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1. Handlingsplan 

1.1 Innledning 

1.1.1 Samarbeidets formål og strategi 
Innherred brann og redning skal løse deltakerkommunenes oppgaver innen: 
 

- Aktivt arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker. 
- Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing. 
- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
- Salg av tjenester knyttet til forebygging og beredskap. 

 
Samarbeidet har ansvar for, og myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og 
eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter. 
Oppgavene er av forebyggende og innsatsmessig art. Dimensjonering av beredskap og innsats på 

området gjøres med utgangspunkt i henhold til lov og forskrift, samt etter gjennomført risiko- og 

sårbarhetsanalyse for brannvernregionen, og kommer til uttrykk i regionens brannvernordning. 

Det overordnede målet med felles brann- og redningstjeneste er å få bedre tjeneste i hele regionen, 

med spesielt fokus på bedre beredskap, bedre forebyggende arbeid, felles utnyttelse av ressurser og 

kompetanse. Det videre målet er å ivareta de verdiene hver av kommune legger inn i fellesskapet, 

oppnå økonomiske stordriftsfordeler, holde tett kontakt med lokalsamfunnet, samt lokal- og sentrale 

myndigheter. 

Samarbeidet skal sikre et forsvarlig nivå på brannsikkerheten, tilstrekkelig slagkraft, samt 

kompetansedeling og annet relevant samarbeid mellom eierkommunene. 

På brann- og eksplosjonsvernområdet utfører samarbeidet sine oppgaver på bakgrunn av 

beslutninger i de respektive kommunestyrer, som vedtar brannordningen for brannvernregionen og 

bestiller tjenester av samarbeidet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og 

sårbarhetsanalyser for brannvernregionen. Samarbeidets oppgaver er av forebyggende og 

innsatsmessig art. 

Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med 

de til enhver tid gjeldende forskrifter til samarbeidet, der loven selv ikke er til hinder for det. 

Innenfor de rammer som deltakerkommunene setter kan samarbeidet påta seg andre 

arbeidsoppgaver utover det som fremgår av ovenstående. Samarbeidet kan inngå samarbeidsavtaler 

med kommuner og andre selskaper og virksomheter. 
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1.2 Utfordringer i perioden 2021 – 2025 

1.2.1 Overordnede rammevilkår 
Samarbeidets overordnede rammevilkår fremgår av følgende: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (sist endret 01.01.2018) 

 Brann- og eksplosjonsvernloven (sist endret 01.10.2015) 

 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (26.06.2002)  

 Forskrift om brannforebygging (ikrafttredelse 01.01.2016) 

 Brannstudien (desember 2013) 

 Stortingsmelding 35 (2008-2009) Brannsikkerhet  

 Stortingsmelding 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet 

 NOU 2012:4 Trygg hjemme 

 Sluttrapport Anbefalinger - En forbedret norsk nødmeldingstjeneste, Nasjonalt 
Nødmeldingsprosjekt (2014) 

 

1.2.2 Feiing og tilsyn i fritidsbolig 
Forskrift om brannforebygging beskriver kommunens plikt til å feie, samt å føre tilsyn med 

fyringsanlegg i byggverk. Veiledningen til samme forskrift beskriver at bestemmelsene i hovedsak 

gjelder bolig og fritidsbolig. Forskriften har tidligere ikke satt tilsvarende krav til fritidsboliger, og 

utfordringene vil i første rekke være knyttet til at hjemmelshaver i de fleste tilfeller ikke er på hytta i 

vår arbeidstid. I tillegg vil adkomst i mange tilfeller være mangelfull, både med tanke på at vei fram til 

objektet ikke eksisterer og at stige/takstige mangler. 

 

Særskilt ressursbehov til denne tjenesten vil i tillegg til feiing og tilsyn i all hovedsak være knyttet til 

følgende punkter i perioden: 

 kartlegging og gjennomføring av tjenesten i verneområder, nasjonalparker, m.m. 

 sertifisering av ansatte til bruk av snøscooter/ATV/båt  

 opplæring i sikkerhet ved arbeid på fjell og sjø, samt innkjøp av nødvendig sikkerhetsutstyr 

Innherred brann og redning er kommet godt i gang med tilsyn og feiing i fritidsboliger, men videre 

utfordring vil være avsidesliggende fritidsbolig og bruk av ressurser for å kunne besøke disse. 

 

1.2.3 Eldreomsorg og endring demografi 
Den gruppen som har klart høyest risiko for å omkomme i brann er de eldre, hjemmeboende. NOU 

2012:4 Trygg hjemme beskriver at antallet branndøde trolig vil øke kraftig dersom de forebyggende 

tiltakene overfor denne gruppen ikke styrkes: «Erkjennelsen av at antallet personer over 70 år trolig 

vil fordobles frem mot 2060, kombinert med at den eldre delen av befolkningen i større grad enn før 

bor i egne hjem eller omsorgsboliger framfor i institusjoner, har medført et behov for å se på denne 

gruppens brannsikkerhet.» Det er også enkelte andre risikoutsatte grupper som øker i antall i 

regionen, blant annet arbeidsinnvandrere. 

 

1.2.4 Brannstudien/STM 29/STM 35/Revidert dimensjoneringsforskrift 
Flere sentrale utredninger og stortingsmeldinger peker på behovet for endring innen driften av brann- 

og redningstjenesten i Norge. Anbefalingene innebærer blant annet at brann- og redningstjenesten 

bør organiseres i større, regionale, mer ensartede organisasjoner med profesjonell ledelse. Brann- og 
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redningstjenesten bør ha økt fokus på samarbeid, samhandling og kunnskapsstyrt drift. Prioriteringene 

bør rettes mer opp mot reell risiko i regionen og nasjonale målsetninger. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap har signalisert at det vil bli foretatt endringer i lov- og forskriftsverk 

for å påse at kommunenes drift av brann- og redningstjenesten blir bedre i samsvar med nasjonale 

føringer.  

 

 

1.2.5 ROS-Analyse og brannordning 
Ros analysen og fremlagt brannordning viser behov for økt bemanning i kommunene. En slik endring 

vil være naturlig å iverksette fortløpende på de ulike brannstasjonene i forhold til risikoen og 

hvordan det kan løses i forhold til inntak og opplæring av mannskap samt kontor og arbeidssted. 

Endringer i klima og demografi, samt at det har vært lite fornying av utstyr over mange år viser også 

stort behov for å investere i nytt utstyr, skifte ut utdatert og ikke lengre godkjent utstyr. Også 

overgangen fra å være en del av Innherred Samkommune til å være eget selskap har gitt en del 

utfordringer i form av at kommunene har belastet IHBR med en større andel av sine kostnader enn 

tidligere, samt at lisenser o.l. har måttet bli opprettet i eget selskap.  

Videre har DSB signalisert endringer i nødnett løsningen, noe som gjør at det vil komme en økt utgift 

på kommunene i forbindelse med utskifting av eksisterende utstyr. Når det vil skje og kostnadene på 

dette er ikke klarlagt enda, men det vil nok komme til å skje i løpet av økonomiplanperioden.  

