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Innherred brann og redning 

Sak 01 - 21 Godkjennelse av innkalling og protokoll. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkalling til styremøte 1-21 godkjennes. Protokoll fra styremøte 9-20 godkjennes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 9-20 og innkalling styremøte 1-21 er sendt 

styremedlemmene på e-post. 

 

Vurderinger: Protokollen fra styremøte 9-21 ble sendt styremedlemmene i uke 50/20. 

Innkalling til styremøte 1-21 ble sendt styremedlemmene i uke 7/21. 

 

VEDTAK: 

Innkalling og protokoll er godkjent. 

 

 

 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 02-21 Utredning av samarbeid mellom Verdal kommune og brann midt IKS 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret ber om at Kommunedirektøren i Verdal oversender den ferdige utredningen til Innherred 

brann og redning for gjennomgang før utredningen sendes til politisk behandling i Verdal. Verdal 

kommune kan da om ønskelig få en uttalelse fra Innherred brann og redning med i saken til politisk 

behandling. 

Styret gir daglig leder i samarbeid med kommuneadvokaten og personalsjefen i Levanger kommune i 

oppgave ta hånd om en eventuell virksomhetsoverdragelse dersom dette blir aktuelt. 

Styret ber daglig leder om å fakturere utgifter som tilfaller IHBR i forbindelse med utredningen og 

eventuell virksomhetsoverdragelse på Verdal kommune.   

 

Vedlegg: Ingen 

 

 

Saksopplysninger: 

Verdal kommune har vedtatt å utrede samarbeid om brann- og redningstjeneste med Brannvesen 

Midt.  

Det er Innherred brann- og redning som per i dag har de aktuelle arbeidsoppgavene og ansatte tillagt 

seg. Dette betyr at en eventuell utredning der ansatte og personell fra Innherred brann- og redning 

skal involveres etter daglig leders oppfatning må forankres i samarbeidets styre.  

Per i dag har følgende ressurser «for tiden oppmøtested» Verdal brannstasjon: 

1. 4 årsverk tilknyttet forebygging 

2. 15 deltidsansatte; disse har hver stillingsstørrelser på ca 2,6 %. 

I tillegg til dette har tre avdelingsledere, brannsjef og en feierlærling stillinger med oppgaver som 

tilhører både Levanger og Verdal. Innherred brann- og redning har egen tillitsvalgt som representerer 

ansatte og eget verneombud.  

For å sikre en god prosess for samarbeidet og for ansatte legger daglig leder fram forslag til 

framdriftsplan og involvering fra Innherred kommunesamarbeid sin side. Kommuneadvokat Ingrid 

Juberg Moe har bistått daglig leder i dette arbeidet.  

 

 

Vurderinger:  

Den videre framstilling deles inn ut fra faser. 

Politisk vedtak om videre utredning i Verdal kommune 

Daglig leder er opptatt av en ryddig prosess som ivaretar ansattes rettigheter. Brannvesenet Midt IKS 

har bedt om innsyn i ansattes arbeidsavtaler og annen personlig informasjon om enkeltansatte.  

Daglig leder kan som følge av taushetsplikten, jfr forvaltningsloven § 13 ikke utgi informasjon om 

enkeltansatte på nåværende tidspunkt uten at den enkelte ansatte har gitt sitt samtykke til dette. 

Det er ikke vedtatt at det skal foretas en virksomhetsoverdragelse, og følgelig er prosessen rundt 

drøfting med tillitsvalgte og utvelgelse av arbeidstakere som eventuelt skal overføres ikke startet. 



 
 

Innherred brann og redning 

Kommuneadvokaten vurderer etter dette at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å be 

alle ansatte om samtykke til å utgi informasjon. Innherred brann og redning kan imidlertid utgi 

anonymisert informasjon om total lønnskostnad, turnuser, årsverk og stillingsstørrelser. Dette skulle 

også være tilstrekkelig informasjon i en videre utredning.  

Brannvesenet Midt IKS har tatt direkte kontakt med ansatte som har for tiden oppmøtested Verdal 

brannstasjon. For at dette skal bli en ryddig prosess som ivaretar alle ansattes rettigheter foreslår 

daglig leder sammen med kommuneadvokaten at styret henvender seg til Brannvesen Midt IKS med 

henstilling om at tjenestevei følges og at deres kontaktperson hos Innherred Brann og redning er 

brannsjef Rigman Pents. Brannsjefen kan benytte sin myndighet til videre delegering der dette er 

hensiktsmessig.   

Vedtatt utredning skal avklare om det er hensiktsmessig for Verdal kommune å endre 

samarbeidsområde for brann- og redningstjenesten. Dette er en prosess som er av betydning for 

ansatte og dette omfattes av Hovedavtalen §1-4-3. Denne lyder: 

«Kommunal samhandling / interkommunalt samarbeid  

Dersom oppgaver vurderes utført gjennom kommunal samhandling og/eller interkommunalt 

samarbeid, skal de berørte parter tidligst mulig oppta drøftinger om tillitsvalgtordningen og hvordan 

de ansattes medbestemmelse skal ivaretas, jf. HA del B, §§ 3-3 a) og b).» 

Innherred brann- og redning må som følge av dette innkalle berørte tillitsvalgte til drøftingsmøte for 

å sikre en god prosess for videre medbestemmelse.  

Daglig leder foreslår at styret ber om at Kommunedirektøren i Verdal oversender den ferdige 

utredningen til Innherred brann og redning for gjennomgang før utredningen sendes til politisk 

behandling i Verdal. Verdal kommune kan da om ønskelig få en uttalelse fra Innherred brann og 

redning med i saken til politisk behandling. 

Virksomhetsoverdragelse 

For at en virksomhetsoverdragelse skal være aktuelt i etterkant av ferdig utredning må det i Verdal 

kommune fattes politisk vedtak om: 

1. Oppløsning av Innherred brann og redning. 

2. Tiltredelse fra Verdal kommune i Brannvesen Midt IKS 

I etterkant av dette må Innherred brann og redning starte arbeidet med virksomhetsoverdragelse 

som avgivende arbeidsgiver og Brannvesenet Midt IKS som mottakende arbeidsgiver.  

Prosessen med virksomhetsoverdragelse er godt beskrevet i henholdsvis arbeidsmiljøloven (heretter 

aml) kapittel 16 og KS personalhåndbok.  

Etter aml § 16-5 skal både ny og gammel arbeidsgiver så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte 

overdragelsen med virksomhetens tillitsvalgte. 

For en del ansatte vil de ha både rett og plikt etter arbeidsmiljøloven til å følge sine arbeidsoppgaver 

over til ny arbeidsgiver, men for en del ansatte som har delte oppgaver er det ikke like enkelt å si at 

man har rett og plikt til overføring. Dette må for hver enkelt ansatt vurderes konkret av avgivende 

arbeidsgiver. Det er en fordel om eierne av samarbeidet i forkant av denne vurderingen har blitt 

enige om hvor mye av ressursene som skal tilbakeføres til Verdal og hvor mye som skal tilbakeføres 

til Levanger.  



 
 

Innherred brann og redning 

I tidligere omorganiseringer har det kommet fram at ansatte som kommer fra avviklede Innherred 

Samkommune er gitt en rett til retrettstilling i en av deltakerkommmunene (Altså Levanger og 

Verdal) dersom samarbeidet opphører. Krav om slik retrettstillinger vil potensielt kunne komplisere 

prosessen rundt ansatte og føre til at ikke alle ansatte har plikt til å følge sine arbeidsoppgaver over 

til ny arbeidsgiver. Denne retten til retrettstilling må vurderes konkret for hver enkelt arbeidstaker, 

og retten kommer i tillegg til amls bestemmelser om retten arbeidstaker har til å reservere seg mot 

overføring til ny arbeidsgiver, samt den ulovfestede valgretten.  

Over beskrevne forhold medfører at det må legges en detaljert plan som sikrer ansattes rettigheter 

både i form av drøftinger med tillitsvalgte og individuelle samtaler og kartlegginger av den enkelte 

ansatte som omfattes. Alle ansatte må i tillegg informeres om individuelle rettigheter som rett til 

retrettstilling, samt reservasjonsrett og valgrett.  

Daglig leder foreslår at styret gir daglig leder i samarbeid med kommuneadvokaten og personalsjefen 

i Levanger kommune i oppgave ta hånd om en eventuell virksomhetsoverdragelse dersom dette blir 

aktuelt. 

Skriv fra mannskap i Verdal er mottatt av styret. 

 

VEDTAK: 

Styret ber om at Kommunedirektøren i Verdal oversender den ferdige utredningen til Innherred 

brann og redning for gjennomgang før utredningen sendes til politisk behandling i Verdal. Verdal 

kommune kan da om ønskelig få en uttalelse fra Innherred brann og redning med i saken til politisk 

behandling. 

