Det skal utredes muligheter for økt samarbeid mellom de to brannvesnene som kan gi vesentlig 

økonomisk gevinst på kort eller lengre sikt. Slik gevinst kan oppnås både ved reduserte kostnader og 

økte inntekter. Kjente investeringsbehov, samt utviklingstrekk mht oppgaveløsing, organisering osv 

som kan få vesentlig økonomisk eller annen betydning, skal tas med i vurderingen.  

Størst økonomisk gevinst antas å kunne oppnås gjennom organisatorisk samordning. Dette kan 

gjøres på ulike områder og i ulik grad. Størst gevinst vil sannsynligvis oppnås ved sammenslåing til et 

felles brannvesen. Dette skal derfor være en av de ordningene som utredes. 
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Utredningen skal også gjøre rede for økt samarbeid som kan gi vesentlig gevinst av ikke-økonomisk 

karakter.  

 

Utredningen gjennomføres i to trinn. 

I trinn 1 presenteres en oversikt over aktuelle samarbeidsordninger, med anslag for de økonomiske 

gevinstelementene, samt for andre gevinster. Det gjøres også rede for eventuelle forutsetninger for 

gjennomføring av de ulike ordningene, samt for tidsperspektiv og konsekvenser.  

Trinn 2 gjennomføres på grunnlag av kommunenes beslutning om hvilke forslag i trinn 1 som skal 

utredes videre med sikte på gjennomføring. 

 

Frist for utredningens trinn 1 settes til 1.10.2020. Frist for trinn 2 bestemmes ved behandlingen av 

utredningens trinn 1.  

Mandatet er godkjent i kommunedirektørgruppa. 

Kommunedirektøren i Steinkjer har bedt Erling Bergh om å lede arbeidet. 

 

VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

Styret slutter opp om den oppstartede utredning, og ønsker i etterkant av fase en å vurdere også 

andre samarbeidsmuligheter. 
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Sak 23-20 Økonomi. Status regnskap per 30/5-2020. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering 

 

Vedlegg:  

Sak 23-20, vedlegg 2. Regnskapsrapport IHBR for første 5 måneder 2020.  

 

Saksopplysninger: 

Prognosene for IHBR er vanskelig å anslå, da det nylig er kommet oversikt i Visma. 

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, samt regnskap for 2019 ser det ut som om 

underskuddet vil være som i 2019 på 1,6 mill før tillegget på pensjonen kom. 

Det er også passert over 100.000 i ekstra utgifter grunnet Corona epidemien.  

 

Vurderinger: 

Med å ta utgangspunkt i regnskapet for 2019 og sammenligne med regnskapsoversikten for 2020 per 

31.5.20, så viser regnskapet ett tilnærmet likt forbruk og utvikling som i 2019. Da vil regnskapet ende 

med ett underskudd på ca. 1.6 mill. Usikkerhetsmomentet er som i fjor hvordan pensjons 

avregningen slår ut. 

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 medfører at også i 2020 vil IHBR 

ende med ett underskudd på driften. 

 

 

 

VEDTAK: 

Rapporten tas til orientering. 

 

Styret konstaterer merkostnader til Corona epidemi med over 100.000,- så langt i år. 

Styret understreker at det må iverksettes alle mulige tiltak for å holde aktiviteten innen 

budsjettrammen.  

Konkrete aktivitetstilpasninger legges fram for styret ved hvert møte. 
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Sak 24-20 Orienteringssak om kostnadsutviklingen for samband og innføring av nødnett. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 

Vedlegg:  

Sak 24-20 vedlegg 3. Protokoll årsmøte Namdal 110 

Sak 24-20 vedlegg 4. Saksliste med underlag til årsmøte Namdal 110 

 

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har laget en oversikt som viser kostnadsutviklingen for samband i forbindelse med 

innføring av nødnettet i 2015 

 

Vurderinger: 

Som grafen viser ble det ved innføring av nødnettet en stor kostnadsøkning. Det har medført en 

kostnads som har mer enn doblet seg fra 1.3 mill. til 3.2 mill.  

Første delen av kostnadsøkningen kom i 2015, året da nødnettet ble tatt i bruk for IHBR. Det første 

året ble ikke hele kostnaden for bruken av nødnettet sendt til IHBR, da dette var ett innførings år. 

Den fulle kostnaden kom i 2016, og som grafen viser har det vært en liten økning hvert år også 

etterpå. En del av kostnadsbildet er utgiftene som 110 sentralen har fått grunnet nødnettet, disse 

kostnadene fordeles mellom kommunene. 

 

 
Fig. 1 kostnadsutvikling for samband ved innføring av nødnettet i 2015. 