  



Innherred brann og redning  side 5 
 

1.2.5 Samfunnsutvikling og ny teknologi 
Den økte bruken og ladning av elektronikk i hjemmet påvirker brannrisikoen i samfunnet. Innføring av 

«smarte» el-målere og differensiert strømpris vil kunne føre til økt bruk av vaskemaskiner, 

tørketromler og oppvaskmaskiner om natten. Anskaffelse av kjøretøyer som drives av alternative 

drivmiddel som elektrisitet og hydrogen øker, og andelen bygninger der det legges opp til produksjon 

av kraft via eksempelvis solcelleanlegg, stiger. Slike endringer i samfunnet innebærer at brann- og 

redningstjenesten må opparbeide seg kompetanse på nye områder og rette inn den forebyggende 

innsatsen i takt med samfunnsutviklingen. 

1.2.6 Nye brannsikringsløsninger gir større behov for kontroll og vedlikehold 
Moderne brannsikringsløsninger i bygninger bygger i stor grad på tekniske systemer som 

brannalarmanlegg, automatiske slokkeanlegg, røykventilasjonsanlegg og branngardiner. Det er 

dessuten en trend å bruke mer brennbare materialer som tre og brennbar isolasjon i store/høye 

bygninger. Dette innebærer at behovet for kontroll og vedlikehold i driftsfasen har økt, og at 

konsekvensen ved svikt i kontrollrutinene kan bli stor.  

Brann- og redningstjenestens rolle som tilsynsmyndighet og veiledende aktør er viktig for å påse at 

påliteligheten til brannsikkerhetstiltakene blir ivaretatt.   

 

1.3 Samarbeidets visjon 
 
Samarbeidets visjon er «Ingen skal omkomme eller bli skadet pga brann eller ulykker. Ikke ha skader på 
eget personell eller utstyr».  
IHBR har som motto: Vårt arbeid trygger din hverdag. All virksomhet i samarbeidet skal preges av 
denne visjonen. 
 

1.4 Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden 2020 - 2024 
 

Utledet av motto om at Vårt arbeid trygger din hverdag, beskrives samarbeidets overordnede 

målsetting slik: 

IHBR skal: 

1. forebygge og redusere konsekvensen av brann, ulykker og andre uønskede hendelser 
2. redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier 
3. utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid 
4. kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift 
5. ha et trygt og godt arbeidsmiljø 
6. ha ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt 

 

 

1. IHBR skal forebygge og redusere konsekvensen av brann, ulykker og andre uønskede hendelser. 
 

Arbeide for økt brannsikkerhet i hjemmet, med særlig fokus på de befolkningsgruppene som er 

mest risikoutsatte: 
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 samarbeide med kommunenes helse- og velferdstjeneste overfor hjemmeboende personer 
som har økt brannrisiko på grunn av fysiske utfordringer, kognitiv svikt og/eller rus og psykiatri 

 gjennomføre kampanjer overfor eldre, studenter og andre viktige målgrupper der vi treffer 
målgruppen godt og budskapet er forståelig 

 utføre tilsyn i eldre leilighetsbygg 

 føre tilsyn med røykvarsleren og rømningsveier i alle bygg hvor det gjennomføres tilsyn med 
piper og ildsteder 
 
 

Sørge for at brannsikkerheten i den eldre, bevaringsverdige bebyggelsen heves: 

 gjennomføre objektsyn i de fredede bygningene i regionen 

 samarbeide med byantikvaren i levanger om brannsikring av verneverdig tett 
trehusbebyggelse i Levanger sentrum 

 sammenstille brannsikringsplanene for trehusområdene 

 samarbeide med plan- og bygningsmyndigheter for å hindre at byggesaker, byutvikling og 
fortetting fører til økt brannrisiko 

  

Foreta tilsyn for å hindre branner der mange omkommer, store verdier går tapt eller 

samfunnskritiske funksjoner slås ut av drift: 

 gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter, med hyppighet i henhold til risikovurdering 

 gjennomføre/delta på tilsynsaksjon i regi av overordnede myndigheter 

 stille krav og følge opp arrangører av store arrangementer, herunder fastsette nødvendige 
sikringstiltak og begrensninger 
 

Risikobasert feiing og tilsyn:  

 lovverket setter krav til at hyppigheten på feiing og tilsyn skal baseres på en risikovurdering av 
hvert enkelt objekt. IHBR vil ta i bruk en egen risikomodul i fagsystemet. 
 
Bidra til å redusere brannrisikoen ved bruk av elektrisitet: 

 gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i landbruket i samarbeid med lokalt el-tilsyn 
og landbruksorganisasjonene 

 informasjons- og motivasjonstiltak om el som brannårsak 
 

IHBR skal gjennomføre tiltak som bidrar til at påliteligheten til brannalarmanlegg i regionen øker: 

 videreføre arbeidet for å redusere antallet unødige alarmer 

 gi informasjon og veiledning til boligselskaper som har behov for mer omfattende 
internkontroll enn tradisjonelle boligbygninger 
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2. IHBR skal redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier.  

Tilpasse organisasjon til enhver tid gjeldende dimensjoneringsforskrift:  

 utrede en fremtidig organisering og beredskap tilpasset forskrifter samt ROS-analysen og 
brannordningen, i forhold til risiko, sårbarhet og organisering av beredskap i regionen. 
 

Implementere og videreutvikle system for erfaringslæring: 

 videreutvikle skjema for å dokumentere hendelser med vekt på læringspunkter  

 videreutvikle rutiner og ansvar for å formidle læringspunkter fra hendelser 

 videreutvikle system for å lagre disse opplysningene 

Fokus på planer for øvelser og kompetansegivende tiltak: 

 utnytte fagansvarlige til å utarbeide og utvikle gode øvelser til de ulike innsatsområdene 

 påse at øvelsesplan er iht. risikoanalyse 

 gjennomføre regelmessige øvelser på alle nivå  

Beredskapsplanverk: 

 utrede hvilket behov og hvilket format beredskapsplaner, og innsatsplaner skal ha i 
fremtiden og hvor i organisasjonen dette skal utarbeides 

 utarbeide og utvikle objektplaner innenfor områder og objekter iht. risikoanalyse  

Utnytte moderne teknologi og verktøy: 

 opplæring og anvendelse av utvendig slokkeutstyr (skjærslukker og skumanlegg) 

 informasjonstilgang og anvendelse av data ved utrykning og innsats 

 digitalisering av oppslagsverk og relevant informasjon 

 utrede og beslutte eventuell innføring av droner  
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Få på plass maritime kapasiteter: 

 Videreføre samarbeidet med Redningsselskap angående beredskap for hendelser på sjø. 

 Få på plass utstyr og materiell for redning i elver og innsjøer. 
 

Få på plass kapasiteter for skogbranner og endrede klimapåvirkede hendelser. 
 

 Utstyr for å kunne takle langvarige innsatser, samt opplæring av mannskap må på plass. 
 