Styret ber om at anonymisert informasjon for personalområdet og eventuelle annen informasjon 

gjøres tilgjengelig for utredningen. Styrets leder kontakter brann Midt om at informasjon gjøres 

tjenestevei. 

Styret ber daglig leder følge opp alle ansatte med informasjon om vedtakets betydning og prosessen 

videre. Styre ber om løpende oppdateringer fra styrets leder (2021)/styrets nestleder (2022) om 

fremdrift i utredningen i Verdal kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

 

Sak 03-21 Orienteringssak fra daglig leder. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Vedlegg: Sak 17-20. Vedlegg 1. Oversikt oppdrag per 14.2 - 2021.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen orienterer om HMS, fravær, Covid 19 tiltak.   

Utrykninger per 14/2 2021, sammenlignet med tidligere år. 

 

 

Vurderinger:  

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

Informerte om Covid 19 tiltak.              

Utrykninger. Antall utrykninger de siste tre årene per 14/2 hvert år er mellom 50 og 60.  

2019 med 58, 2020 med 50 og 2021 med 57. 

Bygningsbranner med 4 i 2019, 3 i 2020 og 4 i 2021. 

Trafikkulykker 9 i 2019, 5 i 2020 og 5 i 2021. 

Pipebranner; 3 i 2019, 0 i 2020 og 7 i 2021 

Helseoppdrag; 2 i 2019, 2 i 2020 og 9 i 2021.  

 

 

VEDTAK: 

Tas til orientering. 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 04-21 Rapportering regnskap per 15/2-21. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering 

 

Vedlegg: Sak 04-21. Vedlegg 2 Regnskapsrapport per 15.2.21.  

 

Saksopplysninger: 

Prognosene for IHBR er vanskelig å anslå, da det vil være avhengig av antall og størrelse på 

utrykninger i 2021. Den arten som foreløpig ligger dårligst an er lønn beredskap. Dette er også den 

arten som minst forutsigbar, og som har vært arten med størst avvik hvert år. 

 

Tar en derimot utgangspunkt i regnskapet for 2020 i sak 06-21 for IHBR, så ble dette nesten som 

budsjettert. Men IHBR er preget av å ha hatt mange år med for lite budsjettert i forhold til 

regnskapet. 

 

Vurderinger: 

Dette medfører at det veldig vanskelig å anslå status og hvordan en prognose for 31.12.21 kommer 

til å bli. Med å ta utgangspunkt i regnskapet for 2020 og sammenligne med regnskapsoversikten for 

2021 så langt, og at IHBR har samme utvikling som i 2020. Da vil regnskapet ende rundt budsjettert.  

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 2021 vil 

IHBR ende med ett underskudd på driften. 

 

 

 

VEDTAK: 

Rapporten tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 05 -21 Spørsmål til Levanger kommunestyre om beredskapen til brannvesenet. 

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret ber kommunedirektørene i Levanger og Verdal legge til rette for at ROS og brannordning for 

kommunene kan iverksettes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: I forbindelse med kommunestyret i Levanger 17.2.21 ble det stilt spørsmål 

angående beredskapen til brannvesenet. Bakgrunnen for spørsmålet var leirskredet i Gjerdrum, og 

om hvilken beredskap brannvesenet har til å kunne takle en tilsvarende hendelse. 

 

Som beskrevet i svarene på spørsmålene så er det viktig at styret i IHBR opprettholder innspill til 

kommunene på at rammene for god beredskap opprettholdes, og økes fremover, slik at vedtatt ROS 

og brannordning blir iverksatt fortløpende. 

 

Under vurderinger er spørsmålene fra representanten og svaret fra brannsjefen i sin helhet. Svarene 

er markert med kursiv skrift. 

 

 

Vurderinger:  
 
Beredskap brannvesen 
Skredkatastrofen i Gjerdrum i slutten av 2020 minnet oss nok en gang på hvor raskt en katastrofe kan 

inntreffe og hvor sårbare vi er for slike katastrofer. Katastrofen vil inntreffe igjen, vi vet bare ikke når 

og hvor. Derfor er det viktig at man har en god beredskap som sikrer at man kan håndtere slike 

katastrofer på raskest mulig tid, og på best mulig vis.  

Brannvesenet i Øvre Romerike, som håndterte den krevende situasjonen i Gjerdrum sier de følte seg 

små, hjelpeløse og at de ikke visste hva de skulle gjøre. Mens helse og politi er styrt av staten, er 

brann og redningstjenestene styrt og finansiert av kommunene. Øvre Romerike brann og redning 

erkjenner at de ikke var rigget for en så stor operasjon som det viste seg å bli i Gjerdrum, og at de er 

avhengige av fagekspertise som hver enkelt enhet ikke besitter. 

Katastrofen vil skje igjen, og da er det viktig at beredskapen er god. Innherred brann og redning 

består av meget kompetente folk som står på hver dag for å redde liv. Likevel må man erkjenne at 

ingen er god på alt. Derfor må vi sikre oss at dialogen på tvers av brann og redningsetatene er god, 

slik at når katastrofen inntreffer kan brann og redningstjenesten kontakte ett kontaktpunkt, beskrive 

situasjonen og si hva de trenger, så bistår dette kontaktpunktet med å kontakte enheter som er 

spesialister på fagfeltet man trenger hjelp med. På denne måten kan den lokale enheten fokusere på 

den akutte fasen med å redde liv, samtidig som man er sikker på at hjelpen kommer.  

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Spørsmål: 

Hvor godt rustet er Innherred brann og redning til å håndtere katastrofer på skala med 

skredkatastrofen i Gjerdrum? 

Innherred brann og redning er ikke rustet for å kunne håndtere en slik katastrofe som i Gjerdrum, 

Bakgrunnen for dette er at IHBR består av deltidspersonell som har tre timer å øve på hver måned. 

Mannskapene til IHBR må i løpet av de tre timene som de har til disposisjon, trene på alle oppgavene 

ett brann – og redningsvesen skal være rustet til. Dette er også en begrunnelsene til at ROS og 

brannordning legger opp til å ha heltids kasernerte mannskap, slik at de kan trene og være utrustet til 

større og mer krevende oppgaver. 

 IHBR vil kunne iverksette en første innsats hvor livreddende berging og evakuering rundt rasområdet 

vil være hovedprioritet. 

I Levanger er det 5 brannmannskaper som har dagtids stillinger, og er deltidsmannskap på kveld, natt 

helg, høytider. Kun en av disse skal være tilgjengelig på vakt etter normal arbeidstid sammen med 4 

mann på vaktlaget. De heltidsansatte har bl.a. i sin stilling å klargjøre og vedlikeholde utstyr samt 

daglige, ukentlige og månedlig vedlikehold. Alt utstyr på våre fire stasjoner krever mye oppfølging og 

vedlikehold. De gjennomfører interne øvelser flere ganger ukentlig, og planlegger og klargjør for 

øvelser og oppfølging av deltidsmannskapene på våre fire stasjonen. Videre har de ansvaret for 

oppdatering av innsatsplaner for større/ komplekse bygninger områder, herunder bl.a. trehusbyen, 

universitet, sykehuset, Norske skog, sykehjem, skoler, rådhus, osv. De er også med på forebyggende 

arbeid, da bemanningen der ikke er i henhold til forskriftskravet. De har også ansvaret for opplæring 

av nye mannskaper, samt er med som instruktører på kurs for brannmannskaper i Innherred og 

Værnesregionen, som IHBR sammen Stjørdal arrangerer for Norges brannskole. 

Hvilken tilgang har Innherred brann og redning på spesialutstyr og spesialtrent mannskap – og hvor 

lang responstid er det før disse er på skadested? Og har Innherred brann og redning spesialutstyr og 

spesialtrent mannskap å bidra med dersom katastrofen skulle inntreffe i andre nærliggende 

kommuner? 

Nærmeste ressurs på spesialutstyr og spesialtrente mannskap er i Trondheim, som har egen USAR 

gruppe. (USAR står for “urban search and rescue” og er en definisjon på en urban redningsgruppe 

som skal søke og drive redning på en trygg måte i helt eller delvis kollapsede bygg, grøfter, 

installasjoner, ras og liknende). Det må påregnes ca. to- tre timer før slikt mannskap og utstyr er på 

plass. 

Nei, IHBR har ikke spesialutstyr og spesialtrente mannskap til å bidra med. Som besvart i tidligere 

spørsmål består mannskapene til IHBR av deltids personell med kun tre timer til disposisjon hver 

måned til å trene på alle oppgavene ett brann – og redningsvesen skal være rustet til. 

