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Sak 39-02 Godkjennelse av innkalling og protokoll. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkalling til styremøte 8-20 godkjennes. Protokoll fra styremøte 6-20 og 7-20 godkjennes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 6-20 og 7-20 og Innkalling styremøte 8-20 er sendt 

styremedlemmene på e-post 

 

Vurderinger:  

Protokoll fra styremøte 6-20 og 7-20 ble sendt styremedlemmene i uke 44 og Innkalling styremøte 8-

20 er sendt styremedlemmene på e-post 2/11-20. 

 

VEDTAK: 

Innkalling til styremøte 8-20 godkjennes. Protokoll fra styremøte 6-20 og 7-20 godkjennes. 

Sak 41/20 settes til neste møte. 
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Sak 40-02 Brannutredning. Styrets synspunkter på brannutredningen. 

Daglig leders forslag til vedtak: 

1. Styret oppfordrer deltakerkommunene om at det utredes potensialer med et samarbeid med 

Stjørdal og Trøndelag brann og redning for å ha et sammenligningsgrunnlag før eventuell 

videre utredning vedtas. 

2. Dersom kommunestyrene vedtar å gå videre med å utrede samarbeid forutsettes det at 
beredskapen og faglig kompetanse lokalt i deltakerkommunene ikke svekkes som følge av 
organiseringen.  

3. Dersom bare en av deltakerkommunene ønsker å gå videre med brannutredningen bør 

videre samarbeid mellom deltakerkommunene vurderes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: Brannutredningen som nå er ferdig i fase 1 inneholder ulike alternativer som ikke 

harmonerer med styrets vedtak. 

 

Det bør også vurderes hvordan styre skal forholde seg til ulike vedtak i kommunene på hvor det er 

ønskelig for kommunene å være tilknyttet en brannregion. 

 

Det ble fremmet følgende alternativ forslag fra O. Brattaker: 

1. Styret kan ikke anbefale videre arbeid med utredningens anbefaling om sammenslåing med 

Brannvesenet MIDT IKS. Forslaget innebærer både økonomiske, forebyggende og 

beredskapsmessige store negative konsekvenser spesielt for Levanger Kommune, men også 

for Verdal Kommune. 

2. Styret anbefaler å videreutvikle dagens samarbeid regionalt på områder som kompetanse, 

innkjøp o.l. uten egen utredning på nåværende tidspunkt. 

3. Styret anser dagens økonomiske situasjon som utfordrende for begge kommunene og bør 

ikke prioritere resurser av IHBR sitt budsjett til videre utredning.  

 

O. Stene kom med følgende forslag i møtet: 

1. Styret konstaterer at utredningen viser betydelige administrative besparelser ved et 
sammenslått brannvesen, men ser at det er behov for ytterligere utredninger før endelig 
vedtak kan fattes. 

2. Dersom kommunestyrene vedtar å gå videre med å utrede samarbeid forutsettes at 
beredskapen i våre kommuner ikke svekkes som følge av organiseringen.  

 

 

Vurderinger: Dere er stor forskjell på hva brannutredningen tilsier at beredskapsnivået og faglig 

kompetanse skal være i forhold til tidligere vedtatt ROS og brannordning i styret. Styret bør gi sin 

anbefaling til kommunestyrene. 

 

Styret bør ha en strategi på hvordan det skal forholde seg til ulike vedtak i kommunene dersom det 

blir fattet ulike vedtak på hvilken brannregion kommunen ønsker å tilhøre.  

 

O. Stene hadde følgende forslag til vedtak forrige styremøte: 
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1. Styret konstaterer at utredningen viser betydelige administrative besparelser ved et 
sammenslått brannvesen, men ser at det er behov for ytterligere utredninger før endelig 
vedtak kan fattes 

2. Dersom kommunestyrene vedtar å gå videre med å utrede samarbeid forutsettes at 
beredskapen i våre kommuner ikke svekkes som følge av organiseringen 

3. Det er også ønskelig med en utredning om potensialer med samarbeid med Stjørdal eller 
Trondheim brann og redning for å ha et sammenligningsgrunnlag før endelig beslutning 
fattes. 

