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Sak 15-21 Godkjennelse av innkalling og protokoll.
Daglig leders forslag til vedtak:
Innkalling til styremøte 3-21 godkjennes. Protokoll fra styremøte 2-21 godkjennes.
Vedlegg: Ingen
Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 1-21 og innkalling styremøte 2-21 er sendt
styremedlemmene på e-post.
Vurderinger: Protokollen fra styremøte 2-21 ble sendt styremedlemmene i uke 16/21.
Innkalling til styremøte 3-21 ble sendt styremedlemmene i uke 21/21.
VEDTAK:
Innkalling og protokoll er godkjent.
Møtet med Frosta kommune er avlyst.
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Sak 16-21 Orienteringssak fra daglig leder.
Daglig leders forslag til vedtak:
Tas til orientering.
Vedlegg
1, sak 16-21. Oversikt utrykninger 5 første måneder 2021, sammenlignet med tidligere år.
Saksopplysninger:
Brannsjefen orienterer om HMS.
Utrykninger for de 5 første måneden 2021, sammenlignet med tidligere år.

Vurderinger:
HMS. 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
211
2020
163
2021
137
2021 mangler uke 21, ca. 8 oppdrag per
uke.
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 oppdrag som er relatert til
automatiske brannalarmer de siste årene kan ha en sammenheng. Samtidig er antall branner og
ulykker likt som tidligere år.

VEDTAK:
Styret tar gjennomgangen til orientering.
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Sak 17-21 Økonomirapportering. Status per 25.5.21
Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering
Vedlegg: Vedlegg 2, sak 17-21. Regnskapsrapport per 25.5.21.
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 kan
oppstå.
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.
Grunnet bygningsbranner i påsken som medførte høyere kostnader, både i medgått tid,
høytidstillegg og driftsutgifter ligger nå lønnsutbetalinger over budsjettet, men budsjettet er i
henhold til prognosen.

VEDTAK:
Styret tar den økonomiske rapporteringen til orientering.
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Sak 18-21 Status brannutredning Verdal.
Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar gjennomgangen til orientering
Vedlegg: Sak 18-21, 2 vedlegg.
Vedlegg 3 sak 18-21. Verdal kommune som ny deltakerkommune brannvesenet Midt IKS
Vedlegg 4 sak 18-21. Kommentar fra brannsjef på tilbud til Verdal kommune
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 er gitt tilbud til Verdal kommune fra Brann Midt IKS.
Kommunedirektøren i Verdal har bedt brannsjefen om en kommentar til tilbudet.

VEDTAK:
Styret tar gjennomgangen til orientering.
Brannsjefen får i oppdrag om å legge fram en sak for styret som tar for seg inntektspotensialet
knyttet til ulik kursvirksomhet.
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Vedlegg 1, sak 16-21. Orienteringssaker fra brannsjef.

Automatiske brannalarmer
14
12
10
8
6
4
2
0

Vedlegg 2. Sak 17-21. Økonomirapportering. Status per 25.5.21
Ansvar
Funksjon
Hovedgruppe
6850 Administrasjon brann
1200 Administrasjon
51 Brutto lønn
6850 Administrasjon brann
1200 Administrasjon
53 Øvrige kostnader
6850 Administrasjon brann
1200 Administrasjon
54 Øvrige inntekter
1200 Totalt
6850 Administrasjon brann
3380 Forebygging av branner og andre ulykker
53 Øvrige kostnader
3380 Totalt
6850 Totalt
6851 Forebyggende
3380 Forebygging av branner og andre ulykker
51 Brutto lønn
6851 Forebyggende
3380 Forebygging av branner og andre ulykker
53 Øvrige kostnader
6851 Forebyggende
3380 Forebygging av branner og andre ulykker
54 Øvrige inntekter
3380 Totalt
6851 Totalt
6852 Beredskap
3390 Beredskap
51 Brutto lønn
6852 Beredskap
3390 Beredskap
52 Ref. sykelønn/nedkomst
6852 Beredskap
3390 Beredskap
53 Øvrige kostnader
6852 Beredskap
3390 Beredskap
54 Øvrige inntekter
3390 Totalt
6852 Beredskap
3392 Oljevernberedskap
53 Øvrige kostnader
3392 Totalt
6852 Beredskap
3394 Nødnett
53 Øvrige kostnader
3394 Totalt
6852 Beredskap
3396 Beredskap Ytterøy
51 Brutto lønn
6852 Beredskap
3396 Beredskap Ytterøy
52 Ref. sykelønn/nedkomst
6852 Beredskap
3396 Beredskap Ytterøy
53 Øvrige kostnader
6852 Beredskap
3396 Beredskap Ytterøy
54 Øvrige inntekter
3396 Totalt
6852 Totalt
Totalsum

Verdal
Levanger

Folketall 01.01.21
Verdal
Levanger
Totalt

Budsjett
Andel Ytterøy
Fordeling restSum
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

42,6 %
57,4 %

10 805 189
15 939 358
26 744 547

Regnskap
2021
387 172
153 637
-60 192
480 617
0
0
480 617
1 319 910
107 942
-152 642
1 275 210
1 275 210
8 012 903
-81 226
723 614
-346 210
8 309 081
116 667
116 667
1 401 951
1 401 951
435 050
-6 395
107 707
-1 000
535 362
10 363 061
12 118 888

Avvik
-154 189
152 638
-1 551

Budsjett
2021
Forbruk
915 406
42 %
228 500
67 %
-325 599
18 %
818 307
59 %
0
0
818 307
59 %
2 819 183
47 %
161 700
67 %
-380 000
40 %
2 600 883
49 %
2 600 883
49 %
17 829 951
45 %
0
1 504 000
48 %
-785 000
44 %
18 548 951
45 %
280 000
42 %
280 000
42 %
3 100 000
45 %
3 100 000
45 %
1 005 906
43 %
0
390 500
28 %
0
1 396 406
38 %
23 325 357
44 %
26 744 547
45 %

Regnskap
2020
Endring
369 444
17 728
155 019
-1 382
-10 813 750 -387 680
-10 289 287 -371 334
37 861
-37 861
37 861
-37 861
-10 251 426 -409 195
945 987 373 924
117 346
-9 404
-159 020
6 378
904 313 370 898
904 313 370 898
7 678 942 333 960
-18 539
-62 687
693 384
30 230
-423 394
77 184
7 930 393 378 687
100 000
16 667
100 000
16 667
1 356 304
45 647
1 356 304
45 647
253 399 181 651
-16 424
10 029
11 687
96 021
7 164
-8 164
255 826 279 537
9 642 523 720 538
295 410 682 241

Prognose
915 406
228 500
-325 599
818 307
818 307
2 819 183
161 700
-380 000
2 600 883
2 600 883
17 829 951
1 504 000
-785 000
18 548 951
280 000
280 000
3 100 000
3 100 000
1 005 906
390 500
1 396 406
23 325 357
26 744 547
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Brannvesenet
Midt IKS