Ved ett eventuelt ras vil det i førsteinnsats være brann, politi og helse som vil være tilstede. I vårt 

område er stor sannsynlighet at brann vil være første styrke på stedet. Så vil tidspunkt på døgnet og 

ukedag være avgjørende for når og hvor mange eksterne ressurser fra politi og helse som vil 

ankomme. I en videre fase vil da USAR gruppen fra Trondheim tilkalles, videre vil sivilforsvaret, 

geologer, andre USAR grupper, forsvaret ankomme over tid. Timer og dager. Før en innsatsstyrke kan 

gå inn i ett rasområde, må sikkerhet for mannskap avklares. En førsteinnsats vil i hovedsak bestå av å 

sikre området og få evakuert de som er truet av videre ras. Samtidig skal øvrig beredskap ivaretas om 

det skulle oppstå branner eller andre ulykker i kommunen. 



 
 

Innherred brann og redning 

Eksisterer det dialog på tvers av brann og redningsenheter som sikrer god beredskap og kort 

responstid dersom katastrofen skulle inntreffe? 

Ja, etter de store skogbrannen i Sverige i 2018 tok brannsjefen i IHBR initiativ til å samle alle 

brannsjefene i Trøndelag for å sikre god beredskap og kort responstid på tvers av kommunen og 

brannvesen i Trøndelag. Dette er blitt ett fast samlingspunkt to ganger i året, hvor det samarbeides 

om hvordan felles ressurser, og hvordan disse kan benyttes ved en katastrofe. 

Hvis nei, er det aktuelt for Levanger kommune å ta initiativ til å opprette en slik dialog på tvers av 

brann og redningsenhetene for å sikre god beredskap og rask responstid? 

 

VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 06-21 Rapportering regnskap 2020. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020. 

 

Vedlegg: sak 06-21. Vedlegg 3. Årsregnskapet for 2020.  

    sak 06-21. Vedlegg 4. Årsregnskapet for 2020 med noter. 

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har sammen med IKRIL gjennomgått regnskapet for 2020 den 10.2.21. 

Ny gjennomgang med økonomisjef Levanger kommune 15.2.21 

Regnskapet viser at det totalt ble ett underskudd på 1,2 mill i 2020. Av dette så er 833.209,- 

underskudd på selvkostområdet, som dekkes av fond.  

På driften til resterende avdelinger ble det 332.810,-  

Det har hele året blitt rapportert å bli ett underskudd på mellom 1.0 og 1,5 mill., utenom selvkost. 

Med å ha stort fokus på utgift og inntektssiden, så ble årsregnskapet 2020 bedre enn tidligere 

rapportert.  

 

Vurderinger: 

Hovedsaken til underskuddet er at budsjettet for IHBR over flere år har hatt en lavere ramme en hva 

resultatet i tidligere års regnskap har avsluttet på. Pålegg fra arbeidstilsynet har også medført en 

økning i driftsutgiftene for å oppfylle kravet til personlig verneutstyr. I budsjettet for 2020 kom det 

fortsatt inn utgifter som ikke var justert eller tatt hensyn til som IHBR har fått som egen juridisk 

enhet.  

 

 

 

VEDTAK: 

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 07-21 Årsberetning 2020 for IHBR 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar årsberetningen 

 

Vedlegg: sak 07-21. Vedlegg 5. Årsberetning 2020 for IHBR.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har utarbeidet en kortfattet årsberetning hvor det er gjort rede for oppgaver, 

organisasjon, arbeidsmiljø, regnskapet og utsikter for IHBR. 

 

Vurderinger: 

Årsberetning er en oppsummering av IHBR sine oppgaver, organisasjon, arbeidsmiljø, regnskapet og 

videre utsikter for IHBR. 

 

 

 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar årsberetningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 08-21 Årsrapport 2020 for IHBR og Frosta 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar årsrapport for 2020 

 

Vedlegg: Sak 08-21. Vedlegg 6. Årsrapport 2020 for IHBR og Frosta brannvesen.  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen har utarbeidet en årsmelding hvor det er tatt med informasjon om de ulike områdene 

administrative, HMS, økonomi, oppgaver og videre satsningsområder for IHBR og Frosta,  

 

Vurderinger: 

Årsmeldingen er en utvidet utgave i forhold til årsberetning som tar med seg alle kommunene som 

IHBR har ansvaret for, samt mer detaljert informasjon om drift og hendelser for 2020.  

 

 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar årsrapport for 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 09-20 Møtedatoer for styremøter i 2021. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar fremlagt møteplan 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger: 

Styreleder har sammen med brannsjef satt opp en møteplan for styret i IHBR for 2021 

 

Vurderinger: 

For at styremedlemmene og brannsjef skal ha en oversikt over kommende møter i 2021 har det blitt 

laget en møteplan. Det er planlagt møtedatoer for 2021 slik: 

20.4 

1.6 

17.8 

21.9 Budsjett behandling for 2021 

23.11 

 

Alle møtetidspunkt er kl. 15.30. Styret står fritt til å endre både datoer og antall styremøter i løpet av 

året. 

 

 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar fremlagt møteplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 1-20. Vedlegg 1. Oversikt utrykninger per 14.2 - 2021. 

 

 

 



Sak 4-20. Vedlegg 2. regnskapsrapport per 15.2.21 

 

Ansvar Funksjon Regnskap 2021 Budsjett 2021 Forbruk Regnskap 2020 Endring Prognose 2021

1700 IKRIL 1200 Administrasjon 54 Øvrige inntekter -105 0 0,00 0 -105 0

1200 Totalt -105 0 0,00 0 -105 0

1700 Totalt -105 0 0,00 0 -105 0

6850 Administrasjon brann 1200 Administrasjon 51 Brutto lønn 151 826 915 406 16,59 147 778 4 049 915 406

6850 Administrasjon brann 1200 Administrasjon 53 Øvrige kostnader 8 210 228 500 3,59 4 541 3 670 228 500

6850 Administrasjon brann 1200 Administrasjon 54 Øvrige inntekter -200 -325 599 0,00 0 -200 -325 599

1200 Totalt 159 836 818 307 20,18 152 319 7 517 818 307

6850 Administrasjon brann 3380 Forebygging av branner og andre ulykker53 Øvrige kostnader 0 0 0,00 28 000 -28 000 0

3380 Totalt 0 0 0,00 28 000 -28 000 0

6850 Administrasjon brann 3381 Feiervesen 53 Øvrige kostnader 7 200 0 - 133 7 067 0

3381 Totalt 7 200 0 - 133 7 067 0

6850 Totalt 167 036 818 307 20,41 180 452 -5 897 818 307

6851 Forebyggende 3380 Forebygging av branner og andre ulykker51 Brutto lønn 528 903 2 819 183 18,76 378 395 150 509 2 819 183

6851 Forebyggende 3380 Forebygging av branner og andre ulykker53 Øvrige kostnader 56 298 161 700 34,82 44 736 11 562 161 700

6851 Forebyggende 3380 Forebygging av branner og andre ulykker54 Øvrige inntekter -2 100 -380 000 0,55 -25 300 23 200 -380 000