3. IHBR skal utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid. 

Utrede fremtidig organisering av brann- og redningstjenesten: 

 gi våre deltakerkommuner gode tjenester innenfor de rammer som er stilt til rådighet, og 
synliggjøre fordelen med samarbeid om brann- og redningstjeneste 

 kommunisere en positiv tilnærming til henvendelser om samarbeid  

Tilpasse organisasjonen til forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen, samt forskrift 
om brannforebygging. 

 

4. IHBR skal kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift.  

Fortløpende evaluere de forebyggende tiltakene:  

 branner som har fått eller kunne ha fått store konsekvenser, skal evalueres med formål om å 
se hvilke forebyggende tiltak som har fungert og hvilke som ikke har fungert 

 de forebyggende aktivitetene skal evalueres kontinuerlig, eksempelvis kampanjer, 
nattkontroller og tilsynsaktiviteter 

 erfaringene fra evalueringene skal innarbeides i IHBR`s forebyggende arbeid. Evalueringen skal 
dokumenteres 

Øvingsfasiliteter: 

 utvikle og etablere øvingsfasiliteter. 

Iverksette tiltak for å redusere unødige alarmer: 

 presis utfylling og oppfølging i rapporteringssystem 

 veiledning til bygningseiere om hvordan unødige brannalarmer kan forhindres 
 

Prosjekt ny brannstasjon på Ytterøy: 

 

 Ny brannstasjon på Ytterøy er tegnet og prosjektert. Det forventes oppstart av bygging og 
ferdigstillelse i løpet av 2021. 
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Prosjekt ny brannstasjon Levanger: 

 

 Det er vedtatt av kommunestyret i Levanger at mulighetsstudiet skal iverksettes. Tegninger 
skal revideres og prosjektet skal prosjekteres. Kommunen har vedtatt plassering der 
eksisterende brannstasjon står. Fremdriftsplan sendt arbeidstilsynet tilsier ny brannstasjon 
sommeren 2022. 

 

Prosjekt renovering brannstasjon Verdal: 

 

 Brannstasjonen på Verdal ble ferdigstilt juli 2020. 

 

Informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner: 

 

 forbedre system og rutiner for informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner 

 utnytte nye muligheter med ulike informasjons kommunikasjoner 
 

General Data Protection Regulation (GDPR): 

IHBR skal jobbe videre med GDPR i samarbeid med eierkommunene.   

 

5. IHBR skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Forebygge mobbing, trakassering. diskriminering og konflikter: 

 

 holdningsskapende arbeid gjennom leder- og medarbeiderutvikling 

 følge opp intensjonen i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 

 utarbeide samarbeidets handlingsplan for IA-arbeidet for perioden 2020-23 

 styrke verneombudsrollen 

 lederutvikling 

 årlig gjennomgang av varslingsprosedyre i alle avdelinger 

 årlig gjennomgang av de etiske retningslinjer i alle avdelinger 

 videreutvikle medarbeidersamtalen 

Skadeforebyggende tiltak: 

 

 Det skal arbeides systematisk med forbedringstiltak for å redusere risiko for personskader: 
o aktiv bruk av SikkerJobbAnalyse 
o HMS-runder 
o behandling av rapporter om uønskede hendelser og forbedringsmeldinger 
o erfaringslæring/informasjon 
o kontinuerlig vurdering av forbedring på verneutstyr 

 
HMS: Videreutvikle samarbeidets prosedyrer og rutiner: 

 

 Må få på plass forsvarlig og helhetlig HMS system 

 skal sikre lik, helhetlig drift med høy kvalitet 
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 gjennomføre et bedriftsinternt grunnkurs HMS for alle verneombud, medlemmer i 
arbeidsmiljøutvalg og ledere 

 systemet for registrering av uønskede hendelser og HMS-avvik skal digitaliseres 

 dokumentasjon av helseskadelig påvirkning i eksponeringsregister 

 psykiske påvirkninger skal dokumenteres 
 

 
 

 

Forebygge risiko for yrkessykdom: 

 kontinuerlig forbedring av rutiner for å unngå eksponering av skadelig stoffer 

 være orientert om nyutvikling innen verneutstyr og bekledning 

 informasjon og opplæring om risiko 

 ivaretakelse av ansatte som har vært utsatt for traumatiske eller vanskelige situasjoner  

 videre deltagelse i nasjonalt forskningsprosjekt 2018-2022 som ser på arbeidstøy og 
gjennomtrengning av partikler på arbeidstøy 
 

 

Tilrettelegge for et fysisk godt arbeidsmiljø: 

 

 Stasjonene som samarbeidet bruker skal være hensiktsmessig og egnet. For å tilfredsstille krav 
i HMS-lovgivningen blant annet for å unngå helseskadelige forhold videreføres det 
kontinuerlige arbeidet med forbedring av stasjoner og feielokaler. 

o jevnlige HMS-runder/HMS-kartlegginger skal avdekke eventuelle øvrige behov 
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Arbeidsmiljøundersøkelse: 

 

 oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse 2018 og 2019 

 arbeidsmiljøundersøkelse 2022 -2024 
 

Bedriftshelsetjeneste (BHT): 

 

 BHT bistår i arbeidet med helsesertifiseringer, arbeidsrelaterte helseundersøkelser og øvrig 
arbeid for et trygt og godt arbeidsmiljø. 

 Samarbeidet skal til enhver tid ha godkjent BHT.  
 

6. IHBR skal ha ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt. 
 

 utvikling av ledere og ansatte innen holdningsskapende arbeid 

 gjennomgå samarbeidets etiske retningslinjer, varslingsprosedyre og rutiner for 
konflikthåndtering 

 HMS-opplæring 
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2.0 Økonomiplan 2020 - 2024. 

2.1 Innledning 
For 2020 fikk IHBR vedtatt et budsjett som ble bygget på 2018 - 2019 tall. Når 2021 budsjettet blir 
utarbeidet i juli/ august 2020, må IHBR forholde seg til og legge inn budsjettet etter tidligere års 
regnskapstall. 
 
Utfordringen for budsjettet i 2019 og 2020 har bl.a. vært ekstra kostnader som tilfaller IHBR pga. nye 
avtaler som IHBR har måttet opprette som eget selskap. Gjennomgang av regnskap fra 2019 og 
tidligere viser at IHBR har hatt underskudd også i tidligere år. Ble spesielt synlig med ekstra utgifter til 
pensjonsordning på slutten av 2019. Dette sammen med bl.a. ekstrakostnader som har tilfalt 
kommunene grunnet innføring av nytt nødnett førte til ett større underskudd, samtidig som rammen 
ikke er økt tilsvarende. Samtidig har brann og redning sitt budsjett tidligere år vært holdt på et 
minimum. Dette har ført til at utdanning av mannskap og fornying av utstyr ikke har kunnet blitt 
gjennomført som ønsket. 
 