MØTEBOK
Saksgang
Utvalg
Styret
Representantskapet

Møtedato
16.04.21
26.04.21

Utvalgssak
10/21
05/21

Saksbehandler: Håvard Bye

VERDAL KOMMUNE - NY DELTAKERKOMMUNE I BRANNVESENET MIDT IKS
Trykte vedlegg
• Brannsamarbeid Verdal kommune Brannvesenet Midt IKS
• Dokumentasjon av Brannvesenet Midt IKS
• Selskapsavtale
• Felles feiegebyrordning
Ikke trykte vedlegg
• Utredning om brannsamarbeid i Innherred rapport av 0 l. l 0.20
Forslag til vedtak:
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Brannvesenet Midt IKS med
Verdal kommune. Ved et positivt vedtak i Verdal kommunestyre, oversendes selskapsavtalen
øvrige eierkommuner for endelig vedtak.
Innstilling i Styret - 16.04.21
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Brannvesenet Midt /KS med
Verdal kommune. Ved et positivt vedtak i Verdal kommunestyre, oversendes selskapsavtalen
øvrige eierkommuner for endelig vedtak.
Behandling i Representantskapet - 26.04.21
Vedtak i Representantskapet- 26.04.21
Saksopplysning/vurdering
Kommunestyrene i Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger vedtok i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2020 at det skulle utredes muligheter for nærmere samarbeid i
Innherredsregionen. Et av områdene som ble nevnt i vedtaket var brann.
En utredning om brannsamarbeid i Innherred sommeren/høsten 2020 endte med en detaljert
rapport som påpekte handlingsrommet i et brannsamarbeid og potensialet for økonomiske
besparelser. Denne saken ble behandlet i Innherredskommunene på slutten av 2020.

Rapporten ble også oversendt alle eierkommuner i Brannvesenet Midt IKS. Alle
kommunestyrene, bortsett fra Levanger, sluttet seg til saken, og at dette skulle utredes videre
med sikte på et felles brannvesen.
Saken ble da en utredning om Verdal kommune skal tilslutte seg Brannvesenet Midt IKS som
er brannvesenet for de øvrige innherredskommunene mfl. Vedlagt denne saken er dokumentet
med vedlegg som beskriver de faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvensene ved et
brannsamarbeid.
Økonomisk konsekvenser er redegjort. Og for Verdal kommune vil de fra 2022 kunne spare
ca. l mill. i drift, samt at all fornying av kjøretøy og materiell vil være selskapets ansvar. For
eksisterende eierkommuner vil konsekvensen være at det er en kommune til som blir med og
bidrar til å dekke felleskostnader. Dette gjør at eiertilskuddet for 2022 videreføres fra 2021,
tilsvarer en besparelse på ca. 2,5% for alle eierkommunene.
Selskapsavtalen er i beskjeden grad endret fra tidligere. Det som er endret er merket i rødt i
vedlegget. Verdal sin inntreden endrer noe på eierandelene. De får 2 av 11 plasser i
representantskapet. Taket på låneopptak øker fra 25 til 30 mill. Klagenemnden utvides med l
medlem.
Saken følger praksisen som ved tidligere utvidelser av selskapet. Først vil styret og
representantskapet ta stilling til det tilbudet som blir gitt. Deretter behandles saken i Verdal
kommunestyre. Ved et vedtak om tilslutning, vil saken fremmes for alle eierkommunenes
kommunestyrer for endelig godkjennelse av selskapsavtalen. Med de positive signaler man
har i denne prosessen, og som man har hatt ved tidligere utvidelser, er dette ønsket av alle
eierkommuner. Det at flere blir med i et større brannsamarbeid, sikrer et kostnadseffektivt og
faglig godt brannvesen for alle kommunene i samarbeidet.
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Brannsamarbeid Verdal kommune - Brannvesenet Midt IKS

Introduksjon
Kommunestyrene i Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Levanger og Verdal vedtok i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2020 at det skulle utredes muligheter for nærmere samarbeid i
Innherredsregionen. Et av områdene som ble nevnt i vedtaket var brann.
Det ble gjennomført en bred og omfattende utredning i trinn l med en rapport som ble
behandlet i kommunestyrene sent i 2020. Forenklet sagt, stemte alle for å gå videre med
utredningsarbeidet innen brann, unntatt kommunestyret i Levanger.
Trinn 2 ble med det en utredning, som i praksis vil være om Verdal kommune skulle tilslutte
seg Brannvesenet Midt IKS, som er dagens interkommunale brannvesen for kommunene;
Inderøy, Steinkjer, Snåsa, samt for kommunene Osen, Lierne og Rørvik. Plan for dette
arbeidet ga kommunedirektørene sin tilslutning til 18. januar 2021.