3380 Totalt 583 101 2 600 883 22,42 397 831 185 271 2 600 883

6851 Forebyggende 3381 Feiervesen 51 Brutto lønn 936 533 5 625 130 16,65 885 442 51 091 5 625 130

6851 Forebyggende 3381 Feiervesen 53 Øvrige kostnader 189 043 1 760 449 10,74 379 425 -190 382 1 760 449

6851 Forebyggende 3381 Feiervesen 54 Øvrige inntekter -4 400 -7 387 130 0,06 -7 525 3 125 -7 387 130

3381 Totalt 1 121 176 -1 551 -72 287,30 1 257 342 -136 166 -1 551

6851 Totalt 1 704 277 2 599 332 65,57 1 655 173 49 105 2 599 332

6852 Beredskap 3381 Feiervesen 53 Øvrige kostnader 360 0 - 0 360 0

3381 Totalt 360 0 - 0 360 0

6852 Beredskap 3390 Beredskap 51 Brutto lønn 3 277 792 17 829 951 18,38 3 133 463 144 329 17 829 951

6852 Beredskap 3390 Beredskap 52 Ref. sykelønn/nedkomst -60 723 0 - -11 130 -49 593 0

6852 Beredskap 3390 Beredskap 53 Øvrige kostnader 216 667 1 504 000 14,41 283 135 -66 467 1 504 000

6852 Beredskap 3390 Beredskap 54 Øvrige inntekter -31 334 -785 000 3,99 -71 822 40 488 -785 000

3390 Totalt 3 402 402 18 548 951 18,34 3 333 646 68 757 18 548 951

6852 Beredskap 3392 Oljevernberedskap 53 Øvrige kostnader 0 280 000 0,00 40 000 -40 000 280 000

3392 Totalt 0 280 000 0,00 40 000 -40 000 280 000

6852 Beredskap 3394 Nødnett 53 Øvrige kostnader 218 499 3 100 000 7,05 604 396 -385 897 3 100 000

3394 Totalt 218 499 3 100 000 7,05 604 396 -385 897 3 100 000

6852 Beredskap 3396 Beredskap Ytterøy 51 Brutto lønn 98 695 1 005 906 9,81 117 874 -19 179 1 005 906

6852 Beredskap 3396 Beredskap Ytterøy 52 Ref. sykelønn/nedkomst -4 510 0 - -8 689 4 179 0

6852 Beredskap 3396 Beredskap Ytterøy 53 Øvrige kostnader 6 243 390 500 1,60 4 400 1 843 390 500

6852 Beredskap 3396 Beredskap Ytterøy 54 Øvrige inntekter -1 000 0 - 10 164 -11 164 0

3396 Totalt 99 428 1 396 406 7,12 123 749 -24 321 1 396 406

6852 Totalt 3 720 689 23 325 357 15,95 4 101 791 -381 101 23 325 357

Totalsum 5 591 897 26 742 996 - 5 937 416 -338 103 26 742 996

Budsjett Andel Ytterøy Fordeling rest Sum

 Verdal 10 651 000  -                                          10 808 536           10 808 536                              

 Levanger 16 091 996  1 396 406                              14 538 054           15 934 460                              

26 742 996  1 396 406                              25 346 590           26 742 996                              

Folketall 01.07.20

Verdal 14 989          42,6 %

Levanger 20 161          57,4 %

Totalt 35 150          

Hovedgruppe
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                                                                                   Årsberetning IHBR 2020 
    

Innherred brann og redning, årsberetning for 2020 

Innherred brann og redning (IHBR) 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. 
 
Arbeidsoppgavene fordeler seg hovedsakelig på forebygging og beredskap. Enheten har også ansvar for drift av 

trygghetsalarmene innen Levanger og Verdal, og den selger tjenester i form av ledelse og brannforebygging til 

Frosta kommune. IHBR er lokalisert med tre brannstasjoner, Levanger, Verdal og Ytterøy. 

Redegjørelse for organisasjonen 
IHBR har tilsammen 59 ansatte, hvorav 20 heltidsansatte, resten er deltid. Det er 20 heltidsansatte fordelt 

mellom ledelse 4 personer, forebyggende 3 personer, feiere 8 personer og 5 i beredskap. Blant de 

deltidsansatte er det 15 personer i Verdal, 14 personer i Levanger og 10 på Ytterøy.  

Flesteparten av de heltidsansatte er også med i deltidsstyrken, slik at det tilsammen er 53 som er 

brannkonstabel eller utrykningsleder. I tillegg er det 4 personer som har overordnet vakt. 

I henhold til forskrift er det manko på 0,8 stilling på forebyggende. 

 

Opplysninger om arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.  

Det er organisert både tillitsvalgte, hovedtillitsvalgt og verneombud, og hovedverneombud i foretaket. 

Samtaler i regi av BHT for de av de ansatte som har vært inne til helseundersøkelse i 2020 viser at de ansatte 

IHBR mener de har et meget godt arbeidsmiljø og er overveiende fornøyd med arbeidsplassen. Sammenlignet 

med de elektroniske undersøkelsene i 2018 og 2019 viser at det har vært en jevn bedring i arbeidsmiljøet siste 

årene. 

 

Sykefravær er fortsatt lavt, men viser en oppgang i 2020. Hoveddelen av de sykmeldte er blant deltid og 

årsaken er ikke relatert til foretaket. Samt at sykefravær grunnet Covid 19 også slår ut. IHBR har meget lav 

terskel for at personer ikke skal møte opp, for å unngå smitte som fører til nedsatt beredskap. 

 

Årstall Totalt  1-16 dager Over 16 dager 

2020 1,5 % 0,8 % 0,7 % 

2019 1,1 % 0,6 % 0,5 % 

2018 1,1 % 0,9 % 0,2 % 

Det foreligger fortsatt avvik på brannstasjonene i Levanger (levanger og Ytterøy angående arbeidsforholdene, 

spesielt rettet mot manglende beskyttelse av ureint miljø. Arbeid med å bygge nye stasjoner for å rette opp 

avvikene er satt i gang av kommunen. Ved Verdal brannstasjon er avviket lukket. 

 

Opplysninger om ytre miljø 
IHBR forurenser i svært liten grad det ytre miljøet, og tiltak er ikke funnet nødvendig. 
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Redegjørelse for likestilling 
Av selskapets 59 ansatte er to ansatte damer på heltid, og en dame på deltid. 

Styret har vært sammensatt av 5 personer, 4 menn og 1 kvinne, og 1 mannlig vararepresentant, og er dermed 

dårlig representert med henblikk på likestilling. 

Det blir gjort forsøk å rekruttere kvinner ved nytilsettinger i selskapet, men grunnet ulike krav til stillinger har 

det vært vanskelig å få dette til. 

 

Redegjørelse for årsregnskapet 
Årsregnskapet for IHBR viser et regnskapsmessing merforbruk på kr. 332.810,-. Regnskapet viser at det har 

vært økning i totale utgifter etter at IHBR ble eget juridisk selskap. I regnskapet er fordeling av utgiftene 

foretatt i henhold til vedtektene. Etter at Levanger kommune har dekket kostnaden ved drift av «Beredskap 

Ytterøy» særskilt, er underskudd dekket inn av deltakerkommunene på bakgrunn av vedtatt fordelingsnøkkel. 

Ut i fra forutsetningene for budsjettet for 2020 som var lavere enn regnskapet for 2019 var dette varslet styret 

tidlig i 2020. Det var estimert ett merforbruk på over 1.000.000,- men mer fokus på utgifter og inntekter ble 

dette redusert. Covid 19 har medført høyere kostnader på noen områder og redusert kostnad på andre. 

Resultat er at det har vært en økt kostnad for IHBR grunnet Covid 19.  

Nødnett er og blir en kostnad som hverken samarbeidskommunene eller IHBR har noen mulighet til å påvirke. 

Kostnadene for bruk av nødnettet øker for hvert år. Det er også planlagt utskifting av kostbart utstyr på 

nødalarmsentralene som vil føre til økte kostnader. 

Selvkostområdet har et større merforbruk, men dette dekkes inn av fond. Dette er også planlagt 

budsjettmessig, da fondet skal avskrives til null i løpet 2020. 

Lønnsutgiftene har vært en del høyere enn budsjettert, men noe har blitt dekket inn med økte inntekter i form 

av ulike oppdrag. Lønnsutgiftene er også den posten som vill variere mest ut ifra antall og type oppdrag. 

Redegjørelse for foretakets utsikter 

Resultat for 2020 nødvendiggjør også i 2021 et budsjett som tar hensyn til ekstra utgifter som egen juridisk 

enhet, samt øvrige lovpålagte oppgaver. 

Aktiviteten er stadig økende, noe som viser igjen på utryknings statistikken, selv om det i 2020 ble en nedgang 

totalt sett grunnet nedstenging av samfunnet i mars/ april. Videre er det stadig ekstra oppgaver som tilfaller 

IHBR uten at det tilføres kompensasjon for dette. Disse oppgavene kommer fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt endringer i hvordan andre nødetater er organisert. 

Videre må det legges opp i investeringsbudsjett utskiftinger av større kjøretøy både i Levanger og Verdal. Ekstra 

utgifter til nødnettet grunnet oppgradering av utstyr på nødalarmsentralene, vil også komme. Hva dette vil 

koste IHBR eller når er usikkert, men det må påregnes betydelig utgifter i løpet av 2021 -2023.  

 

Levanger 2.3.2021 

__________________     ______________________ 
Geir Olav Jensen      Ola Stene 

Styreleder       Nestleder 

 

__________________   _________________  ___________________ 

Trude M. Nøst    Ove Brattaker   Torbjørn Haddal 

Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 
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1.0 Innledning 
 
Innherred brann og redning (IHBR) sine ansvarsområder er å verne om liv, helse, miljø og 
materielle verdier. Arbeidsoppgavene fordeler seg hovedsakelig på forebygging og beredskap. 
Enheten har også ansvar for drift av trygghetsalarmene innen IHBR, og selger tjenester i form av 
ledelse og brannforebygging til Frosta kommune.  
Med den utvikling som skjer innenfor industri, landbruk, fortetting i sentrum samt at kommunene 
har fredet og verneverdig bygg, og at antall eldre øker, er det viktig at IHBR utvikles i samme takt. 
Et økt volum innen forebyggende arbeid vil redusere antall uønskede hendelser. Noe som igjen 
vil vise seg på antall utrykninger, både unødige og skarpe hendelser. Dette vil igjen gi utslag på 
økonomien. 
 