For å dekke opp ekstrakostnadene til bl.a. nødnettet har IHBR måtte utsette pålagt utdannelse 
hvorpå det nå har blitt ett etterslep som må hentes inn. Selv om sentrale myndigheter har satt av 
øremerkede midler til kommunene til slik utdannelse tidligere år. Utskifting og oppdatering av utstyr 
og kjøretøy har også blitt forskjøvet, samt at endrede klimaforhold også krever mer utsyr for å kunne 
takle utfordringer i beredskapen.  Noe som nå fører til økte kostnader. Videre er bemanning på 
forebyggende under kravet i forskrift, noe som har påvirket det forebyggende arbeidet. 
 
Pålegg fra arbeidstilsynet gjør at IHBR har måttet kjøpe inn ekstra arbeidstøy til samtlige 
mannskaper.  
ROS-analysen og brannordningen viser også at det er behov for å øke antall ansatte, samt å endre 
vaktordninger for å kunne opprettholde en forsvarlig beredskap for kommunene. 
  
IHBR har stort fokus på å ha så lave kostnader som mulig, men må samtidig følge de myndighetskrav 
som stilles. IHBR spiller på lag med befolkningen og andre nødetater for å sikre befolkningen rask, 
trygg og effektiv hjelp. Men endrede forutsetninger for andre nødetater fører også til at IHBR får 
større utgifter. Dette er fordi at brann blir kalt ut og er først på de fleste typer oppdrag, også oppdrag 
som tidligere ble håndtert av helse og politi.  
 

2.2 Endrede rammeforhold. 
Om en ser på økningen som er påført kommunene i form av økte kostnader de siste årene i 

forbindelse med innføring av nødnettet, så ser at den har vært over 50 % økning siden 2015. 

Også økte utgifter til Interkommunalt utvalg for forurensing ble lagt på IHBR fra kommunene. 

 

Fig. 1. Økning i utgifter nødnett samband. 
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2.3 Grunnlaget for økonomiplanen for 2021 – 2025 

2.3.1 Innledning 
Regnskapet for 2019 og foreløpig regnskap for 2020 viser at det har vært noen mangler i budsjettet 

for disse årene som må justeres, da ikke alle utgiftene som har tilfalt IHBR er blitt beregnet inn i 

budsjettet. Det er kommet en del ekstra utgifter for IHBR som egen juridisk enhet, nødnettet, avgift 

til interkommunalt oljevern beredskap som også må justeres inn i budsjettet for 2021 og kommende 

år. 

HMS, kvalitetssystem 

IHBR har tatt i bruk ett kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene for brann og redning. Dette  har 

blitt godt mottatt av mannskapene, og viste at det var stort behov for ett slikt system for å kunne 

dokumentere i henhold til HMS krav. 

 

 
 

 

Opplæring av mannskap 

IHBR har hatt noe, og vil i også i fremtiden få flere naturlige avganger. Flesteparten pga alder, andre 
flytter og noen bytter jobber som gjør det vanskelig å være i deltidsstyrken. I den forbindelse så har 
IHBR et behov for å sende 10 av mannskapene på kurs som utrykningssjåfører, samt 7 stykker som 
må ta klasse C førerkort. Det er også 6 personer som er klare for grunnkurs ved Norges Brannskole. 
Videre er det behov for å sende 4 personer til Norges brannskole på kurs som utrykningsledere. En av 
de store utfordringen her er at søknadsfristen for å gjennomføre pålagte kurs på brannskolen er 
30/9, og når IHBR ikke har forutsigbare budsjett, så er det vanskelig å kunne få en god plan slik at 
ansatte kan få gjennomført pålagte kurs. 
Årlige utgifter vil ligge på ca. 400.000 til gjennomføring av grunnkurs og utrykningsleder kurs.  
 
For grunnkursene har vi et samarbeid med Stjørdal brann og redning som gjør at vi kan gjennomføre 
slike kurs sammen. Men det krever ekstra lønn til våre egne instruktører, samt betaling til de som går 
på kurset. Men dette sparer allikevel IHBR for mye utgifter. 
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For utrykningskurs og klasse C sertifikat har det til nå vært slik at den enkelte brannkonstabel har 
dekket slike kurs selv. Men kravene og utgiftene blir stadig større så det bør sees på en 
kompensasjonsordning for slike kurs for mannskapene på Ytterøy. Kurset for utrykningssjåfør koster 
ca. 23.000,- per person, for klasse C så koster dette ca. 55.000,- per person, pluss at den enkelte får 
tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Øvelser 
Det gjennomføres en 3 timers øvelse ved hvert vaktbytte, i Levanger og Verdal slik at mannskapene 
skal kunne inneha minimum av kompetanse for stillingen. På Ytterøy er det ikke så mange øvelser, da 
de ikke har vaktlag, og mindre stillingsgrunnlag, men kravene er de samme. Men grunnet stadig økte 
ulike oppdragstyper, samt mer utstyr, og avansert utstyr, samtidig som det kommer krav fra 
departement og direktorat om flere øvelser sammen med øvrige nødetater bør det settes av mer 
ressurser til øvelser og opplæring. Klima endringer og endringer i demografien tilsier også at øvelser 
og opplæring blir mer omfattende. 
Det kommer også mer krav om dokumentasjon av ulike øvelser/ opplæring som krever både interne 
og leie av eksterne instruktører for å kunne oppfylle myndighetskravene. For å kunne gjøre bruk av 
interne instruktører må disse kurses, samt at de skal ha betaling for å gjennomføre opplæring på 
øvrige stasjoner.  
Både egne og nasjonale arbeidsmiljøundersøkelser viser at de aller fleste av mannskapene uttrykker 
behov for mer opplæring/ øvelser, og at mannskapene er bekymret for å ikke inneha tilstrekkelig 
kompetanse for å kunne utføre sine oppgaver. 
 
En årlig øvelsesplan skal inneholde minst følgende tema: Varm røykdykking, kald røykdykking, 
trafikkulykker, overflateredning, IUA (Oljevern), farlig gods, høyderedning, førstehjelp, samband, 
PLIVO (pågående livstruende vold), restverdiredning, oversvømmelse, skogbrann, utrykningskjøring, 
gjennomgang av maskiner (opplæring brum av farlige redskap), egenbeskyttelse, fysiske tester, felles 
øvelser mellom stasjoner, bruk av pumper og trykkforsterkning, oppførsel ved redning av psykiske 
personer, øvelser med andre privat næring som er underlagt storulykkefroskriften og/ eller har eget 
industrivern.  
Videre bør det være en gjennomgang av bygninger hvor det stor fare for tap av liv eller verdier, slik at 
mannskapene har kjennskap til hvor det oppbevares f.eks. farlig stoffer, hvor alarmsentraler befinner 
seg, byggets beskaffenhet, endringer i bygningsmassen, hvordan redde ut personer, redde ut verdier 
osv. 
Både lokal arbeidsmiljøundersøkelse og sentrale undersøkelser viser at det er stort behov for øvelser 
og opplæring blant mannskapene.  
 
Investeringer i kommende år. 