 

 

VEDTAK: 

Styret vedtok følgende med 4 mot 1 stemme: 

4. Styret konstaterer at utredningen viser betydelige administrative besparelser ved et 
sammenslått brannvesen, men ser at det er behov for ytterligere utredninger før endelig 
vedtak kan fattes. 

5. Dersom kommunestyrene vedtar å gå videre med å utrede samarbeid forutsettes at 
beredskapen i våre kommuner ikke svekkes som følge av organiseringen.  
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Sak 41-20 Justering av lønn til daglig leder. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

 

 

Vedlegg. Sak 38-20 vedlegg 1, budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2025. 

 

Saksopplysninger: 

Styret har ansvaret for å fastsette lønn til daglig leder. Lønnsjustering for tilsvarende ledere i 

kommunene er nå fastsatt, og daglig leder bør derfor justeres tilsvarende. 

 

 

Vurdering: 

Hovedtariffavtalen kapittel 3 punkt 3.4:  
3.4 Ledere  
3.4.0 Innledende merknader og stillingskoder for ledere  
1. Lederstrukturen fastsettes lokalt.  
2. Lønnsfastsettelse for ledere skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av 
bestemmelsene i Hovedtariffavtalen.  
3. Partene lokalt skal avtale hvilke lederstillinger som omfattes av punkt 3.4.2 og 3.4.3. Ved uenighet 
avgjør kommunen/fylkeskommunen/virksomheten innplasseringen i tråd med vedtatt 
organisasjonsstruktur.  
4. Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar  
hensyn til kommuneøkonomien, kommunens, fylkeskommunens, virksomhetens og bedriftens totale 
situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre 
sammenlignbare tariffområder.  
5. For ledere som får sin lønn fastsatt etter kap. 3 punkt 3.4, skal stillingskodene i vedlegg 1 benyttes.  

3.4.1 Lederavlønning – toppledere 

C Kommune/fylkeskommune  
Rådmannens (tilsvarende) toppledergruppe  
Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommunen  
Med «rådmannens toppledergruppe» forstås kommunalsjef, kommunaldirektør, etatssjef eller 
ledere på tilsvarende nivå.  
D Bedrift  
Administrerende direktør/generalsekretærens (tilsvarende) toppledergruppe Øverste ansvarlige for 
arbeidsgiverfunksjonen i bedriften  
Vurdering av lederlønninger foretas en gang i året. Grunnlaget for vurderingene er ett eller flere av 
følgende kriterier:  
• oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål  
• utøvelse av lederskap  
• betydelige organisatoriske endringer  
• behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft  
Ved behov kan det opptas forhandlinger i tillegg til de årlige forhandlingene.  
Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud 
skal da vedtas.  
Se for øvrig punkt 3.4.0 Innledende merknad nr. 3 og vedlegg 1 til HTA.  
3.4.2 Lederavlønning – virksomhetsleder  
Lønn til ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar, fastsettes 
etter forhandlinger lokalt.  
3.4.3 Lederavlønning – leder  
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Lønn til ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar, fastsettes 
etter forhandlinger lokalt.  
3.4.4 Forhandlingsbestemmelser og tvisteløsning for kap. 3.4.2 og 3.4.3 Forhandlingene 
gjennomføres en gang pr. år. Det kan ved forhandlinger avtales at hele eller deler av 
lønnsfastsettelsen foretas av arbeidsgiver. Virkningsdato for lønnsendringer er 1.5. med mindre 
partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting. Forhandlinger etter denne 
bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1.5. og 1.10. hvert år.  
Oppnås ikke enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling i lokal nemnd. jf. 

Hovedavtalen del A § 6-2. Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte 

forhandlinger. 

 

Daglig leder vil på bakgrunn av forslag til ny lønn vurder om det vil kreves forhandlinger. 

 

 

 

VEDTAK: 

Styret flytter sak 41/20 til neste styremøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