Innherred brann og redning sammen med Frosta har aktivt reddet 28 menneske liv i løpet av 
2020. Dessverre så omkom det også en person i forbindelse med brann i 2020. Antall dyr som er 
reddet, enten i branner eller i andre redningsoppdrag er vanskelig å anslå. Hvor mange liv som 
har blitt reddet grunnet forebyggende arbeid er umulig å tallfeste. Men at mange branntilløp/ 
ulykker som har blitt håndtert på ett tidlig stadige og dermed blitt avverget tidlig har nok 
sammenheng med godt forebyggende arbeid. 
 
2020 ble på mange måter ett annerledes år, siden landet og distriktet ble nedstengt i mars måned 
grunnet Covid 19. Det ble mange nye utfordringer, både økonomisk og ikke minst 
beredskapsmessig. Mannskapene har taklet disse utfordringene på en eksemplarisk og positiv 
måte, noe som har gjort at beredskapen har vært god hele tiden.  
 

1.1 Administrativt 
IHBR ble vedtatt av kommunene som egen juridisk enhet høsten 2017, og det dukket opp mange 
ulike utfordringer administrativt også i 2020 for å få på plass denne organisasjonsformen. Det har 
gått med mye tid og påløpt ekstra kostnader, da det stadig har dukket opp ulike saker som må 
på plass for å kunne drive IHBR som eget juridisk selskap. 
 
Påleggene fra arbeidstilsynet på rutiner er lukket. Påleggene som går på arbeidsforholdene og 
utforming av brannstasjonene begynner også å bli lukket. Frosta og Verdal kommuner er de som 
er kommet lengst og er ferdig med ombygging og tilbygg for brannstasjonen, slik at pålegget nå 
er lukket, og de ansatte har fått gode arbeidsforhold. For Levanger er det fremdeles ikke blitt 
avklart når påleggene vil bli lukket. Arbeidstilsynet har akseptert fremdriftsplanen for 
brannstasjonen. Brannstasjonen på Ytterøy er i gang satt og forventes ferdig høsten 2021. For 
Levanger brannstasjon er planleggingsfasen med utsendelse av anbud forventet 1 halvår 2021, 
med planlagt ferdigstillelse årsskifte 22/23. 
 
Det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte som var inne til 
helseundersøkelse 2020. og denne viser at det meget gode arbeidsmiljø i IHBR og Frosta er som 
tidligere. Dette viser også igjen på lavt sykefravær. Det er gjennomført jevnlige møter med 
tillitsvalgte og verneombud også i 2020, og hvor mange saker har vært diskutert og løst. Det har 
også vært gjennomført to møter i AMU. 
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Et av det store problemene som IHBR har hatt er nå løst med at det er tatt i bruk ett nytt 
internkontrollsystem tilpasset driften. Dette er blitt godt mottatt av mannskapene. 
 
Det er gjennomført en ROS- analyse i Frosta kommune i 2020. Denne sammen med 
brannordningen ble ble videresendt til kommunen. 
 
Innherred kommunene vedtok i 2020 å utrede et samarbeid innen brann og redning. Denne 
utredning har tatt en del ressurser. Levanger kommune har valgt å ikke gå videre, mens Verdal 
kommune ønsker å gå videre med å se på felles brann og redningen med øvrige 
innherredskommuner. 
 
Styret i IHBR består av 5 personer pluss brannsjef og har avholdt 9 styremøter i 2020. 
 

1.2 Forebyggende 
Forebyggende virksomheten står også overfor store utfordringen fordi man pga. 
ressursknapphet med vakante stillinger ikke kan utføre den mengde forebyggende arbeid som 
vurderes som nødvendig. Brannstudiet peker også på viktigheten av det forebyggende arbeidet. 
Den nye forebyggende forskrift medfører også en større arbeidsmengde på det forebyggende 
innen brann og redning.  
Samtidig er avdelingen underbemannet med 0,8 årsverk, noe som gir store utfordringer på å 
klare de pålagte oppgavene. Når det samtidig kommer stadig tilleggsoppgaver fra det offentlig så 
tærer dette både ansatte og ressurser. 
IHBR har ansatte 1 person til på forebyggende høsten 2020. 
 
I den nye forebyggende forskrift er det vedtatt at alle fritidsboliger også skal ha regelmessig feiing 
og tilsyn. For kommunene levanger og Verdal har dette arbeidet pågått tre år nå, og 
tilbakemeldinger fra eiere og brukere som har fått gjennomført tilsyn/ feiing er 
tilbakemeldingene overveiende positive. Feierne har også gjort en fremragende jobb med å 
tilpasse tilsynene i forhold til eieren. 
 
 Arbeidet med å registrere og å få en oversikt over antall fritidsboliger er startet opp for Frosta 
kommune. Det var oppstart med tilsyn i fritidsboliger sommer/ høsten 2020.  
 

1.3 Beredskap 
Beredskapen får stadig nye pålagte oppgaver fra justisdep. og DSB, uten at det følger midler med 
slike oppgaver. Samtidig fører endringer innen annen nødetater at brann og redning får flere og 
andre type oppgaver. Det som er kommet inn de siste årene er PLIVO (Oppgaver ved pågående 
livstruende vold) hvor brann skal øve og være klar sammen med politiet til innsats ved en 
trusselsituasjon.  Videre er det kommet inn krav til at kommunene skal ha utstyr og nødvendig 
kompetanse for overflateredning, både til sjø og på vann/ elver. Det siste som nå er kommet inn 
er TAS, (tverretatlig opplæring i akuttmedisinsk samarbeid). Alle disse oppgavene i tillegg til 
allerede pålagte oppgaver krever kontinuerlig opplæring og vedlikehold, både hos mannskaper 
og utstyr. En ser også at helseoppgaver er stadig er en økende del av oppdragene i våre 
kommuner. 
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Høytidelig åpning av brannstasjonen på Frosta. 

2.0 HMS 
Innen brann og redning så er det å ha fokus på HMS og sikkerhet for de ansatte både for normale 

arbeidsoppgaver og ikke minst under unormale arbeidsoppgaver ved utrykninger veldig viktig. 

Det arbeides derfor hele tiden med å få til mest mulig sikkerhet for de ansatte. 

 

For å kunne dokumentere rutiner og internkontroll har IHBR og Frosta tatt i bruk nytt 

internkontroll system som ivaretar disse kravene. 

 

2.1 Uhell med fravær 
Hverken mannskaper i IHBR eller Frosta har hatt sykefravær på grunn av skade under innsats 

eller øvelser. Det har vært noen tilløp til ulykker og nesten ulykker som har ført til 

forbedringstiltak. 

Blant feierne har fall fra stige ofte vært årsak til fravær skader. Egensikring og HMS tiltak for å 

forhindre fall var det fokus på før feiersesongen 2020.  

Det er gjennomført oppdateringskurs i fallsikring, og det er tilgjengelig fallsikringsutstyr til alle 

feierne, samt at samme utstyret er utplassert på mannskapsbilene.  
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2.2 Sykefravær 
Sykefraværet er fortsatt lavt for brann og redning. Hoveddelen av de sykmeldte er blant deltid, 

og årsaken er ikke relatert til brannyrket. 

Samt at sykefravær grunnet Covid 19 også slår ut. IHBR har meget lav terskel for at personer 

ikke skal møte opp, for å unngå smitte som fører til nedsatt beredskap. 

 

Årstall Totalt  1-16 dager Over 16 dager 

2020 1,5 % 0,8 % 0,7 % 

2019 1,1 % 0,6 % 0,5 % 

2018 1,1 % 0,9 % 0,2 % 

2017 1,3 % 1,0 % 0,3 % 

 
Tabell 1. Oversikt sykefravær. 

 

 

2.3 Arbeidsmiljøundersøkelse 
 

I forbindelse med helseundersøkelsen ble det også gjennomført en enkel spørreundersøkelse 

angående arbeidsmiljøet. Denne viser at de ansatte fotrsatt er meget godt med sitt arbeid, 

kollegaer og arbeidsmiljøet generelt. 

 

 

2.4 Ansatte 
IHBR har tilsammen 59 ansatte, hvorav 20 heltidsansatte, resten er deltid. Frosta har 16 

deltidsansatte. Andel damer er fortsatt lav, 2 heltidsansatte, 1 på forebyggende og 1 feierlærling. 

Blant brannmannskapene er det kun 2 deltidsansatt, 1 på Frosta og 1 i Verdal, selv om det 

forsøkes å rekruttere kvinner ved utlysninger. 

Styret består av 4 menn og 1 dame. 