Oppsummering
Dette dokumentet viser klart besparelser økonomisk ved et større brannsamarbeid. Like viktig
er brannvesenets samlede heving av kompetanse, slagkraft, utholdenhet og kvalitet.
Dokumentet er ment å avklare faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Det
ligger til grunn en grundig prosess i de 2 trinn som er gjennomført om økt samarbeid innen
brann.
Økonomisk vil det for Verdal kommune bety en besparelse da man som deltaker i
Brannvesenet Midt IKS, vil med en tiltredelse i 2022, bli belastet for et eiertilskudd på kr
9 769 700,-. Dette tilsvarer en eierandel p~ 18,16 %. Verdal kommune belastet regnskapet i
2020 med kr l 0, 7 mill. for brannvesen. I tillegg vil selskapet selv finansiere nødvendig
fornyelse av kjøretøy. Samlet vil det på noe sikt tilsvare en årlig besparelse for Verdal
kommune på i overkant av 1,5 mill.
Stasjon Verdal vil ha den beredskapen den har i dag, og vedtatt i kommunestyret i 2010. I
tillegg vil det minst være 4 personer i forebyggende/feiere som har Verdal som base. Naturlig
med tilstedeværelse av ulike ledere periodevis på Verdal stasjon.
Et nytt felles brannvesen vil være en region med ca. 50 000 innbyggere, med et solid
kompetansemiljø for forebyggende arbeid, stor og slagkraftig beredskap mot brann og
ulykker, og et større brannforebygger/feiemiljø. Et slikt samarbeid gir et samlet robust
brannvesen som vil yte gode tjenester for alle innbyggerne og virksomhetene i kommunene.
Brannvesenet Midt IKS sine kjerneverdier
PROFF; profesjonell, respekt, oppofrende, fremtidsrettet, og folkelig.
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Hvem og hva er Brannvesenet Midt IKS?
Brannvesenet Midt IKS er et felles brannvesen organisert som et interkommunalt selskap.
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av
14.06.02 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.
Dagens eierkommuner er Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Osen, Lierne og Røyrvik. Det er ca 36
000 innbyggere i regionen. Arealet er på 9 809 km'. Det er 6 brannstasjoner, samt 2
depot/bistasjoner. Brannvesenet Midt IKS har ca. 135 ansatte, hvorav 28 heltidsansatte.
Brannvesenet Midt IKS ble etablert i 2006. Det startet som et samarbeid mellom Steinkjer,
Inderøy, Verran og Mosvik. Det har senere blitt utvidet med at flere kommuner har sluttet seg
til. 2007 Snåsa, 2010 Osen, 2011 Namdalseid(ut i 2020 ved dannelsen av Nye Namsos), 2014
Røyrvik og Lierne. Disse tilslutningene er gjennomført uten konflikter. Man har gode
tilbakemeldinger fra ansatte og fra den politisk- og administrativ ledelse av kommunene.
Tydelig på at lokal beredskap er dimensjonert i ett tett samarbeid, og i forståelse, med
kommunene selv.
Alle kostnader i Brannvesenet Midt IKS er inkludert i eiertilskuddet. Alle drift og
investeringskostnader. Dette omfatter økonomiske støttetjenester, IT, forsikringer, kostnader
til nødnett, kostnader 110, evt husleie mm. Selskapet finansierer selv sine investeringer. Alle
kostnader ved brannvesenet er synlige gjennom eiertilskuddet.
Deltakelse for eierkommune kalkuleres individuelt fra kommune til kommune og baserer seg
på prinsippet om at hver kommune skal dekke sin naturlige andel. Dette for at ingen
kommune skal føle at man bidrar mer, enn en annen kommune.
Faktorer som styrer kostnaden/eiertilskuddet; beredskapsordninger (antall personell på vakt),
antall hendelser i normalår, innbyggertall ( forebyggende krav til l heltidsstilling pr l 0000
innbyggere), drift og avskriving av materiell, administrative ressurser, etterslep utdanning og
utstyr, andre særskilte ordninger, husleiekostnader på brannstasjon (kommunene eier/leier
selv sine respektive brannstasjoner, selskapet er en leietaker til kommunen). Dette danner
grunnlaget for en årlig kostnad til kommunen for branntjenestene. Eiertilskuddet samsvarer
direkte med eierandelen i selskapet.
Når representantskapet i Brannvesenet Midt IKS innstiller på neste års budsjett inkludere det
alle kommunenes kostnader for brann neste år. Selskapet har solid økonomisk styring. Det er
levert overskudd i alle årene selskaper har eksistert.
pr 2020 kr 12,96 mill. i samlet overskudd (mindreforbruk).
tilbakebetalt utbytte til kommunene på kr 3,6 mill.
finansiert investeringer på nærmere 5 mill.
selskapet har et disposisjonsfond pr 31.12.20 på kr 4,435 mill.
Når det gjelder materiell overdras eierskapet fra kommunene til Brannvesenet Midt IKS.
Kjøretøy blir taksert, og verdien blir balanseført. Ved behov for nye kjøretøy ligger ansvaret
til Brannvesenet Midt IKS å finansiere dette selv, innen den rammen man har med det årlige
eiertilskuddet. Lånegjeld i selskapet pr 31.12.20 er på kr 16,079 mill.
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Faglige konsekvenser ved en tilslutning til Brannvesenet Midt IKS
Alle samarbeidskommunene får en styrket branntjeneste. Det blir en større organisasjon med
bredere, og mer spesialisert kompetanse, som alle våre tjenester vil styrkes med. Faglig
kvalitet, større slagkraft, økt kompetanse vil komme hele regionen til gode. I større grad vil et
slikt samarbeid bedre oppfylle brannstudiens mål, som er å arbeide for større brannvesen med
styrket evne til å håndtere forebyggende oppgaver og innsats ved branner og andre ulykker.
Viser også til vedlegget «Dokumentasjon av Brannvesenet Midt IKS» som detaljert viser et
nytt sammenslått brannvesen.
Brannforebyggende arbeid
I et sammenslått brannvesen vil man ha 5 dedikerte personer pluss en leder forebyggende som
skal ivareta denne viktige oppgaven. Man vil få et større fagmiljø, man kan ha flere med
spesialkompetanse. Dette vil gi innbyggere, offentlige, og private virksomheter bedre
tjenester. Utviklingen i det forebyggende arbeidet tilsier at man må ha et bredere fagmiljø enn
tidligere. Dette for å sikre nødvendige kompetanse som det forventes et brannvesen har
kompetanse på. Denne avdelingen vil ha kompetanse/spisskompetanse på; farlig stoff,
eksplosiv vare, tunnelsikkerhet, plan og byggesaker, brannvern i landbruket, analysearbeid, og
holdningsskapende arbeid for barn og unge, mm. Viktig satsning nå nasjonalt, er arbeidet med
risikoutsatte hjemmeboende i satsningen «Trygg hjemme»
Antallet feiere(brannforebyggere) øker i et nytt sammenslått brannvesen. Et større fagmiljø vil
bestå av 9 ansatte + en leder. Disse vil være på flere geografiske lokasjoner. Avdelingen
gjennomfører risikobasert feiing og tilsyn i alle deltakerkommunene. Hittil har det vært gode
effektiviseringsresultater i denne avdelingen. Felles ledelse, systemer, rutiner og tjenester vil
gi en effektivisering. Brannvesenet Midt IKS krever inn feiegebyrene selv. Vedlagt er et
dokument som viser en felles feiegebyrordning for Brannvesenet Midt IKS. Denne viser at
svært mange huseiere i Verdal vil få et lavere gebyrer, enn dagens ordning i Verdal kommune.
Enheten tilstreber å ha minst en lærling til enhver tid.
Beredskap mot brann og ulykker
En tilslutning av Verdal kommune vil gi en samlet beredskapsavdeling med 138
brannmannskaper, 124 deltid og 12 heltids brannkonstabler. Denne vil ha en felles ledelse.
For kommunene er brann et godt fagområde å samarbeide om. Man samler og styrker
administrasjon, forebyggende fagmiljø og beredskapsmiljøene. Dette uten at man
sentraliserer. I regionen vil man ha en desentralisert beredskap med brannberedskap fra 8
brannstasjoner samt 2 depot/bistasjoner. Dette sikrer en god lokal beredskap i hele regionen.
Samlet gir et felles brannvesen en stor slagkraft og utholdenhet ved store, komplekse og
langvarige hendelser. Spesialkompetanse kan benyttes på tvers av kommunene. Man vil ha en
felles overordnet vakt som ivaretar innsatsledelsen i samarbeid med den lokale
utrykningslederen. En annen fordel man ønsker å belyse, er det navet det er i samarbeidet, at
man har kasernert brannstasjon på Steinkjer. Dette er med å sikre kompetanseoverføring
mellom stasjonene, samt ivaretar mange servicefunksjoner for hele brannvesenet. I tillegg en
lett tilgjengelig beredskap, som ved enkelte krevende hendelser kan rykke ut til nabostasjonen
med ytterligere mannskap og utstyr. Eks tankbil, stigebil, båtressurs mm.
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Beredskapsavdelingen har planer for uønskede hendelser, samt rutiner og system for å sette
stab for å håndtere store hendelser. Man har fra en ROS analyse definert hendelser hvor
beredskapsplaner er utarbeidet. Dette gir en oversikt på hvilken kompetanse, utstyr og
bemanning man må ha ved de ulike geografiske lokasjonene.
Kurs og øvelser

Brannvesenet har en egen ressurs som kurs og øvingsansvarlig. Dette for internt behov, men
også eksternt til andre brannvesen og næringskunder. Det er utarbeidet langsiktige
kompetanseplaner for alle personer. Både for de som starter som ny i brannvesenet, men også
for å vedlikeholde og utvikle kompetanse til de med lengre erfaring. Brannvesenets tjenester
er i utvikling, og kompetansen må utvikles i takt. Fagområdet til brann blir bredere og
bredere. Samfunnets forventninger til hva brannvesenet kan håndtere er stigende. Dette
fordrer planmessig kompetanseutvikling.
Brannvesenet Midt IKS har et eget øvingssenter på Tranamarka i Steinkjer. Der øves ulike
scenarier praktisk, på ulike branner og ulykker. HMS skal ivaretas og Brannvesenet Midt IKS
var det første brannvesenet i Norge som gikk til anskaffelse av en gassfyrt øvelseskontainer.
Denne sikrer at varmt røykdykk kan øves, uten at mannskapene blir eksponert av giftige
røykgasser. Øvingssenteret har oppsamling av slokkevann, og man har utslippstillatelse til luft
for dette anlegget.
Brannvesenet Midt IKS gjennomfører grunn- og befalsutdanning i regi av Norges brannskole.
Det er gjennomført 13 klasser grunnkurs, og 5 klasser ber l. Man er godkjent kursarrangør for
sertifikat kode 160(utrykningskjøring) og har tilknyttet seg egne godkjente kjøreinstruktører
for dette. Dette er nødvendig kompetanse for en ny ansatt. Men også viktig for de mer erfarne,
da det blant annet er krav om jevnlig oppfriskningskurs for utrykningskjøring. Man leverer
også kurs til andre som har krav til kompetanse i utrykningskjøring.
Man leverer en stor mengde ulike kurs til offentlige og private virksomheter, eksempelvis;
kurs varme arbeider, førstehjelp, brannvern, evakuering, slokking, mm.
Eksterne inntekter/tjenester