Da det er vedtatt at kommunene skal stå for investeringer til egen kommune vil det være forskjell på 

hva den enkelte eierkommune må investerer i, og størrelse på investeringene. Det er også planlagt å 

kunne bruke kjøretøy og utstyr i hele brannregionen, uavhengig av hvilken kommune som har stått 

for investeringen. 

 

Nytt utstyr 

Da det i flere år tilbake har vært gjennomført minimalt med investeringer som går på nødvendig 

utstyr grunnet klimaforandringer, eller at det har vært utskiftinger av gammelt utstyr som ikke lengre 

holder mål for å kunne brukes i innsats, må det gjennomføres en utskiftingsplan og fornyingsplan for 

slikt utstyr.  

Det må investeres og fornyes utstyr til skogbrann bekjempelse, redningsutstyr i forbindelse med 

trafikk og andre ulykker, pumper, brannslanger, røykdykkerutstyr og sambandsutstyr. 
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Utskifting av kjøretøy 

Videre må utskifting av bilparken videreføres, her må det også skifte til annet drivstoff, for å spare 

penger og miljø. Det må også være en utskiftings takt på kjøretøyparken. 

Levanger kommune har godkjent at brannvesenets lift skal være alternativ rømningsvei for en del 
boligblokker. Liften er så gammel at den ikke er hensiktsmessig for Levanger og Verdal, da den brukes 
som høyderedskap i begge kommunene. Utskifting av liften må prioriteres i økonomiplan perioden. 
Det er lagt ut på anbud forespørsel om tilbud på ny lift sammen med bl.a. Stjørdal for å se om ett 
felles innkjøp kan redusere kostnaden. 
 
I forbindelse med COWI rapporten som viser til ulike risikofaktorer i den fredede trehusbyen i 
Levanger ble det påpekt at å få på plass en bli med skjærslukker som utstyr, vil kunne føre at 
utviklingen av ett branntilløp kan stoppes tidligere. Dette vil kunne føre til mindre skader på materiell 
og redusere faren for en omfattende brann i trehusbyen. Denne type kjøretøy vil også brukes ved 
branner i Verdal kommune. 
 
Mannskapsbilen på Ytterøy fra 2001 må skiftes ut. Den skiftes ut med en kombinert mannskapsbil/ 
tankbil, som vil være anvendelig til flere funksjoner samtidig, og plasseres på Ytterøy. Går da fra 2 
store biler til 1 stor bil. Samtidig må det på plass en mindre mannskapsbil på Ytterøy som vil være 
mer anvendelig for oppdragstypen som mannskapene på Ytterøy har. Da kan en av de store bilene 
fjernes derfra. 
 
Manskapsbilen i Verdal er fra 2007 og bør skiftes ut før den er 20 år gammel. Videre vil en utskifting 
av den mindre mannskapsbilen på Verdal være fornuftig å gjennomføre i slutten av økonomiplanen. 
 

2.3.2 Driftsutgifter 
Rammeforhold 

Som det er kommentert i kap. 2.2. har rammeforholdene for driften av IHBR blitt endret slik at IHBR 

har fått økte utgifter i forhold til at samarbeidet må opprettet egne avtaler med eksterne 

leverandører. Disse avtalene var tidligere sammen med eierkommunene. Dette utgjør ca. 550.000 

fordelt mellom selvkostområdet og for øvrig drift. 

 

Sammenligner en kostandene for IHBR med brann Midt IKS sine budsjett for 2019, ser en at IHBR 

ligger mye lavere per innbygger. Brann Midt koster hver innbygger 1.112,-. Litt ulikt for den enkelte 

kommune. 

For IHBR er kostnadene for Verdal 628,- per innbygger og for Levanger751,- per innbygger. 

 

 

Endrede utgifter til nødnett- drift av 110-sentraler. 
 Det vil også komme endringer i nødnettet som vi påvirke kommunenes bidrag til drift av nødnett og 
110-sentraler. Det er ikke bestemt enda hva kostnadene for den enkelte kommune vil bli, eller når 
dette trer i kraft, men det vil komme i løpet av økonomiplanen for 2020 - 2024. 
 
Utskifting av IKT utstyr 
IHBR har hatt en gjennomgang av sitt IKT utstyr fra IKT og de har gjort kommet med en oversikt over 
hva som må skiftes ut av slikt utstyr. I henhold til denne rapporten er mesteparten av det utstyret 
som IHBR i dag benytter utdatert, og overmodent for utskifting. Dette tilsier at det må iverksette 
utskifting av IKT utstyr i løpet av 2021 og resterende i 2022. Videre bør slik utskifting ligge inne i 
budsjettet slik at det ikke blir for stor kostnad på ett år, men at det kan fordeles med en fast 
utskiftings periode. Fordelingen av slikt utstyr er noenlunde likt på selvkostområdet og på øvrig drift. 
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Økt bemanning og beredskap 
For at IHBR skal kunne oppfylle kravet til bemanning på forebyggende avd. må det tilsettes 1 

personer. Det er derfor lagt inn i budsjettet en økning i lønnsutgifter for 1 person i 2022. Videre er 

det lagt inn økning i bemanningen på beredskap i Verdal, samt en opptrapping av beredskapen på 

Ytterøy. Det er også lagt inn en opptrapping av beredskapen for Levanger fra 2023, slik at den totale 

beredskapen skal bli forsvarlig i henhold til ROS-analysen og brannordningen. 

 Personlig verneutstyr, kurs og øvelser. 

For å kunne etterkomme kravene i lover og forskrifter, samt endrede betingelser for beredskapen 

som klimapåvirkning, demografi og forventninger fra samfunnet må det gjennomføres et minimum 

antall øvelser i året. Videre må ansatte gjennomføre pålagte kurs og opplæring. Økt aktivitet og 

pålegg fra arbeidstilsynet fører også til at personlig arbeidstøy får en større slitasje, samt at det er 

krav til kvaliteten på dette. Denne type kostnader bør legges inn budsjettet slik at det ikke er 

nødvendig med tilleggs bevilgninger for å opprettholde HMS krav. En årlig kostnad på denne type 

utgifter vil ligge på 200.000,- 

 

Konsekvenser 

Reduserte budsjettrammer, vil videreføre at den daglige driften ikke oppfyller kravene i lovverk eller 

forskriftskrav, og vil kunne føre til tap av liv og/eller materielle verdier.   
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3.0 Investeringsplan 2021 -2025 

3.1 Investeringsplan Levanger kommune 
 

 År/ beløp (endring i forhold til 2020-nivå) 

Utstyr 2021 2022 2023 2024 2025 Senere 

Brannslanger, 
redningsutstyr, pumper, 
røykdykkerutstyr, andre 
typer utstyr 

300.000 300.000 350.000 350.000 350.000 400.000 

Utskifting av feierbiler 
 

550.000  470.000  500.000 500.000 

Utskifting av 
Forebyggende bil 
 

 550.000     

Utskifting av lift 
 

6.000.000     

Utskifting av 
Skjærslukker bil 
 

600.000      

Utskifting av 
Mannskapsbil 
 

  4.500.000    

Liten brannbil 
 

   2.500.000   

Utskifting av 
Mannskapsbil 
 

     5.000.000 
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3.2 Investeringsplan Verdal kommune. 
 