 

I 2020 har 1 sluttet og 1 person har permisjon på Frosta. 2 sluttet, og 1 i permisjon, og 1 nyansatt 

på Ytterøy. I levanger har 2 personer blitt ansatt, 2 heltid forebyggende og feierlærling, 1 person 

sluttet og 1 i permisjon i. På Verdal har 1 person sluttet.  

 

 

2.5 Avvik fra arbeidstilsynet 
 Det har også i 2020 vært satt stort fokus på de avvikene som arbeidstilsynet gav på sitt tilsyn 

helt i slutten av 2016. De avvikene som gikk på det arbeidsrelaterte arbeidsmiljøet blir jevnlig 

tatt opp sammen med avd. ledere, verneombud, hovedverneombud og representant fra BHT,  

Avvikene som går på bygningsmassen er sett på. Her har brann sammen med representanter fra 

kommunene og BHT utarbeidet forslag til hvordan avvikene kan lukkes. Gjelder hovedsakelig i 

Levanger, til ny brannstasjon er ferdig. 
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Ombygging Verdal brannstasjon 
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3.0 Økonomi. 
Økonomien har vært utfordrende for IHBR og Frosta de siste årene, i form av økte utgifter til 

nødnett og 110-sentral, samt økende antall oppdrag va varierende grad..  

 

Regnskap for IHBR viser at det har vært jobbet godt med å holde utgiftene nede, og at det derfor 

ikke har blitt noen økning i utgiftene på kommunene etter at IHBR ble egen juridisk enhet. 

 

For IHBR kom regnskapet ut med 1.2 mill. i regnskapsmessig merforbruk for 2020. Av dette så 

er 833.209,- underskudd på selvkostområdet som dekkes av fond.  

På driftsregnskapet ble underskuddet 332.810,- Det har gjennom året blitt rapportert å bli ett 

underskudd på rundt 1,2 mill., men med å stort fokus på utgifter og inntektssiden, ble 

årsregnskapet bedre enn rapporteringen lå an til. 

Hovedsaken til underskuddet er at budsjettet for IHBR over flere år har hatt en lavere ramme en 

hva resultatet i tidligere års regnskap har avsluttet på. Pålegg fra arbeidstilsynet har også medført 

en økning i driftsutgiftene for å oppfylle kravet til personlig verneutstyr. I budsjettet for 2020 

kom det fortsatt inn utgifter som ikke var justert eller tatt hensyn til som IHBR har fått som egen 

juridisk enhet.  

 

For Frosta kommune så viser regnskapet til beredskap og forebygging at det har vært brukt 

mindre enn budsjettert på ca. 100.000,-. På selvkostområde er det brukt ca. 50.000,- mindre enn 

budsjettert.  

 

For både IHBR og Frosta har det vært kjørt en så stram økonomisk linje som mulig, men 

innenfor forsvarlige rammer. 

 

Nødnett er og blir en kostnad som hverken kommunene eller IHBR har noen mulighet til å 

påvirke. Kostnadene for bruk av nødnettet øker for hvert år. Det er også planlagt utskifting av 

kostbart utstyr på nødalarmsentralene som vil føre til økte kostnader. 

 

Selvkostområdet til IHBR viser at det brukte ca. 750.000,- av fondet i 2020. Feierfondet vil 

dermed gå med minus i 2020.  Det lagt inn en høyere avgift fra 2021, for å dekke opp årets 

underskudd. 

Feierbudsjettet til Frosta viser et mindre underskudd enn budsjettert. Tilsyn/ feiing av 

fritidsboliger gjennomføres videre, noe som også vil øke inntektene.  

 

Godkjent regnskap legges frem for styret i IHBR. For Frosta følger regnskapet teknisk, og blir 

lagt frem for kommunestyret.  
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Tabell 2. Viser IHBR`s regnskap 2020 

 

Regnskap 2020 Frosta    

      

Ansvar  Art Regnskap Budsjett inkl. endring  

  2 297 201 2 331 885  
4520 Brannvern 2 375 053 2 470 068  
4530 Feiervesen -96 275 -156 183  
4540 Tiltak mot akutt 

forurensing 18 424 18 000  
 
Tabell 3. Viser Frosta brannvesen sitt regnskap 2020 
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3.1 Utsikter fremover. 
 

For alle tre kommunene er det lagt inn planlagt utskifting av kjøretøy og beredskapsutstyr i 

investeringsplaner, da det flere brannbiler bør skiftes i løpet av en kommende 5 års periode. 

 

Ekstra utgifter til nødnettet grunnet oppgradering av utstyr på nødalarmsentralene, vil også 

komme. Hva dette vil koste kommunene/ IHBR eller når det vil komme er usikkert, men det må 

påregnes betydelig utgifter i løpet av 2020 -2022.  

 

 

 
 
Overflateredning 
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4.0 Ulike oppgaver 
 

4.1 Ytterøy 
Mannskapene på Ytterøy har ikke hatt de store utfordringene i 2020, og hovedoppdragene er 
helserelatert. Det største problemet er å få rekruttert nye mannskap. Per 31.12.2020 er det en 
mann i manko.  
 
I 2020 kunne mannskapene gjennomføre øvelse på varm røykdykking og slokking på egnet 
øvelsesobjekt. 
 
 

 
Nedbrenning av bygning for klargjøring av Ytterøy brannstasjon 
 
 
 
 

4.2 Frosta  
Frosta kommune sin avtale om branntjenester med Innherred brann og redning har kun vært 

gjeldende for 1 år om gangen, men ble i 2020 endret til en flere års avtale. Avtalen gjelder nå 

foreløpig tom 2023 da Frosta kommune ønsker å se på ulike alternativer for brann og 

redningstjenesten og å bestemme seg for hvordan de ønsker å ha denne tjenesten i fremtiden.  
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For å få til en mest mulig fornuftig drift av IHBR og Frosta kommune sitt brannvesen, er 

brannsjefens anbefaling at også Frosta kommune blir en del av IHBR. Da vil bl.a. HMS og IK 

systemer bli like. Dette er en stor utfordring i dag å vedlikeholde og samkjøre flere HMS og IK 

systemer. Det er innført felles system for internkontroll, slik at dette nå er ivaretatt. 

 

Frosta brann og redning har stadig mange helseoppdrag, dette viser også godt igjen på 

statistikken.  Det er samtidig et godt samarbeidet med hjemmetjenesten ved alarmer som går på 

helseoppdrag.  

 

 

 
Nytt tilbygg til brannstasjonen på Frosta. 

 

 

Etter å ha fått avvik fra Arbeidstilsynet på lokaliteter bl.a. for å ikke ha gode skiller mellom rein 

og skitten sone vedtok Frosta kommunestyrer å utvide og å ombygge eksisterende. Ble ferdigstilt 

våren 2020. Dette gjør at mannskapene nå har klare skiller mellom ren og skitten sone, og har 

fått garderobe hvor de kan dusje og gå hjem i rene klær. 
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4.3 Ulike oppgaver -samarbeid 
Det har i mange år vært avtale mellom IHBR og sykehuset i Levanger om opplæring av ansatte. I 
men den planlagte opplæring måtte utgå i 2020 grunnet Covid 19 

 
 
RS- helse og politi 

IHBR har sammen med politiet og helse videreført avtalen med redningsselskapet for bruk av RS-
båten som er plassert i Levanger. Denne kan brukes ved akutt beredskap når det er fare for liv 
eller verdier. 
 
Samarbeid andre kommunale etater. 

Brann har stadig dialog med andre etater innen våre kommuner, og forsøker samtidig å få utviklet 
dette samarbeidet enda bedre. For den vanlige innbygger så tror gjerne denne at når en etat får 
melding om noe, så før øvrige etater samme melding, men dette viser seg ofte å ikke stemme. 
Det er viktig å opprettholde og å utvikle enda bedre samarbeid mellom de kommunale etatene. 
 
Samarbeid med boligbyggelag 

IHBR har vært i dialog med boligbyggelag for å kunne heve brannsikkerheten i borettslag. Det er 
blitt holdt informasjonsmøter, befaringer i ulike borettslag, med spesiell fokus på manglende 
brannskiller. 
 
Samarbeid med industrivern 

Det har i løpet av året vært gjennomført øvelser og samarbeid om ulike prosjekter sammen med 
forskjellige industrivernpliktige bedrifter i våre kommuner. 
 
 

 
 
Kranvelt 
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5.0 Forebyggende avdeling 
Selv om Covid 19 har satt begrensinger på tilsyn og opplæring har det vært bra aktivitet på 

forebyggende avdeling i løpet av året. 

Avdelingen har gjennomført lovpålagte forebyggende oppgaver i.h.h.t oppsatt plan. 

Avdelingen har deltatt på ulike aksjoner for å forebygge brann, som er i .h.h.t til intensjonen i 

den nye forebyggende forskrift. 