I 2020 omsatte man for ca. kr 4 mill. for tjenester levert til offentlige og private virksomheter.
En del av dette er inntekter av tjenester som heltidskonstablene utfører samtidig mens man
likevel er i beredskap. Det er en stor aktivitet innen kurs og undervisning. Slike inntekter
reduserer direkte behovet for eiertilskudd for å drifte brannvesenet. Et samarbeid med Verdal,
vil gi brannvesenet større muligheter til tjenesteleveranser og tjenestesamarbeid med mange
spennende virksomheter i Verdal kommune og med kommunen selv.
Eksempel på tjenester som gir inntekter er; kontroll og service slukkemidler, tjenester innen
trygghetsalarm, heisalarm, ransalarm. Plasstjeneste helipad, flagging Steinkjer kommune,
restverdiredning, kurs og undervisning, vannforsyning, unødige alarmer, andre oppgaver som
kan leveres i kombinasjon med beredskap.
Administrasjon

Administrasjonen i Brannvesenet Midt IKS består av følgende; brannsjef, leder beredskap,
leder forebyggende, feieformann og 3 personer i stab; kurs og øvingsansvarlig,
kontoransvarlig, og plan og logistikk.
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Organisatoriske konsekvenser ved en tilslutning
Verdal kommune sin representasjon i selskapet.
Verdal kommune vil i kraft av sin størrelse som eier få 2 representanter i representantskapet.
Det er 2 av totalt 11 representanter i representantskapet, som er selskapets øverste myndighet.
Via representantskapet får Verdal, på samme måte som de øvrige eierkommuner, innflytelse
på valg av styrets representanter. Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer i
rekkefølge, hvorav de ansatte har 2 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Verdal brannstasjon
Stasjonen er nylig oppgradert for å oppfylle lovmessige krav til et forsvarlig arbeidsmiljø.
Den er hensiktsmessig for formålet. I vedlegget dokumentasjon av Brannvesenet Midt IKS
har vi beskrevet beredskapen Verdal; 16 mannskaper i 4 delt hjemmevakt, overordnet vakt
felles i hele Brannvesenet Midt IKS. Beredskap som i dag, og som Verdal kommunestyre
vedtok i 20 l 0.
Stasjonen vil være en base for feiepersonell(brannforebyggere). I dag en base for 3 feiere. Det
er naturlig at feieformann er på Verdal i perioder. Forebyggende har en person med kontor
der i dag. I tillegg vil en sammenslåing øke behovet for en stilling i forebyggende avdeling for
brannvesenet. Den kan like gjeme arbeide fra Verdal, eller på en av de andre lokasjonene.
Tjenestene skal ytes i hele regionen, slik at må regne med å være mobil i hele regionen.
Administrasjonen ser også for seg dager dere man arbeider fra Verdal. Det er fleksibilitet som
ligger i tiden, og man har avklart med Ikt, at det er mulig med løsninger som gjør at man kan
logge seg på de nødvendige systemer for å arbeide i hele regionen. Pandemien har medført en
raskere utvikling, og innføring, av nye digitale løsninger.
Ansattes rettigheter
Ansatte i brannvesenet tilhørende lokasjon Verdal overføres selskapet gjennom en
virksomhetsoverdragelse. Deres rettigheter og plikter i følge av arbeidsavtaler eller
arbeidsforhold som foreligger på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen, overføres til
Brannvesenet Midt IKS, jmf. Aml. § 16.
Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er minimumsbestemmelser som sikrer at lønns- og
arbeidsvilkår ikke svekkes ved en virksomhetsoverdragelse. Brannvesenet Midt IKS blir
bundet av eksisterende tariffavtaler inntil en eventuell ny avtale er inngått. Dette avtaleverket
består av HTA(hovedtariffavtalen), SFS2404 (sentral særavtale), og lokal særavtale.
Ikke avdekket store forskjeller i lønn for heltidsstillinger mellom de 2 virksomhetene. Men
man har avdekket ulikhet mellom de 2 ulike lokale særavtalene. Dette er administrasjon og
tillitsvalgte i Verdal kommune og Brannvesenet Midt IKS innstilt på at må, og vil bli løst, i
etterkant av et positivt vedtak i Verdal kommune.
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Økonomiske konsekvenser ved brannsamarbeid.
Brannvesenet Midt IKS sitt tilbud er basert på en beregning hva Verdal kommune sitt
eiertilskudd ville ha vært om de hadde vært eier fra år 2021. Kalkulasjonen baserer seg på de
faktorer man tidligere har omtalt. Man har ikke mottatt endelig avklaring på husleienivå og
beregningen er dermed eksklusiv husleie.

Eierandel
Nåværende eierkommuner er positive til at nye kommuner slutter seg til selskapet, men
samtidig med en forventning om at dette ikke skal gi en kostnadsøkning for de 6 kommunene
som per i dag er deltakere i selskapet.
Tabellen under er satt opp på hva de eierandelene er i dag, og hva de vil bli med en positiv
tilslutning fra Verdal kommune.

Verdal
Inderoy
Snåsa
Steinkjer
Steinkjer, ekstra husleie brannstasjon
Osen
Lierne
Royrvik
Totalt

Eierandel 2022
(inkl Verdal)
/8,/6 %
I /,59 %
4,64%
51,22 %

Eierandel 2021
(eks Verdal)
/4,5%
5,8%
61,6%

4,48%
5,2%
4,7/%

5,6%
6,6%
5,9 %

JOO%

JOO%

Eiertilskudd 2021
(eks Verdal)
Kr 6 236 500,Kr 2 494 600,Kr 26 537 300,Kr 1 020 000,Kr 2 408 500,Kr 2 795 700,Kr 2 537 700,Kr 44 030 300,-

Eiertilskudd 2022
Inkl. Verdal
Kr 9 769 700,Kr 6 236 500,Kr 2 494 600,Kr 27 557 300,Inkl. over
Kr 2 408 500,Kr 2 795 700,Kr 2 537 700,Kr 53 800 000,-

Verdal kommune sin eierandel i Brannvesenet Mid IKS vil bli 18,16%. Eiertilskudd for
2022 blir kr 9 769 700,-. Dette vil dekke alle kostnader ved brannvesenet.
Ved en tiltredelse av Verdal, vil de overstående beløp i tabellen bli eiertilskuddet for alle
eierkommunene i 2022. Flere til å bidra til felleskostnaden, gir besparelser for alle
deltakerkommunene. Det betyr at eiertilskuddet blir uforandret fra 2021 til 2022, forutsatt at
Verdal tiltrer.