 År/ beløp (endring i forhold til 2020-nivå) 

Utstyr 2021 2022 2023 2024 2025 Senere 

Brannslanger, 
redningsutstyr, pumper, 
røykdykkerutstyr, andre 
typer utstyr 

300.000 300.000 350.000 350.000 350.000 400.000 

Utskifting av feierbiler 
 

550.000   500.000  500.000 

Utskifting av 
Forebyggende bil 
 

      

Utskifting av 
Mannskapsbil 
 

  4.500.000    

Utskifting av Liten 
mannskapsbil 
 

     2.500.000 
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4.0 Budsjett 

4.1 Budsjett 2021 Dagens ramme 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2021 Endring Budsjett Kommentar

Ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN

Funksjon: 1200 Administrasjon

51 Brutto lønn 910 000                     832 849 950 000                       40 000                                 Styrehonorar m.m.

53 Øvrige kostnader 250 000                     268 835 270 000                       20 000                                 

54 Øvrige inntekter -156 000                   -155 000 -162 240                      -6 240                                  

Sum funksjon: 1200 Administrasjon

Sum ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN 1 004 000                 946 684                     1 057 760                    53 760                                 

-                                        

-                                        

Ansvar: 6851 FOREBYGGENDE -                                        

Funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker -                                        

51 Brutto lønn 2 500 000                 2 002 807 2 650 000                    150 000                               

53 Øvrige kostnader 300 000                     358 044 300 000                       -                                        
Vil påvirke den daglige driften, når ikke verktøyet for å 

utføre oppgaver fungerer
54 Øvrige inntekter -268 000                   -483 174 -350 000                      -82 000                                

Sum funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker2 532 000                 1 877 677                 2 600 000                    68 000                                 

Funksjon: 3381 Feiervesen -                                        

51 Brutto lønn 4 965 632                 4 671 091 5 664 257                    698 625                               Lærling

52 Ref. sykelønn/nedkomst -10 344 -                                -                                        

53 Øvrige kostnader 1 959 368                 1 898 658 2 467 743                    508 375                               

Økte kostnader fra eksterne, Norkart, byggforsk. 

Bedriftshelsetjenesten. Det er lagt inn utgifter til 

utskifting av data-materiell i henhold til gjennomgang og 

råd fra IT.  

54 Øvrige inntekter -6 925 000                -6 559 405 -6 550 000                  375 000                               

Sum funksjon: 3381 Feiervesen -                             -                             1 582 000                    1 582 000                            Må tas fra fond/ Økt avgift.

-                             

Ansvar: 6852 BEREDSKAP

Funksjon: 3390 Beredskap -                                        

51 Brutto lønn 17 102 776               17 925 242 17 690 000                  587 224                               

Forutsetter at det ikke blir økning i antall utrykninger og 

størrelse

52 Ref. sykelønn/nedkomst -120 663 -                                        

53 Øvrige kostnader  

1 270 225                 2 235 325 1 254 835                    -15 390                                Dette vil da medføre at pålagte kurs/ undervisning ikke 

vil bli gjennomført

54 Øvrige inntekter -400 000                   -1 200 211 -400 000                      -                                        

Sum funksjon: 3390 Beredskap 17 973 001               18 839 693               18 544 835                  571 834                               

-                                        

Funksjon: 3392 Oljevernberedskap

53 Øvrige kostnader 275 000                     244 359                     280 000                       5 000                                    

Sum funksjon: 3392 Oljevernberedskap 275 000                     244 359                     280 000                       5 000                                    

-                                        

Funksjon: 3394 Nødnett -                                        

53 Øvrige kostnader 2 599 000                 3 089 566                 3 100 000                    501 000                               Forventet økning uti fra regnskap 2019 og 2020

Sum funksjon: 3394 Nødnett 2 599 000                 3 089 566                 3 100 000                    501 000                               

-                                        

Funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy -                                        

51 Brutto lønn 1 220 619                 639 259 1 250 000                    29 381                                 

52 Ref. sykelønn/nedkomst -6 000 -                                -                                        

53 Øvrige kostnader 150 000                     353 515 150 000                       -                                        

Store kostnader grunnet gammelt materiell/ kjøretøy. 

Kan forvente store kostnader

Sum funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy 1 370 619                 986 774                     1 400 000                    29 381                                 

-                                        

Sum ansvar: 6852 BEREDSKAP 22 217 620               23 160 392               23 324 835                  1 107 215                            

-                                        

SUM §27 INNHERRED 

KOMMUNESAMARBEID BRANN OG 

REDNING 25 753 620               25 984 753               26 982 595                  1 228 975                            

Sum §27 samarbeid - Ytterøy 24 383 001               24 997 979               25 582 595                  1 199 594                            

-                                        

Rest til fordeling 23 931 390               24 997 979               25 582 595                  1 651 205                            

Andel Levanger (inkl. Ytterøy) 15 020 833               15 485 602               16 237 905                  1 217 072                            

Andel Verdal 10 051 184               10 499 151               10 744 690                  693 506                               
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4.2 Budsjett prognose 2021 – 2025. Dagens ramme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025

Ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN

Funksjon: 1200 Administrasjon

51 Brutto lønn 832 849 910 000                      950 000                   988 000                 1 027 520                 1 068 621                     1 111 366                            

53 Øvrige kostnader 268 835 250 000                      270 000                   280 800                 292 032                     303 713                        315 862                               

54 Øvrige inntekter -155 000 -156 000                     -162 240                  -168 730                -175 479                   -182 498                      -189 798                             

Sum funksjon: 1200 Administrasjon -                          

Sum ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN946 684                       1 004 000                   1 057 760                1 100 070              1 144 073                 1 189 836                     1 237 430                            

-                          

-                          

Ansvar: 6851 FOREBYGGENDE -                          

Funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker -                          

51 Brutto lønn 2 002 807 2 500 000                   2 650 000                2 756 000              2 866 240                 2 980 890                     3 100 125                            

53 Øvrige kostnader 358 044 250 000                      300 000                   312 000                 324 480                     337 459                        350 958                               

54 Øvrige inntekter -483 174 -268 000                     -350 000                  -364 000                -378 560                   -393 702                      -409 450                             

Sum funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker1 877 677                    2 482 000                   2 600 000                2 704 000              2 812 160                 2 924 646                     3 041 632                            

Funksjon: 3381 Feiervesen -                          

51 Brutto lønn 4 671 091 4 965 632                   5 664 257                6 390 828              6 646 461                 6 912 319                     7 188 812                            

52 Ref. sykelønn/nedkomst -10 344 -                            -                          

53 Øvrige kostnader 1 898 658 1 959 368                   2 467 743                2 566 452              2 669 111                 2 775 875                     2 886 910                            

54 Øvrige inntekter -6 559 405 -6 925 000                 -6 550 000              -8 412 000            -8 412 000                -8 412 000                   -8 412 000                          