 

Avdelingsmøter forebyggende. 

Det har vært avholdt 9 avdelingsmøter på forebyggende i løpet av året. 

 

5.1 Spesielt tilsyn/særskilte brannobjekter 
Et særskilt brannobjekt er alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og 

eksplosjonsvernlovens § 13 og er oppdelt i følgende 3 kategorier: 

a) Brannobjekter hvor brann kan medføre tap av mange liv. 

b) Brannobjekter som ved sin beskaffenhet / virksomhet antas å medføre særlig brannfare 

eller fare for storbrann med samfunnsmessige konsekvenser. 

c) Brannobjekter med særlig kulturhistorisk verdi. 

 

Det er hvert enkelt brannvesen (tilsynsmyndighet v/ brannsjefen) å bestemme objektets status 

som særskilt brannobjekt. 

Totalt gjennomført tilsyn i 93 særskilte brannobjekt i 2020, mage av disse tilsynene måtte 

gjennomføres på alternative måter, f.eks. gjennom teams, og rene dokumenttilsyn. 

 

Gjennomførte tilsyn Levanger. 

A-objekt:43     B-Objekt:5  C –objekt: 1     

 

Gjennomførte tilsyn Verdal  

A-objekt: 33.   B-Objekt: 5. C –objekt: 3.     

 

Gjennomførte tilsyn Frosta.  

A-objekt: 2    B-Objekt: 1  C –objekt: 0    

 

Det er videre utført 42 tilsyn etter lokal forskrift. 

 

Felles tilsynsaksjoner med andre tilsynsetater. 

Tilsynsaksjon på brannfare i avfallsanlegg.  

Det var fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin side bestemt at i   

     2020 skulle være en fellesaksjon mot brannfare i avfallsanlegg sammen med   

arbeidstilsynet, Fylkesmann og brannvesen. Pga. Corona-pandemien måtte denne aksjonen 

flyttes fra vårparten til høstparten, som det heller ikke ble noe av. 

      Tilsynet på avfallsanlegg i vårt distrikt ble gjennomført i oktober 2020 på Innherred  

      Renovasjon IKS, avd. Mule gjenbrukstorg.   

      Fylkesmannen og Arbeidstilsynet kunne ikke delta på aksjonen, så det ble Innherred brann  

      og redning som gjennomførte fellesaksjon der. Resultatet etter aksjonen ble meldt inn til    

      DSB på en oppsatt mal med frist innen 30. november. I tillegg ble en egen tilsynsrapport  

      utarbeidet av IHBR og oversendt Innherred renovasjon AS. 

DSB ønsket også deltagelse av IHBR under sitt tilsyn og etterkontroll hos SSE Norge sitt 

sprengstofflager på Tømmersjøen i Verdal. Etterkontrollen ble utført for å se at tidligere avvik 

var blitt fulgt opp. 
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5.2.  Ulike aktiviteter 
Brannsikringsplan for Levanger sentrum 

Det er utarbeidet egen brannsikringsplan for Levanger sentrum. Riksantikvaren har bidratt 

med «større» pengebeløp. Byantikvaren og representant rådmannens ledergruppe samt 

representanter fra brannvesenet har vært med i prosjektet. Første del av 4 områder er nå 

sikret med brannvarsling, som er koplet direkte opp mot Namdal 110-sentral. Det har vært ett 

omfattende arbeid hvor firmaet Cowi AS har skrevet rapporten.    

 

Komfyrvaktkampanjen  

Denne kampanjen ble utsatt/ikke iverksatt da de nordiske landene ikke hadde samme 

standardiseringen av komfyrvakter, slik at komfyrvakt aksjonen ble stoppet. Så kom Corona-

pandemien og satte komfyrvakt aksjonen og brann og redningsvesenet ut av stand til å gjøre 

noe mer ut av aksjonen 2020.  

 

” Aksjon boligbrann, sammen med røykvarslerens dag 1. desember 2020” 
Dette er ett samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige forsikring, Elkjøp, 

det lokale El-tilsyn og IHBR. Det ble pakket egne poser med sikkerhetsbrosjyre og batteri 

som ble kjørt ut til husstander i kommunen. 

Grunnet Corona-pandemien kunne vi i år ikke oppsøke boliger /husstander å besøke folk på 

samme måte som i fjor. Det ble sendt ut påminnelse om batteriskift i røykvarsler til alle 

barnehagene i Levanger, Verdal og Frosta. Det er i tillegg lagt ut på IHBR sin hjemmeside 

informasjon om røykvarslerdagen 1.desember. 

 

       Brannøvelser ved ulike helseinstitusjoner og borettslag. Foredrag o.l. 
Det har blitt gjennomført diverse brannøvelser igjennom året, men har vært alternativt. Det 

er et godt samarbeid hvor både forebyggende, beredskap og feieravdelingen er involvert. 

 

Kurs i varme arbeider. Teori og slokkeøvelse.  

Det har blitt gjennomført 3 kurs i varme arbeider, samt diverse slokkekurs for de som har 

gjennomført nettbasert kurs inne varemarbeider. 

 

      Risikoutsatte grupper/Trygg Hjemme/brann forebyggende prosjekter. 

      Trygg hjemme har blitt fulgt opp på de henvendelser man hadde fått via  

      bekymringsmeldinger. IHBR har i dag en egen branninspektør som koordinator på dette  

området opp mot bl. a. helsesektoren. 

 

Kontroll av utsalgssteder for fyrverkeri 
      Det ble gjennomført kontroll av utsalgssteder den 28.des. og 29.des (totalt 16.stk),  

      som har tillatelse til å drive handel med pyrotekniske vare.  

Antall utsalgssteder i Levanger: 9 stk, Verdal: 6 stk og ett utsalgssted på Frosta. 

Det ble etter utsalgsperioden tatt en etterkontroll ved utsalgssted for å høre om de har avtale 

med leverandør om returvarer av fyrverkeri. 

 

       Åpen dag på brannstasjon lørdag 22 sept. (Brannvernuka 38) 

Åpen dag på brannstasjonen ble i år avlyst over hele landet for besøk på brannstasjonene. 

Dette skyldes risiko for smitte av Corona, og nasjonale anbefalinger om ikke å for mye folk 

på brannstasjonene i disse Corona tider. Nasjonalt ble det i samarbeid med Bjørnis og TBRT 

og noen større brannvesen gjennomført «live» -sending om brannsikkerhet, slik at det ble litt 

å glede seg til for både store og små, selv om vi i år ikke kunne ha besøk på brannstasjonene. 
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Vi håper vaksineringen i 2021 kan være med på å gjøre at det kanskje er større sjanse for å 

holde åpen brannstasjon i 2021.  

 

      Bjørnis-prosjekt. Arrangement/Aktivitet i barnehager/Utdeling av Bjørnis bamser. 

Innherred brann og redning har ett veldig godt samarbeid med alle barnehagene i 

kommunene hvor Bjørnis er trygghetsskaperen og formidleren om branntrygghet i 

hverdagen. Bjørnis er hovedfiguren i eget brannundervisningsopplegg for barnehagene. 

Bjørnis-undervisningsopplegget er landsdekkende i regi av Norsk brannvern Forening som 

har utarbeidet dette gratis undervisningsopplegg til barnehagene.  

 

Bjørnis bamsen brukes også ved hendelser hvor barn er involvert. Bamsen er noe de har ett 

forhold til, og i de aller fleste tilfeller så får bamsen barna til å fokusere på positive ting. 

Bjørnis bamser er plassert på alle brannbilene på Levanger, Verdal, Ytterøy og Frosta. 

     I 2020 har det vært utdelt 8.stk Bjørnis-bamser: 

            Levanger:   2 stk 

      Verdal:       5 stk 

      Frosta :       0 stk 

      Ytterøy:      1 stk 

  

 

 
Bjørnis bil på besøk 

 

      

       Levangermartnan. 

Blålysetatene (brann/politi/ambulanse) hadde en liten stand i sentrum under Levanger- 

      martna. Utdeling av sjekkliste på brannsikkerheten i hjemmet og «buttons»-brikke til  

      barna med påskriften» hjemmets brannsjef». 

      Omvisning på brannbiler ambulanse og politibil 

 

 

       Bekymringsmeldinger vedr. brannsikring 
        Forebyggende avdeling har som tidligere år fått en del henvendelser og  

        bekymringsmeldinger fra publikum om dårlig brannsikkerhet og boforhold, som er  

        blitt fulgt opp i godt samarbeid med byggesak.  