Eiendeler
Tilbudet forutsetter at eiendeler overdras selskapet. Tyngre kjøretøy vil bli taksert og
balanseført i Brannvesenet Midt IKS sitt regnskap og dermed å betrakte som den verdien man
gikk inn i selskapet med.

Pensjonskostnader
Både IHBR og Brannvesenet Midt IKS har pensjon i KLP. Alle ansatte som omfattes av
virksomhetsoverdragelsen blir dermed overført. Forutsetter at innmeldtes aldersgrenser følger
HT A sine bestemmelser.

Lånegjeld til investeringer
Brannvesenet Midt IKS har et tak for opptak av lån. Dette omtalt i selskapsavtalen. Dette
taket er foreslått forhøyet til kr 30 mill. Dagens lånegjeld pr 2020 er kr 16 mill.

WA Brannvesenet
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IUA
Kostnader for dette samarbeidet dekkes av den enkelte kommune særskilt og er ikke en del av
kostnader som dekkes av brannvesenet.

Nødnett og 110
Dette er kostnader som dekkes over brannvesenets sitt driftsbudsjett.

Husleier, med kostnader til drift og vedlikehold.
Hvis Verdal skal beregne en husleie, vil deres eiertilskudd heves tilsvarende. Enhver
kommune plikter å holde tilfredsstillende lokaler til disposisjon. Eventuelle lovkrav om
hevinger av standard, dekkes av den enkelte kommune. Den hevingen som nå nylig er
gjennomført ved stasjon Verdal tilfredsstiller alle offentlige krav.

Feie- og tilsynstjenesten
Brannvesenet Midt IKS besørger selv, i samarbeid med Inn-Trøndelag regnskap og lønn,
innkreving av feie- og tilsynsgebyret. I regnskapet for Brannvesenet Midt IKS er det et eget
regnskap for selvkostområdet, slik at dette er skilt, fra virksomheten som finansieres med
eiertilskudd og salg av tjenester. Bundet driftsfond for dette føres kommunevis.
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Dokumentasjon av Brannvesenet Midt IKS
Regionen består av kommunene: Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal.
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Formål
Denne dokumentasjonen beskriver hvordan Brannvesenet midt IKS er organisert og
dimensjonert p~ bakgrunn av den risiko som foreligger i regionen. Jfr. brann og
eksplosjonsvernloven § 10 og dimensjoneringsforskriften $2-4.
l. GRUNNLAG FOR BRANNVERNET

a. Oppgaver
Brannvesenets primæroppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernlovgivningens § 11.
Utover disse oppgaver er brannvesenet tillagt:

Oppgaver

Lokalisering

Vertsbrannvesen for beredskap mot akutt
forurensning i Inn-Trøndelag (IIUA)

Steinkjer brannstasjon

Akutthjelpere (bistand helse)

Røyrvik

RYR (restverdiredning) i regi av Finans
Norge Forsikringsdrift

Hele regionen

Andre inntektsbringende arbeid (jfr. $2-6
dim. forskrift)

Hele regionen

b. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene
(4.kvt.2020)
Kommune

Innbyggere

Areal km2

Piper

Steinkjer
Inderøy

24152

2122

6764

Snåsa
Osen
Røyrvik

2054
925

365
2350

8957
2870

Lierne

459
1328

Verdal

Regionen

2

372
1585

1098
464
250

14986

2972
1547

717
7108

50668

11313

21464
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c. Antall særskilte brannobjekter etter brannvernlovens § 13.
Kommuneoversikt:
Kommune

A-objekt

B-objekt

C-objekt

97
30
14
7
5
13
66

19
6
2
0
0
0
12

l

2
0
0
0
0
3

232

37

6

Steinkjer
Inderøy
Snåsa
Osen
Røyrvik
Lierne
Verdal
Regionen
Regionen

Samlet antall objekter: 277

d. Avstander til særskilte brannobjekter som ligger utenfor anbefalt
innsatstid:
Fra brannstasjon
Steinkjer til K varn eldresenter
Steinkjer til Beitstad eldresenter
Steinkjer til Betania sykeheim
Steinkjer til Stod omsorgsboliger
Malm til MM karton Follacell AS
Inderøy Mosvik sentrum

Antall km

Innsatstid i
min

23
17
17
16

24
18
18
20
21
26
20
15
< 10)
< 10 *)
18

13

Inderøy til Kastvollen Opptreningssenter

18
12

Steinkjer til Kastvollen Opptreningssenter

13

Nordli til Lierne sykeheim
Sørli til Lierne bakeri

<l
<3
18

Verdal til Vuku bo og helsetun
e. Vurdering av risikoforholdene

Objekter beskrevet ovenfor overstiger kravet til innsatstid på maks. l O minutter.
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*) Lierne sykeheim og Lierne bakeri, befinner seg på denne listen, selv om det er mindre enn
l O min fra en av de 2 stasjonene i kommunen. Dette pga at begge stasjoner må sees i
sammenheng ved full utrykning.
Det forutsettes at det gjennomføres ytterliggere forebyggende tiltak utover minimum i disse
objektene for å kunne oppnå tilfredsstillende sikkerhet..
2. ADMINISTRASJON OG LEDELSE (§ 2-5)

a. Organisasjonskart

Dagligleder/
Brannsjef

Stab
3 ansatte

Bra n nforebyggere
(Feiere)
l formann + 9 ansatt + l
lærling

Forebyggende

Beredskap

l leder + 5 ansatt

l leder+ 150 ansatt

b. Myndighetsoverføring
Kommunestyret i Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal har delegert
oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen §§ l 0, 11 med tilhørende forskrifter til
Brannvesenet midt IKS jf. brann- og eksplosjonsvernlovgivningen § 9 og kommuneloven av
25. september 1992 nr. l 07.
Delegasjonsvedtak er vedlagt dokumentasjon av brannvesenet i egen HMS.

Kommunestyret
Steinkjer
Inderøy/Mosvik
Snåsa
Osen
Røyrvik
Lierne
Verdal

4

Vedtaksdato
13.12.06 - sak 06/200
13.12.06 - sak 60/06/09.11.06. sak 60/06
14.12.06 - sak 84/06
02.09.09 - sak 36/09
29.08.13 - sak 55/13
19.06.13 - sak 40/13
xx.xx.xx
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c. Innsatsledelse
Følgende inngår som innsatsledere i regionen: Brannsjef, leder beredskap, leder
forebyggende, rådgiver plan og logistikk, ansatt forebyggende avd. Annet personell kan bli
vurdert å få tillagt funksjonen til sin stilling, om omstendighetene krever dette.
d. Planer/rapportering
Daglig leder (brannsjef) utarbeider innen utgangen av hvert år en plan over aktuelle
brannverntiltak for påfølgende år. Planen legges fram for styret hvert år.
Ved årets utgang utarbeides en årsrapport over gjennomførte forebyggende tiltak.
e. HMS/ internkontroll
Det er etablert et HMS-system i brannvesenet som sikrer at alle krav til helse, miljø og
sikkerhet etterleves. HMS-systemet for brannvesenet evalueres og revideres ved behov.
AMU (Arbeidsmiljøutvalget) er brannvesenets HMS - utvalg. AMU består av daglig leder
(brannsjef), Leder forebyggende avd. leder beredskaps avd. tillitsvalgte, hovedverneombud og
representant fra bedriftshelsetjenesten. Rådgiver plan og logistikk er sekretær for utvalget.
HMS system for brannvesenet innebærer systematiske tiltak som skal medføre at alle sider
ved brannmannskapenes sikkerhet ivaretas og at alle ansatte undersøkes årlig av kvalifisert
helsepersonell i henhold til Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking og arbeidstilsynets
krav til fysisk og medisinsk skikkethet.
f. Instrukser
Instrukser for de forskjellige funksjoner i brannvesenet er en del av eget internkontrollsystem.
Ansatte på alle nivå er underlagt stillingsbeskrivelser som sikrer at brannvesenets plikter etter
brann- og eksplosjonsvernlovgivningen blir betryggende ivaretatt.
g. Opplæring, kurs og øvelser
Ansatte skal gjennomføre den opplæringen som kreves etter dimensjoneringsforkriften, samt
den opplæring daglig leder (brannsjef) finner aktuelt ut over det som er nødvendig for å kunne
gjennomføre særskilte oppgaver som tillegges brannvesenet. Det utarbeides årlig planer for
opplæring, kurs og øvelser.
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h. Beredskap for høyderedskap / tankbil (§ 5-5)
Høyderedskap