Sum funksjon: 3381 Feiervesen -                                1 582 000                545 280                 903 571                     1 276 194                     1 663 722                            

-                               

Ansvar: 6852 BEREDSKAP

Funksjon: 3390 Beredskap -                          

51 Brutto lønn 17 925 242 16 900 000                 17 690 000              18 397 600            19 133 504               19 898 844                  20 694 798                         

52 Ref. sykelønn/nedkomst -120 663 -                          

53 Øvrige kostnader  2 235 325 1 270 225                   1 254 835                1 305 028              1 357 230                 1 411 519                     1 667 979                            

54 Øvrige inntekter -1 200 211 -400 000                     -400 000                  -416 000                -432 640                   -449 946                      -467 943                             

Sum funksjon: 3390 Beredskap 18 839 693                 17 770 225                 18 544 835              19 286 628            20 058 094               20 860 417                  21 894 834                         

Funksjon: 3392 Oljevernberedskap

53 Øvrige kostnader 244 359                       275 000                      280 000                   291 200                 302 848                     314 962                        327 560                               

Sum funksjon: 3392 Oljevernberedskap244 359                       275 000                      280 000                   291 200                 302 848                     314 962                        327 560                               

-                          

Funksjon: 3394 Nødnett -                          

53 Øvrige kostnader 3 089 566                    2 599 000                   3 100 000                3 224 000              3 352 960                 3 487 078                     3 626 562                            

Sum funksjon: 3394 Nødnett 3 089 566                    2 599 000                   3 100 000                3 224 000              3 352 960                 3 487 078                     3 626 562                            

-                          

Funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy -                          

51 Brutto lønn 639 259 1 220 619                   1 250 000                1 300 000              1 352 000                 1 406 080                     1 462 323                            

52 Ref. sykelønn/nedkomst -6 000 -                            -                          

53 Øvrige kostnader 353 515 150 000                      150 000                   156 000                 162 240                     168 730                        175 479                               

Sum funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy 986 774                       1 370 619                   1 400 000                1 456 000              1 514 240                 1 574 810                     1 637 802                            

-                          

Sum ansvar: 6852 BEREDSKAP 23 160 392                 22 014 844                 23 324 835              23 966 628            24 925 294               25 922 305                  27 159 197                         

-                          

SUM §27 INNHERRED 

KOMMUNESAMARBEID 

BRANN OG REDNING

25 984 753                 25 500 844                 26 982 595              27 770 699            28 881 527               30 036 788                  31 438 259                         

Sum §27  samarbeid- Ytterøy 24 997 979                 24 130 225                 25 582 595              26 314 699            27 367 287               28 461 978                  29 800 457                         

-                          

Rest til fordeling 24 997 979                 23 931 390                 25 582 595              26 314 699            27 367 287               28 461 978                  29 800 457                         

Andel Levanger (inkl. Ytterøy), 58% 15 485 602                 15 020 833                 16 237 905              16 718 525            17 387 266               18 082 757                  18 922 067                         

Andel Verdal, 42% 10 499 151                 10 051 184                 10 744 690              11 052 173            11 494 260               11 954 031                  12 516 192                         
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4.3 Budsjett 2021 Ivaretar lovverk og forskriftskrav, samt ROS og brannordning 
 

 

 

 

 

Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2021 Endring Budsjett Kommentar

Ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN

Funksjon: 1200 Administrasjon

51 Brutto lønn 910 000                     832 849 998 574                       88 574                         Styrehonorar m.m. ligger også her

53 Øvrige kostnader 250 000                     268 835 400 000                       150 000                       

Økte Kostnader som egen juridisk enhet.  KS, Lovdata, 

Byggforsk o.l.

54 Øvrige inntekter -156 000                   -155 000 -120 000                      36 000                         

Sum funksjon: 1200 Administrasjon

Sum ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN 1 004 000                 946 684                     1 278 574                    274 574                       

-                               

-                               

Ansvar: 6851 FOREBYGGENDE -                               

Funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker -                               

51 Brutto lønn 2 500 000                 2 002 807 2 800 000                    300 000                       

53 Øvrige kostnader 300 000                     358 044 400 000                       100 000                       

Kurs og oppdateringer i henhold til lovverk. IKT 

lisenser og  utgifter til utskifting av data-materiell i 

henhold til gjennomgang og råd fra IT. 

54 Øvrige inntekter -268 000                   -483 174 -400 000                      -132 000                     

Sum funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker2 532 000                 1 877 677                 2 800 000                    268 000                       

Funksjon: 3381 Feiervesen -                               

51 Brutto lønn 4 965 632                 4 671 091 5 200 000                    234 368                       Lærling

52 Ref. sykelønn/nedkomst -10 344 -                                -                               

53 Øvrige kostnader 1 959 368                 1 898 658 2 667 743                    708 375                       

Økte kostnader fra eksterne, Norkart, byggforsk. 

Bedriftshelsetjenesten. Det er lagt inn utgifter til 

utskifting av data-materiell i henhold til gjennomgang 

og råd fra IT.  

54 Øvrige inntekter -6 925 000                -6 559 405 -7 867 743                  -942 743                     Må tas fra fond/ Økt avgift.

Sum funksjon: 3381 Feiervesen -                             -                             -0                                  -0                                  

-                             

Ansvar: 6852 BEREDSKAP

Funksjon: 3390 Beredskap -                               

51 Brutto lønn 17 102 776               17 925 242 19 682 000                  2 579 224                   Oppgradering beredskap Verdal, 4 personer

52 Ref. sykelønn/nedkomst -120 663 -                               

53 Øvrige kostnader  

1 270 225                 2 235 325 3 100 000                    1 829 775                   

Det er lagt inn utgifter til utskifting/ slitasje på 

personlig verneutstyr. Utgifter til 

bedriftshelsetjenesten. Det er lagt inn etterskudd og 

forventede utgifter til kurs / undervisning, pålegg/ 

forskiftskrav fra myndigheter.  Lagt inn økte lisenser 

fra IKT, Lagt inn utskifing av data utstyr, etter råd fra IT. 

Lagt inn økte kostnader grunnet egen juridisk enhet

54 Øvrige inntekter -400 000                   -1 200 211 -600 000                      -200 000                     

Sum funksjon: 3390 Beredskap 17 973 001               18 839 693               22 182 000                  4 208 999                   

-                               

Funksjon: 3392 Oljevernberedskap

53 Øvrige kostnader 275 000                     244 359                     286 000                       11 000                         

Sum funksjon: 3392 Oljevernberedskap 275 000                     244 359                     286 000                       11 000                         

-                               

Funksjon: 3394 Nødnett -                               

53 Øvrige kostnader 2 599 000                 3 089 566                 3 200 000                    601 000                       

Sum funksjon: 3394 Nødnett 2 599 000                 3 089 566                 3 200 000                    601 000                       

-                               

Funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy -                               

51 Brutto lønn 1 220 619                 639 259 1 450 000                    229 381                       Vaktordning sommer og høytider

52 Ref. sykelønn/nedkomst -6 000 -                                -                               

53 Øvrige kostnader 150 000                     353 515 400 000                       250 000                       Store kostnader grunnet gammelt materiell/ kjøretøy. 