        Når det oppdages bruksendringer av bygg og ulovlig bruk så henvises det til å ta  

        kontakt med byggesak for godkjenning av bruk etter plan- og bygningslovgivningen. 
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        Branntekniske rådgivere innom for å diskutere branntekniske løsninger. 
        Branntekniske rådgivere vært innom for å diskutere brannsikring på en del større  

        byggeprosjekt, i tillegg til korrespondanse på mail og på telefon 

 

          

        Oppsummering: 

        Avdelingen har gjennomført lovpålagte forebyggende oppgaver i.h.h.t oppsatt plan. 

        Avdelingen har deltatt på en rekke ulike aksjoner og ulike prosjekter for å forebygge       

        brann, som er i.h.h.t til intensjonen i forebyggende forskrift. 
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6.0 Feiervesenet 
 

Feiervesenet har i hovedsak utført feiing og tilsyn av fyringsanlegg i private eneboliger og 

fritidsboliger innenfor de tre kommunene som ligger under IHBR. Under tilsynet har det i tillegg 

til kontroll av fyringsanlegget blitt informert og sjekket om det er fungerende røykvarslere, 

tilstrekkelig med slokkeapparater og tilgjengelige rømningsveier i objektene. 

 

Totall antall registrerte skorsteiner/røykløp i private boliger og fritidsboliger i alle tre 

kommunene var pr. 31.12.2020, 18300 stk.  

Det ble i tidsrommet april – september varslet/utført 2800 feiinger i Verdal, 3600 feiinger i 

Levanger og 700 feiinger på Frosta. 

Målsettingen for år 2020 var å få utført feiing av 6700 røykløp fordelt i alle tre kommunene, 

dette antallet ble oppnådd. Hyppigheten på feieintervallet av røykløpene risikovurderes etter 

hvert besøk, og variere derfor i antall fra år til år. 

I Verdal ble det varslet/utført 1400 tilsyn i private boliger, i Levanger varslet/utført 1200 tilsyn 

og på Frosta varslet/utført 480 tilsyn. Tilsynene er utført ut fra en risikovurdering av hvert enkelt 

fyringsanlegg og boenhet. Tilsynene er stor sett utført i perioden januar – februar og september – 

desember 2020. 

 

Avdelingen har også i 2020 fortsatt med lovpålagt feiing og tilsyn av fritidsboligene i alle tre 

kommunene. 390 fritidsboliger fikk besøk av feierne i løpet av 2020. Dette antallet er noe mindre 

enn vi hadde håpet på, men dette skyldes full stopp i tilsynsbesøkene mellom mars og juni pga 

Covid19.  Sommeren 2020 ble det også oppstart av tilsyn i fritidsboligene på Frosta, dette 

arbeidet vil fortsette utover sommeren 2021.  

Over halvparten av de totalt ca. 4000 fritidsboligene vi har i våre kommuner har fått besøk av 

feieren siden oppstarten i 2018. 

I løpet av 2020 ble det registrert utrykninger til totalt 7 pipebranner, 3 på Verdal og 4 på Frosta. 

Dette er en kraftig nedgang i forhold til de siste årene. I 2018 var det 25 og i 2019 var det 15. 

I mars 2020 gjennomførte en av de ansatte i feieravdelingen svenneprøven og mottok fagbrev 

som feiersvenn. Sommeren 2020 ble det også ansatte en feierlærling som skal være sammen med 

oss ut sommeren 2022. Pr 31.12.2020 er antallet ansatte i feieravdelingen 10 personer. 1 

fagansvarlig, 8 feiersvenner og 1 feielærling. 

 

Det har blitt avholdt 5 avdelingsmøter i feiervesenet i løpet av 2020. 

P.g.a pandemien ble det begrenset med besøk på arrangementer (boligmessa, aksjon boligbrann 

o.l.) fra avdelingens side i fjor. Men håper på bedre tider i 2021! 
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7.0 Beredskapsavdelingen 
7.1 Generelt  
2020 var ikke et normalt år, med nedstenging av landet 12.mars p.g.a covid 19 viruset og med en 

grad vis åpning utover sommeren/høsten før vi fikk en ny smittetopp før jul.  For 

beredskapsavdelingen i IHBR og Frosta Brann og Redning, så har aktiviteten med øvelser i ned 

stengingsperioden vært redusert med hensyn til smitte.  

 

De øvelsene som har vært gjennomført, har vært med god lagånd og innlevelse. Vi har i løpet av 

dette året også fått tilganger til forskjellige objekter for å gjennom føre realistiske og gode 

røykdykker- og brannøvelser for mannskapene på alle brannstasjoner.  

 

I løpet av 2020 ble brannstasjonene på Verdal og Frosta ferdig stilt og tatt i bruk, mannskapene 

der er godt fornøyd. Bygging av brannstasjonen på Ytterøya kom også omsider   i gang før jul. 

Når det gjelder brannstasjonen på Levanger, så har den kommet et stykke på vei med tegninger 

o.s.v. Flere grupper er nedsatt for å komme med gode innspill til prosjektgruppen. 

Det var meningen at det skulle kjøres kurs samme med Stjørdal også i 2020 for deltidsmannskap, 

men grunnet Covid 19 måtte dette utsettes. 

 

 
 
Innvendig Verdal brannstasjon 
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Kjøretøyer: 
I 2020 ble det ingen investeringer på noe nye kjøretøyer til beredskapsavdelingen. 

Prosjekt ny lift ble endelig sendt ut på Doffin for innhenting av tilbud. Investering av slikt utstyr 

kjører vi sammen med Værnes regionen. Det kom inn et tilbud på levering av lift, med et 

pristilbud på 9,3 millioner kr., forhandlinger starter i løpet av februar 2021. 

 

Det er brukt betydelig midler på vedlikehold på de eldste kjøretøyene, L-3.1 og L-3.4. 

 

 

Mannskap: 

Når det gjelder mannskapene, så er det i 2020 sluttet 5 personer. 1 på Frosta, 1 i Levanger, 2 på 

Ytterøy og 1 i Verdal.  

Det er 3 personer som har permisjon. 1 på Frosta, 1 i Levanger og 1 på Ytterøy.  

Det er ansatt 1 ny konstabel på Ytterøy. 

 

 

 

 
Utsiktsbilde fra lift. 
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7.2 Alarmer: 
 

Det har vært en nedgang på 91 alarmer/utrykninger fra 2018 til 2020. I Verdal var det en økning 2019. 

For Levanger sin del har den markante nedgang hovedsak nedgang i beredskapsoppdrag, i form av 

mottak av helikopter på sykehuset. Nedgangen på antall oppdrag for Levanger og Verdal i 2020 skyldes i 

hovedsak nedstengning av samfunnet grunnet Covid 19. 

 

 

Graf 1. Antall utrykninger per stasjon. 

 

 

 Levanger  Verdal Frosta Ytterøy Totalt  

2018 349 174 46 9 578 

2019 306 195 43 10 554 

2020 250 180 47 10 487 

Tabell 4. Antall utrykninger per stasjon i tall 
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7.3 Alarmer 2019 
 

 
Graf 2. Oversikt overordnet oppdragstype 

 

 

En ser at mars og april var måneden som hadde den store nedgangen, mens resten av året har vært noenlunde som tidligere år. Hovedsaken til dette var 

nedstenging av samfunnet grunnet Covid 19  

I det store bilde så er det oppdragstypen, unødige og falske alarmer, som fortsatt er stor, totalt 191 alarmer. Her skal det fortsatt jobbes mer opp imot 

bygningseierne og brukerne. Når det gjelder branner er det også en nedgang, men går en inn på enkelt branner så er antall bygningsbranner stabilt. Ulykker 

holder seg stabilt, mens andre type oppdrag viser en markant nedgang. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i antall helikopter landinger på sykehuset. 
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Levanger 

 
Graf 3. Oversikt over oppdragstyper fra Levanger stasjon. (Beredskapsoppdrag er hovedsakelig mottak av helikopter på sykehuset) 

Verdal 

 

Graf 4. Oversikt over oppdragstyper fra Verdal stasjon. 
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Frosta 

 

Graf 5. Oversikt over oppdragstyper fra Frosta stasjon 

Ytterøy 

 

 

Graf 6. Oversikt over oppdragstyper fra Ytterøy stasjon
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8.0 Satsingsområdet 2020 
 Ha fokus på sikkerhet for alle ansatte. 

 Ha fokus på ren og skitten sone, at mannskap blir minst mulig utsatt for brannrøyk  

 Ha fokus på risikoutsatte grupper og brannrisiko. 

 Holde opp tilsyn/ kurs/ undervisningsaktiviteten 

 Få redusert antall unødig alarmer/ utrykninger. 

 Gjennomføre øvelser og opplæring i henhold til planer. 

 Få gjennomført grunnkurs og utrykningsleder kurs på de brannkonstablene som trenger 

det 

 

 

 

 
Brann i tørketrommel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


