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Sak 10-21 Godkjennelse av innkalling og protokoll.
Daglig leders forslag til vedtak:
Innkalling til styremøte 2-21 godkjennes. Protokoll fra styremøte 1-21 godkjennes.
Vedlegg: Ingen
Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 1-21 og innkalling styremøte 2-21 er sendt
styremedlemmene på e-post.
Vurderinger: Protokollen fra styremøte 1-21 ble sendt styremedlemmene i uke 9/21.
Innkalling til styremøte 2-21 ble sendt styremedlemmene i uke 15/21.
VEDTAK:
Innkalling og protokoll er godkjent.
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Sak 11-21 Orienteringssak fra daglig leder.
Daglig leders forslag til vedtak:
Tas til orientering.
Vedlegg
1, sak 11-21. Oversikt utrykninger 3 første måneder 2021, sammenlignet med tidligere år.
Saksopplysninger:
Brannsjefen orienterer om HMS.
Utrykninger for de 3 første måneden 2021, sammenlignet med tidligere år.

Vurderinger:
HMS. 2 personskader men ingen fravær grunnet foretakets drift siden forrige styremøte.
Informerte om HMS systemet.
Utrykninger. Det har vært en nedgang i antall utrykning de tre første måneden i 2020 og 2021, sett i
forhold til 2019.
2019
123
2020
104
2021
89
Ser en på overordnet type oppdrag er det unødige og falske utrykninger som har størst reduksjon,
sammen med andre typer oppdrag. At IHBR har hatt fokus på å redusere denne type oppdrag de siste
årene kan ha en sammenheng. Samtidig er det bekymring at antall branner har økt.

VEDTAK:
Tas til orientering
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Sak 12-21 Økonomirapportering. Status per 12.4.21
Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering
Vedlegg: Vedlegg 2, sak 12-21. Regnskapsrapport per 12.4.21.
Saksopplysninger:
Prognosene for IHBR er vanskelig å anslå, da antall utrykninger og type utrykninger vil være
avgjørende på resultatet. På prognosen ligger IHBR an til et lite overforbruk i forhold til regnskapet.
Det er stadig lønnsposten og driftsutgifter som er den store utfordringen, og hvor underskuddet viser
best.
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 2019 og 2020 for å sammenligne med
regnskapsrapporten per 12.4.21, og at IHBR har samme utvikling som tidligere år, vil regnskapet for
IHBR også i år ende med ett underskudd, siden rammen ikke er blitt økt, selv om driftskostnader øker
grunnet konsumprisindeksen.
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. Driften til IHBR er
preget av å ha hatt mange år med veldig trange budsjett i forhold til regnskapet. Dette kan medfører
at også i 2021 vil IHBR ende med ett underskudd på driften.
Det ble på forrige styremøte etterspurt litt om kostnader for uforutsette utgifter grunnet hendelser
som tar lengre tid, og bruker mer ressurser enn hendelser av kort varighet som er budsjettert i de
faste lønnsutgiftene.
Brannsjefen har sett på kostnader ved de siste bygningsbrannene i våre kommuner, og gjort ett
estimat på ekstra utgifter ved slike hendelser. Kostnadene for selskapet er i snitt på 130.000,- ekstra
for hver hendelse. I dette inngår lønnsutgifter, drivstoff, forpleining, skader og vedlikehold av utstyr. I
snitt har IHBR 20 bygningsbranner hvert år. I tillegg kommer andre hendelser som krever store
ressurser over lang tid som skogbranner, trafikkulykker og andre ulykker med større personskader/
dødsfall, andre hendelser hvor det er tap av liv, eller andre alvorlige personskader som krever
oppfølging av involvert personell, gjerne med eksterne aktører.

VEDTAK:
Rapporten tas til orientering.
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Sak 13-21 Revisjonsberetning 2020 for IHBR
Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar revisjonsberetningen 2020 for IHBR til orientering
Vedlegg: Vedlegg 3, sak 13-21. Revisjonsberetning 2020 for IHBR.
Saksopplysninger:

Revisjon Midt-Norge SA har laget en uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2020 for
IHBR. Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Innherred Brann og Redning per 31.
desember 2020.
Vurderinger:
Revisjon Midt-Norge SA har følgende uttalelse om revisjonen av årsregnskapet:

Vi har revidert årsregnskapet for Innherred Brann og Redning som viser et netto driftsresultat
på kr -790 396,95 og et regnskapsmessig merforbruk på kr 785 459. Årsregnskapet består av
balanse per 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk
oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Innherred Brann og
Redning per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne
datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen
inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i
årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.
VEDTAK:
Styret tar revisjonsberetningen 2020 til orientering
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Sak 14-21 Status brannutredning Verdal.
Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar gjennomgangen til orientering
Vedlegg:
Saksopplysninger:
Styrets leder informerte om status på brannutredningen i Verdal.

Vurderinger:
Da daglig leder ikke er involvert i brannutredningen er det styrets leder som gir status om denne.
Det har vært holdt 2 personalmøter med ansatte i IHBR, hvor styrets leder som kommunedirektør i
Verdal informerte om status og fremdriftsplan.

VEDTAK:
Styret tar gjennomgangen til orientering
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Vedlegg1, sak 11-21. Oversikt utrykninger 3 første måneder 2021, sammenlignet med tidligere år.