I Steinkjer by, er det i henhold til bygningslovgivning, gitt tillatelse til bygging av
boligblokker, der brannvesenets høydemateriell skal kompensere for manglende
rømningsveier. Så lenge som tilfredsstillende rømningsveier i denne bebyggelsen ikke er
etablert, påhviler det brannvesenet en plikt til enhver tid å ha nødvendig og egnet
høydemateriell for å kunne etablere sikker rømning fra slike bygninger ved en eventuell
brann. Bemanning sikres ved fullalarm.
Tankbil

I kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal erstatter tankbil
manglende slokkevannforsyning utenfor tettbygde områder. Bemanning sikres ved fullalarm.
Høynet beredskap

I spesielle utfartshelger, høytider, ved større arrangementer, i tider med økt brannfare, eller
perioder med forventet dårlig frammøte ved alarm, har daglig leder (brannsjef) plikt og
myndighet til å etablere høyere beredskap dersom dette er påkrevd for å sikre nødvendig
innsats ved branner eller ulykker.

3. FOREBYGGENDE A VD ELING
Organisasjonskart

Leder
forebyggende

Brannforebygger-/
Feierformann

Forebyggende personell

Fagarbeidere og lærlinger

a. Forebyggende personell

Brannvesenets forebyggende avdeling skal være bemannet og ha slik kompetanse som sikrer
at forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Ifølge forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen $3-2skal det utføres minst ett årsverk brannforebyggende
arbeid pr. l O 000 innbygger i regionen. Ved andre, nye eller krevende forebyggende oppgaver
6
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som brannvesenet blir pålagt eller påtar seg, kan brannsjefen etablere tilstrekkelig bemanning
til å gjennomføre oppgavene med tilfredsstillende kvalitet.
b. Brannforebyggere / feiere
Feiertjenesten skal være bemannet slik at registrerte skorsteiner blir feiet, samt at tilsyn med
skorsteiner og fyringsanlegg blir gjennomført i forskriftsmessig omfang. Feieavgift til
dekning av lovbestemt feiing, fastsettes av kommunene etter forslag fra representantskapet for
brannvesenet.
4. BEREDSKAPSAVDELING
a. Organisasjonskart

EEa

-ma!
'g

EE Ea

.

.

.

..

b. Vaktordning
Bemanning
Stasjon

Steinkjer

vakt/ hjemmevakt

Dgnkas.

Deltid

Dgnkas.

Uke

12

9

3

1

Malm
Indery
Snåsa
Osen

16
16
16
16

Sætervika

5

Ryrvik

16

Nordli

10

Sarli

6
16

Verdal
totalt:

12

126

2

Påske

1

4

4

4

1
1

4

1
1

4

9

22

4

2

4
3

I tillegg er det en innsatsleder på vakt for hele regionen.
7
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c. Bemanning pr. avdeling
Steinkjer
Funksjon
Daglig leder (brannsjef)
Leder forebyggende avd.
Leder beredskaps avd.
Rådgiver kompetanse
Rådg. plan og logistikk
Tilsynsperson
Utrykningsledere
Brannkonstabler
Brannkonstabler
Brannforebygger/feier
Brannforebygger lærling

Snåsa
Funksjon
Utrykningsledere
Brannkonstabler
Brannforebygger/feier

Røyrvik
Funksjon
Utrykningsledere
Brannkonstabler

Verdal
Funksjon
Utrykningsledere
Brannkonstabler
Tilsynsperson
Brannforebygger/feier

Årsverk
Heltid
Heltid
Heltid
Heltid
Heltid
Heltid
Heltid
Heltid
Deltid
Heltid
Heltid
Totalt

Årsverk
Deltid
Deltid
Heltid
Totalt

Antall
l
l
l
l
l
3,5
4
8
9
3
l
33,5

Antall

Antall stillinger i regionen

Brannforebygger/feier

Malm
Funksjon
Utrykningsledere
Brannkonstabler

Funksjon
Utrykningsledere
Brannkonstabler

Heltid
Totalt

Antall
4

12
l
17

Årsverk
Deltid
Deltid
Totalt

Antall

Årsverk
Deltid
Deltid
Totalt

Antall

Årsverk
Deltid
Totalt

Antall
5
5

Årsverk
Deltid
Deltid
Heltid
Totalt

Antall
4
6
l
11

Årsverk
Deltid
Totalt

Antall
6
6

4

12
16

4

12
16

12
l
17

Antall
4
12
1,5
3
20,5

Sætervik depot
Funksjon
Brannkonstabler

Lierne (Nordli)
Funksjon
Utrykningsledere
Brannkonstabler
Brannforebygger/feier

Lierne (Sørli)
Funksjon
Brannkonstabler

158

) enkelte har kombinerte stillinger med heltid + deltid
8

Årsverk
Deltid
Deltid

Osen

4

Årsverk Antall
Deltid
4
Deltid
12
Totalt
16

Årsverk
Deltid
Deltid
Heltid
Heltid
Totalt

Inderøy
Funksjon
Utrykningsledere
Brannkonstabler
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d. Røykdykkernivå

Der Brannvesenet Midt IKS skal ha røyk- og kjemikalieberedskap, legges veiledning for
røyk- og kjemikaliedykking og arbeidstilsynets krav til helseundersøkelser og tester til grunn.
e. Reservestyrke / Skogbrannreserve

Brannvesenet Midt IKS har ikke etablert egen reservestyrke, men har mulighet til å kunne be
om assistanse gjennom samarbeidsavtaler.
f. Akutt forurensning
Kommuner i Norge er gjennom forurensningsloven forpliktet til å etablere en beredskap mot
akutt forurensning. Brannvesenet Midt IKS er vertskommune for IIUA
(Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning). Brannvesenet er
gjennom Osen kommune en del av Sor-Trondelag IUA og gjennom Røyrvik og Lierne
kommune en del av Namdal IUA. Brannvesenet skal til enhver tid ha mannskap, kompetanse
og utstyr som tilfredsstiller krav til akuttberedskapen.