 

 

Planlagt utskifting av oppdragshåndterings verktøyet i nødnettet vil på nytt føre til en 

kostnadsøkning. Den vil sannsynligvis inntreffe i 2021 eller 2022. Dette er enda ikke avklart. 

 

Videre er det planlagt at 110 sentralene for Trøndelag skal samlokaliseres med politiets 

operasjonssentral. Det er ikke fastsatt årstall for samlokalisering enda, men foreløpige beregning 

viser at dette også vil bli en ekstra kostnad for brannvesen i Trøndelag. 

 

VEDTAK: 

Styret tar saken til orientering og ber daglig leder oversende en vurdering av nødnett kostnadene til 

KS-sekretariatet i Trøndelag. 
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Sak 25-20 Ny organisering av IHBR etter endring i kommuneloven. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret ber brannsjefen om at ansatte i IHBR lager en intern utredning på hva ansatte mener er beste 

organisering etter endring i kommuneloven. 

 

Vedlegg:  

 

Saksopplysninger: 

IHBR er i dag etablert som et samarbeid etter den tidligere kommunelovens §27 om interkommunale 

samarbeid 

I ny kommunelov finnes ikke §27-samarbeid og frist for å endre organisering er satt til utgangen av 

2023. 

Kommunene må innen da vedta ny organisering og man må nå finne ut hvordan IHBR skal være 

organisert i framtiden. 

 

Vurderinger: 

IHBR er i dag ett interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Samarbeidet er eget 

rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger til samarbeidets ledelse og styre, og følger 

arbeidsgiverpolitikk m.v. i forretningsadressekommunen. Det styreleder og nestleder som rapportere 

saker fra IHBR til de deltakende kommunene, og det er kommunene som vedtar budsjettrammene 

og eventuelle endringer i IHBR sine vedtekter. 

 

De alternativ som nå foreligger i den nye kommuneloven er:  

• interkommunalt politisk råd – videreføring av regionråd 

• kommunalt oppgavefellesskap 

• vertskommunesamarbeid 

• interkommunalt selskap (IKS) 

• aksjeselskap 

• samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 

 

Plan for videre arbeid kan være. 

Det må settes ned en arbeidsgruppe som utreder de forskjellige alternativene. Gruppen kan bestå av 

5 personer som representerer og konstituerer seg selv: 

• en tillitsvalgt og ett verneombud i IHBR. 

• alle tre stasjonen skal være representert. 

• alle tre avdelingene skal være representert. 

• gruppen utnevner selv leder. 

• brannsjefen er ikke med i gruppen. 

• Gruppen har ansvaret med å informere og sende på høring til alle ansatte. 

 

 

VEDTAK: 

Styret ber kommunene igangsette organiseringen i forbindelse med ny kommunelov. 



Sak 22-20. Vedlegg 1. Oversikt utrykninger 5 første måneder 2020 og 2019. 

 

Det var 211 utrykninger i 2019 mot 163 i 2020. Nedgangen er hovedsakelig i mars og april. 

 

 

 

Fig. 1 antall oppdrag per 31.5.20 er 163. 

 

 

 

 

Fig. 1 antall oppdrag per 31.5.19 var 211. 

 



Ansvar Funksjon

Regnskap 

5/2020

Budsjett inkl. 

endring Forbruk Regnskap 2019 Endring 19-20 Prognose 2020 Avvik 2020

6850 ADMINISTRASJON BRANN 1200 Administrasjon 509 956 1 288 310 39,6 1 194 809 -684 853 1 186 880 101 430

6851 FOREBYGGENDE 3380 Forebygging av branner/ulykker 901 782 3 812 316 23,7 840 843 60 939 2 507 202 1 305 114

6852 BEREDSKAP 3390 Beredskap 7 543 805 16 326 823 46,2 8 184 246 -640 441 19 123 065 -2 796 242

6852 BEREDSKAP 3392 Oljevernberedskap 100 000 275 000 36,4 0 100 000 275 000 0

6852 BEREDSKAP 3394 Nødnett 1 356 304 2 599 000 52,2 363 185 993 119 2 599 000 0

6852 BEREDSKAP 3396 Beredskap Ytterøy 625 825 1 525 619 41,0 403 356 222 469 1 525 619 0

11 037 672 25 827 000 42,7 10 986 439 51 233 27 216 766 -1 389 698

Budsjett Ytterøy Fordeling rest Avvik

Levanger (57,43%) 15 244 000         1 525 619 14 754 426     -1 036 045        

 Verdal (42,57%) 10 583 000         10 936 721     -353 721           

25 827 000         1 525 619      25 691 147     -1 389 766        










































