Fig.1 Hovedoversikt type utrykninger jan – mars 2019 – 2021.

Fig.2 Fordeling ulike oppdragstyper jan –mars 2019 -2021.
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Fig. 3 Oversikt årsak til utløste automatiske brannalarmer 2021.

Ansvar
Funksjon
Hovedgruppe
Regnskap 2021 Budsjett 2021 Forbruk Regnskap 2020 Endring Prognose
6850 Administrasjon brann
1200 Administrasjon
51 Brutto lønn
309 357
915 406
33,8 %
295 555
13 802
915 406
6850 Administrasjon brann
1200 Administrasjon
53 Øvrige kostnader
126 561
228 500
55,4 %
163 389
-36 828
228 500
6850 Administrasjon brann
1200 Administrasjon
54 Øvrige inntekter
-60 192
-325 599
18,5 %
-52 400
-7 792 -325 599
1200 Totalt
375 726
818 307
45,9 %
406 544
-30 818
818 307
6850 Totalt
375 726
818 307
45,9 %
406 544
-30 818
818 307
6851 Forebyggende
3380 Forebygging av branner og andre ulykker
51 Brutto lønn
1 055 458
2 819 183
37,4 %
756 789 298 669 2 819 183
6851 Forebyggende
3380 Forebygging av branner og andre ulykker
53 Øvrige kostnader
89 238
161 700
55,2 %
99 838
-10 600
161 700
6851 Forebyggende
3380 Forebygging av branner og andre ulykker
54 Øvrige inntekter
-151 842
-380 000
40,0 %
-158 660
6 818 -380 000
3380 Totalt
992 854
2 600 883
38,2 %
697 967 294 887 2 600 883
6851 Totalt
992 854
2 600 883
38,2 %
697 967 294 887 2 600 883
6852 Beredskap
3390 Beredskap
51 Brutto lønn
6 270 120
17 829 951
35,2 %
6 224 570
45 550 17 829 951
6852 Beredskap
3390 Beredskap
52 Ref. sykelønn/nedkomst
-80 705
0-15 971
-64 734
0
6852 Beredskap
3390 Beredskap
53 Øvrige kostnader
559 448
1 504 000
37,2 %
545 766
13 682 1 504 000
6852 Beredskap
3390 Beredskap
54 Øvrige inntekter
-287 706
-785 000
36,7 %
-392 327 104 621 -785 000
3390 Totalt
6 461 157
18 548 951
34,8 %
6 362 038
99 119 18 548 951
6852 Beredskap
3392 Oljevernberedskap
53 Øvrige kostnader
93 333
280 000
33,3 %
80 000
13 333
280 000
3392 Totalt
93 333
280 000
33,3 %
80 000
13 333
280 000
6852 Beredskap
3394 Nødnett
53 Øvrige kostnader
1 035 722
3 100 000
33,4 %
1 156 304 -120 582 3 100 000
3394 Totalt
1 035 722
3 100 000
33,4 %
1 156 304 -120 582 3 100 000
6852 Beredskap
3396 Beredskap Ytterøy
51 Brutto lønn
220 949
1 005 906
22,0 %
207 593
13 356 1 005 906
6852 Beredskap
3396 Beredskap Ytterøy
52 Ref. sykelønn/nedkomst
-5 757
0-13 925
8 168
0
6852 Beredskap
3396 Beredskap Ytterøy
53 Øvrige kostnader
70 815
390 500
18,1 %
7 295
63 520
390 500
6852 Beredskap
3396 Beredskap Ytterøy
54 Øvrige inntekter
-1 000
08 164
-9 164
0
3396 Totalt
285 007
1 396 406
20,4 %
209 127
75 880 1 396 406
6852 Totalt
7 875 219
23 325 357
33,8 %
7 807 469
67 750 23 325 357
Totalsum
9 243 799
26 744 547
34,6 %
8 911 980 331 819 26 744 547

Verdal
Levanger

Folketall 01.01.21
Verdal
Levanger
Totalt

6851 Forebyggende
6851 Forebyggende
6851 Forebyggende

Budsjett
Andel Ytterøy
Fordeling rest Sum
10 651 000
10 805 189
16 091 996
1 396 406
14 542 952
26 742 996
1 396 406
25 348 141

14 986
20 170
35 156

3381 Feiervesen
3381 Feiervesen
3381 Feiervesen

Avvik
10 805 189
15 939 358
26 744 547

-154 189
152 638
-1 551

42,6 %
57,4 %

51 Brutto lønn
53 Øvrige kostnader
54 Øvrige inntekter

1 844 479
300 996
-7 298 187

5 625 130
1 760 449
-7 387 130

32,79
17,10
98,80

1 770 885
73 595
639 717 -338 722
-5 524 221 -1 773 966
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Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Innherred Brann og Redning som viser et netto driftsresultat på
kr -790 396,95 og et regnskapsmessig merforbruk på kr 785 459. Årsregnskapet består av balanse per
31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over
samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Innherred Brann og Redning per 31. desember
2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets
årsberetning men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse
om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 3

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer
overens med årsregnskapet.
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Innherred Brann
og Rednings redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller
avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke kjent med forhold som gir grunn til å tro
at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.
For videre beskrivelse av ledelsens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for
vesentlige budsjettavvik vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 3

Malm, 18. mars 2021

Knut Tanem
statsautorisert revisor
oppdragsansvarlig