5. VARSLING OG ALARMERING (§§ 4-5/4- 7)

Varslingssentra! for nødnummer 110 er ansvarlig for at utalarmering av innsatspersonell
ledere og innsatspersonell alarmeres via nødnett.
Alle mannskaper plikter å bære terminal / telefon hele døgnet. Dette gjelder også på fritiden.
6. UTRUSTNING A V BEREDSKAPEN (§6)
a. Alarmerings- og sambandsutstyr

Brannvesenet skal ha nødvendig utstyr for alarmering av personellet og for å opprettholde
nødvendig samband mellom varslingssentra! for nødnummer 110 og innsatsmannskaper.
Brannvesenets innsatspersonell og røykdykkere skal ha tilgang til nødvendig godkjent
sambandsutstyr ved innsats.
b. Personlig vern

Alt personell som settes inn i innsats skal ha og benytte godkjent vernebekledning tilpasset de
aktuelle innsatsoppgavene.
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c. Materiell
Brannvesenet skal disponere det nødvendige materiell og utstyr til innsatser som er avdekket i
ROS-analysen og innsatser ellers som brannsjefen til enhver tid finner hensiktsmessig.

Stasjon Mannskapsbil
Steinkjer
x
Malm
x
Inderøy
x
Snåsa
x
Osen
x
Sætervika
Røyrvik
x
Nordli
x
Sørli
x
Verdal
x

Liten
mannskapsbil
x
x
x
x
x
x
x
x

Tankbil Hoyderedskap overflateutstyr Redningsb~t
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

7. AVTALER
a. Samarbeidsavtaler
Brannvesenet har avtale som sikrer tilrettelagt bistand med:
Samarbeidspartner

Avtale

Vertskommune IIUA / Tilgrensende IUA
Tilgrensende kommuner

Vern mot akutt forurensning

FIG (fredsinnsats gruppe)

Mannskap, utstyr og forpleining
Bistandsavtale

J~mtlands Riidningstj enstforbund

Bistandsavtaler

8. VEDTAK
Dokumentasjon/brannordning for brannvesenet er vedtatt av Representantskapet
I møte den
Sak nr
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xx

SELSKAPSAVTALE FOR
BRANNVESENET MIDT IKS
SIST REVIDERT VED VEDTAK:
Snåsa kommunestyre
sak xx/xx
Steinkjer kommunestyre
sak xx/xx
Inderøy kommunestyre
sak xx/xx
Osen kommunestyre
sak xx/xx
Lierne kommunestyre
sak xx/xx
Røyrvik kommunestyre
sak xx/xx
Verdal kommunestyre
sak xx/xx
1. Selskapsform
Selskapet er et interkommunalt selskap organisert etter Lov av 29.01 .99 nr. 06 om
interkommunale selskaper (IKS-loven).
2. Firma
Selskapets navn er Brannvesenet Midt IKS.
3. Deltakere
Kommunene Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Osen, Lierne, Røyrvik og Verdal er deltakere i
selskapet. Andre kommuner kan etter søknad bli medlem i selskapet.
4. Formål
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av
14.06.02 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.
Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært
innen sikkerhet og redning.
5. Overføring av myndighet
Den enkelte deltakerkommunes myndighet etter brannvernlovgivningen anses delegert til
selskapet gjennom de respektive kommunestyrers godkjenning av denne selskapsavtale.
6. Hjemsted
Selskapet har sitt hovedkontor i Steinkjer.
7. Innskuddsplikt
Hver av deltakerkommunene overdrar vederlagsfritt til selskapet maskiner og utstyr som
kommunene med sine brannvesen er eiere av på etableringstidspunktet.
Deltakerkommunene overdrar videre sine rettigheter og avtaler til leie av bygninger, anlegg
og maskiner/utstyr som kommunene har på etableringstidspunktet.
Det skal i løpet av første regnskapsår foretas en verdifastsettelse av de overdratte eiendeler.
Verdifastsettelsen skal godkjennes av representantskapet.
8. Eierandel og ansvarsfordeling
Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet, basert på en vekting av fastkostnader,
innbyggertall, krav til beredskapsnivå og utrykningsfrekvens.

Inderøy kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Osen kommune
Lierne kommune
Røyrvik kommune
Verdal kommune

11,59 %

4,64%
51,22 %
4,48 %
5,2%
4,71 %
18,16 %

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser med en ansvarsprosent
tilsvarende eierprosenten.
Driftsutgifter i selskapet skal fordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med
kommunenes eierandeler.
Endringer i fordelingen av eierandeler kan gjøres hvert 5. år samt ved endringer i selskapets
modell/brannordning, gjennom endring av denne selskapsavtale.
Innbetaling av deltakerkommunenes tilskudd skal skje innen 10. januar med 50 % og 10. juli
med 50 %.
I tilfelle større branner/ulykker eller andre uforutsette hendelser som i stor grad forrykker
grunnlaget for denne avtale, forutsettes innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte
som overfor eierkommunene kan fremme forslag om avvikende kostnadsfordeling.
Med utgangspunkt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) og konkrete risikovurderinger fastsetter representantskapet en
brannordning for regionen. Den enkelte deltakerkommune kan velge å ha en
beredskap/standard som er bedre enn den vedtatte brannordning. De merkostnader en
kommune har på grunn av dette skal dekkes av angjeldende kommune alene.
Nye kommuner som ønsker å slutte seg til selskapet må akseptere tilsvarende vilkår.
Eierandeler og ansvarsfordeling blir da å justere etter de samme prinsipper som omtalt her,
og de styrende organer utvides tilsvarende.
9. Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.
Representantskapet skal bestå av representanter og vararepresentanter fra hver kommune
etter følgende fordeling:
Steinkjer kommune:
Verdal kommune:
Inderøy kommune:
Snåsa kommune:
Osen kommune
Lierne kommune:
Røyrvik kommune

3
2
2
1
1
1
1

representanter med vararepresentanter
representanter med vararepresentanter
representanter med vararepresentanter
representant med vararepresentant
representant med vararepresentant
representant med vararepresentant
representant med vararepresentant

Deltakerkommunene med sine respektive kommunestyrer oppnevner selv sine
representanter og vararepresentanter for kommunevalgperioden på 4 år, første gang
tilpasset valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder- og nestledervervet
skal gå på omgang mellom deltakerkommunene. Representantskapet skal blant sine
medlemmer velge en valgkomite bestående av 3 representanter.

10. Representantskapets myndighet
Representantskapet behandler de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som legges
fram av styret.
Representantskapet skal:
- Velge styremedlemmer med varamedlemmer, og blant styremedlemmene
velge leder og nestleder
- Vedta brannordning
- Vedta overordnete mål og retningslinjer for driften
- Vedta økonomiplan og årsbudsjett
- Vedta årsmelding og regnskap
- Gjore vedtak om investeringer og økonomiske disposisjoner som er av vesentlig
betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, herunder salg av
selskapets eventuelle faste eiendommer
- Fastsette godtgjøring til representantskapets og styrets leder, og til disse organers
øvrige medlemmer
- Velge revisor
- Behandle andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller
selskapsavtalen å behandle, herunder de endringer i denne avtale som ikke etter loven må
vedtas av deltakerkommunenes kommunestyrer.
Representantskapet kan videredelegere den myndighet som selskapet får overført fra
kommunene, innenfor den delegeringsmulighet som l KS-loven gir.
11. Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til møter i representantskapet. Innkalling til ordinære
representantskapsmøter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet.
Ordinært representantskapsmøte som skal behandle årsmelding og regnskap forutsettes
avholdt innen utgangen av april det påfølgende år.
Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkalles når minst to styremedlemmer eller
minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det, eller om representantskapets
leder finner behov for det. Revisor og de enkelte deltakerkommuner ved sine respektive
kommunestyrer har også selvstendig rett til å kreve ekstraordinært representantskapsmøte.
Representantskapsmøter holdes for åpne dører hvis representantskapet ikke beslutter noe
annet.
12. Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår basert på de økonomiske rammer for selskapets virksomhet.
Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerkommunene, er budsjettet ikke
endelig før deltakerkommunenes budsjetter er behandlet etter kommuneloven § 45 nr. 4, for
så vidt gjelder tilskuddet.
13. Styret
Selskapet skal ha et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer, første og andre vara,
hvorav de ansatte har to medlemmer med egne personlige varamedlemmer.