Sum funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy 1 370 619                 986 774                     1 850 000                    479 381                       

-                               

Sum ansvar: 6852 BEREDSKAP 22 217 620               23 160 392               27 518 000                  -                               

-                               

SUM §27 INNHERRED 

KOMMUNESAMARBEID BRANN OG 

REDNING 25 753 620               25 984 753               31 882 574                  6 128 954                   

Sum §27 samarbeid - Ytterøy 24 383 001               24 997 979               30 032 574                  5 649 573                   

-                               

Rest til fordeling 23 931 390               24 997 979               30 032 574                  6 101 184                   

Andel Levanger (inkl. Ytterøy) 15 020 833               15 485 602               19 268 893                  4 248 060                   

Andel Verdal 10 051 184               10 499 151               12 613 681                  2 562 497                   
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4.2 Budsjett prognose 2021 – 2025. Ivaretar lovverk og forskriftskrav, samt ROS og 

brannordning. 
 

 

Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Kommentar

Ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN

Funksjon: 1200 Administrasjon

51 Brutto lønn 832 849 910 000                       998 574                     1 038 517               1 080 058                 1 123 260                1 168 190                  

53 Øvrige kostnader 268 835 250 000                       400 000                     416 000                  432 640                     449 946                   467 943                      

54 Øvrige inntekter -155 000 -156 000                      -120 000                   -124 800                 -129 792                   -134 984                  -140 383                    

Sum funksjon: 1200 Administrasjon -                           

Sum ansvar: 6850 ADMINISTRASJON BRANN 946 684                       1 004 000                    1 278 574                 1 329 717               1 382 906                 1 438 222                1 495 751                  

-                           

-                           

Ansvar: 6851 FOREBYGGENDE -                           

Funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker -                           

51 Brutto lønn 2 002 807 2 500 000                    2 800 000                 3 762 000               3 912 480                 4 068 979                4 231 738                  Siste forebyggende stillingen

53 Øvrige kostnader 358 044 300 000                       400 000                     416 000                  432 640                     449 946                   467 943                      

54 Øvrige inntekter -483 174 -268 000                      -400 000                   -416 000                 -432 640                   -449 946                  -467 943                    

Sum funksjon: 3380 Forebygging av branner og andre ulykker1 877 677                    2 532 000                    2 800 000                 3 762 000               3 912 480                 4 068 979                4 231 738                  

Funksjon: 3381 Feiervesen -                           

51 Brutto lønn 4 671 091 4 965 632                    5 200 000                 5 908 000               6 144 320                 6 390 093                6 645 697                  Lærling

52 Ref. sykelønn/nedkomst -10 344 -                             -                           

53 Øvrige kostnader 1 898 658 1 959 368                    2 667 743                 2 774 453               2 885 431                 3 000 848                3 120 882                  

54 Øvrige inntekter -6 559 405 -6 925 000                  -6 925 000                -8 802 000             -8 802 000                -8 802 000              -8 802 000                 Justeres av fond/ avgift.

Sum funksjon: 3381 Feiervesen -                                -                             -119 547                 227 751                     588 941                   964 578                      

-                                

Ansvar: 6852 BEREDSKAP

Funksjon: 3390 Beredskap -                           

51 Brutto lønn

17 925 242 17 102 776                  19 682 000               20 729 280             21 558 451               27 140 000              28 225 600                Endring av beredskapen i henhold til 

lovverk, Verdal i 2021 og Levanger i 2024

52 Ref. sykelønn/nedkomst -120 663 -                           

53 Øvrige kostnader  

2 235 325 1 270 225                    3 100 000                 3 424 000               3 760 960                 4 111 398                4 475 854                  Det er lagt inn utgifter til utskifting/ slitasje 

på personlig verneutstyr. Utgifter til 

bedriftshelsetjenesten. Det er lagt inn 

etterskudd og forventede utgifter til kurs / 

undervisning, pålegg/ forskiftskrav fra 

myndigheter.  Lagt inn økte lisenser fra IKT, 

Lagt inn utskifing av data utstyr, etter råd 

fra IT. Lagt inn økte kostnader grunnet egen 

juridisk enhet

54 Øvrige inntekter -1 200 211 -400 000                      -600 000                   -624 000                 -648 960                   -674 918                  -701 915                    

Sum funksjon: 3390 Beredskap 18 839 693                 17 973 001                  22 182 000               23 529 280             24 670 451               30 576 480              31 999 539                

Funksjon: 3392 Oljevernberedskap

53 Øvrige kostnader 244 359                       275 000                       286 000                     297 440                  309 338                     321 711                   334 580                      

Sum funksjon: 3392 Oljevernberedskap 244 359                       275 000                       286 000                     297 440                  309 338                     321 711                   334 580                      

-                           

Funksjon: 3394 Nødnett -                           

53 Øvrige kostnader 3 089 566                    2 599 000                    3 200 000                 3 328 000               3 461 120                 3 599 565                3 743 547                  

Sum funksjon: 3394 Nødnett 3 089 566                    2 599 000                    3 200 000                 3 328 000               3 461 120                 3 599 565                3 743 547                  

-                           

Funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy -                           

51 Brutto lønn 639 259 1 220 619                    1 450 000                 1 664 000               1 730 560                 1 799 782                1 871 774                  Vaktordning sommer, høytider og helg

52 Ref. sykelønn/nedkomst -6 000 -                                -                           

53 Øvrige kostnader

353 515 150 000                       400 000                     416 000                  100 000                     104 000                   108 160                      Store kostnader grunnet gammelt 

materiell/ kjøretøy. Nytt i 2023

Sum funksjon: 3396 Beredskap Ytterøy 986 774                       1 370 619                    1 850 000                 2 080 000               1 830 560                 1 903 782                1 979 934                  

-                           

Sum ansvar: 6852 BEREDSKAP 23 160 392                 22 217 620                  27 232 038               28 937 318             29 962 169               36 079 865              37 723 058                

-                           

SUM §27 INNHERRED 

KOMMUNESAMARBEID BRANN OG 

REDNING

25 984 753                 25 753 620                  31 310 612               34 029 035             35 257 555               41 587 066              43 450 547                

Sum §27  samarbeid- Ytterøy 24 997 979                 24 383 001                  29 460 612               31 949 035             33 426 995               39 683 284              41 470 614                

-                           

Rest til fordeling 24 997 979                 23 931 390                  29 460 612               31 949 035             33 426 995               39 683 284              41 470 614                

Andel Levanger (inkl. Ytterøy), 57,43% 15 343 113                 15 020 833                  18 769 229               20 428 331             21 027 683               24 693 892              25 796 507                

Andel Verdal, 42,57% 10 641 640                 10 051 184                  12 541 383               13 600 704             14 229 872               16 893 174              17 654 040                