Styremedlemmene velges av representantskapet. De ansattes representanter velges av og
blant de fast ansatte i selskapet.
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg av medlemmer til styret
skal 3 av styrets medlemmer velges med funksjonstid p~
Representantskapet velger

1~r.

styrets leder og nestleder.
Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av selskapets virksomhet. Styret representerer selskapet utad og tegner dets
firma.
Styret avgir innstilling til representantskapet i følgende saker:
- Storre organisatoriske endringer
- Opptakelse av lånegjeld
Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet. Styret skal blant annet:
- Vedta mindre organisatoriske endringer innenfor de rammer som er fastslått av
representantskapet eller gjennom denne avtale
- Fore tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand
til representantskapet
- Avgi innstillinger til representantskapet
- Treffe vedtak om disponering av fondsmidler
- Avgi kvartalsrapport over selskapets drift til eierne
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har
det overordnete HMS-ansvar i selskapet.
Styret kan videredelegere til daglig leder den myndighet som styret får delegert fra
representantskapet, innenfor den delegeringsmulighet som IKS-loven gir.
14. Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Første varamedlem møter ved hvert styremøte uavhengig av forfall. Ved fulltallighet blant
styremedlemmer, møter vara med observatørstatus.
Ved valg ansees den valgt som har fått flest stemmer. Når flere får like mange stemmer
avgjøres valget ved loddtrekning.
De ansattes representanter har de samme rettigheter og plikter som arbeidsgivers
representanter i styret, men skal ikke delta ved behandling av tariffavtaler, i lønns- og
tarifforhandlinger eller i andre saker hvor styret skal ivareta rene arbeidsgiverinteresser.
15. Daglig leder
Daglig leder er direkte underlagt styret.
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at alle arbeidsoppgaver utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av
representantskapet eller styret.

Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Daglig leders fullmakter omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning.
Daglig leder sørger for styrets sekretariat og forbereder og lager innstilling i alle saker som
skal legges fram for styret til behandling. Daglig leder har møteplikt og talerett i styrets møter,
dersom ikke styret i enkelte saker vedtar noe annet.

16. Rapportering
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold.
Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner.
Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes deltakerkommunene.
17. Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.
18. Låneopptak og garantistil/ing
Selskapet v/ representantskapet har anledning til å vedta låneopptak. Høyeste ramme for
selskapets samlete låneopptak er kr. 30 000 000,-. Beløpet indeksreguleres etter Statistisk
sentralbyrås (SSB) indeks.
19. Arbeidsgiverorganisering
Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet.
AIie spørsmål knyttet til ansettelse, arbeidsvilkår og oppsigelse ligger til styret. Styret kan
delegere slike oppgaver til daglig leder.
20. Klage
Klager over vedtak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følger av loven.
Til behandling av klager opprettes en interkommunal klagenemnd bestående av 7
medlemmer, en fra hver deltakerkommune som oppnevnes av representantskapet.
21. Endring av selskapsavtalen
Denne avtale kan endres i samsvar med reglene i !KS-lovens§ 4.
22. Uttreden
Den enkelte deltaker kan med 2 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse og denne avtale. Ved
uenighet om forhold knyttet til uttreden bringes tvisten inn for departementet.
Den kommune som trer ut av selskapet har rett på verdier prosentvis tilsvarende sin
eierandel, for nettoverdiene i selskapet på det tidspunkt uttreden finner sted.
23. Oppløsning
Oppløsning av selskapet skal skje i henhold til !KS-loven.
24. Voldgift
Uenigheter i selskapet skal søkes løst internt.

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter, eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes i samsvar med reglene i tvistemålslovens
kapittel 32, dersom ikke annet følger av lov eller forskrift.

25. Annet

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Lov om interkommunale
selskaper.

Inderøy den

Steinkjer den

Lierne den

Snåsa den

Osen den

Røyrvik den

Verdal den
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EKSEMPEL
FELLES FEIE- OG TILSYNSGEBYRORDNING FOR KOMMUNENE STEINKJER,
INDERØY, SNÅSA, OSEN, RØYRVIK, LIERNE OG VERDAL FOR 2022.

Den 17. desember 2015 trådte forskrift om brannforebygging i kraft, som pålegger kommunen
å gjennomføre feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger. § 17 i forskrift om
brannforebygging omhandler kommunens plikter med feiing og tilsyn av fyringsanlegg:
• Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av
byggverket blir feiet ved behoy.
• Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som
brukes til oppvarming av byggverk
Med byggverk menes det hovedsakelig boliger og fritidsboliger.
Feiing deles inn i2kategorier.
Kategori l: Skorstein med høy sotdannelse/beksot
Kategori 2: Skorstein med lav sotdannelse.
Tilsyn har et fast årsgebyr.
Intervall for feiing og tilsyn er basert på risiko, og det er feieren/brannforebyggeren som setter
intervallet for hvor ofte det skal feies, og hvor ofte tilsyn skal gjennomføres.
Feiegebyrordningen omhandler boliger/leiligheter og fritidsboliger som har intakt
fyringsanlegg. Brannvesenet Midt IKS har definert at fritidsboliger langs vei maksimalt skal
ha ca. l 0 minutters gange fra nærmeste parkeringsplass. Fritidsboliger som ligger utenfor dette
tidsspennet, vil ikke omfattes av denne feiegebyrordningen. Men fritidsboliger som ligger i et
hyttefelt/området, utenfor l 0 min, kan bli omfattet av tilsyns- og feier ordningen.
Eksempel l:
En huseier med en standard enebolig/fritidsbolig med l stk. skorstein med lav sot dannelse
(kategori 2); skal betale kr 500,- i årlig avgift for tilsyn og feiing.
Eksempel 2:
En huseier med en skorstein med høy sot dannelse (kategori l); skal betale kr 715,- i årlig
avgift for tilsyn og feiing.
Eksempel 3:
En huseier med to skorsteiner med høy sot dannelse (kategori l); skal betale kr l 072,50 i årlig
avgift for tilsyn og feiing.
Prisene er inkludert merverdiavgift.

Satser feie- og tilsynsgebyr, gjeldende for 2021
Gebyrene skal dekke både ordinær feiing, og tilsyn av fyringsanlegg.
Eks mva
Hovedpipe
Kr 292,Ekstra pipelop
Kr 146,-

Feiing, kategori l, skorstein med høy sotdannelse/beksot:

Inkl mva
Kr 365,Kr 182,50,-

Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse

Hovedpipe
Ekstra pipeløp

Kr 120,Kr 60,-

Kr 150,Kr 75,-

Kr 280,Kr 140,-

Kr 350,Kr 175,-

Kr 800,-

Kr 1000,-

Tilsyn av fyringsanlegg:

Hovedpipe
Ekstra pipelop
Tjenester utover ordinære oppgaver

Fresing av beksot, medgått tid
Filming av pipe/røykrør
Kontroll etter pipebrann
Befaringer etter forespørsel, som
kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg

/time
Kr 800,Kr 1000,/time
Gratis, dekkes av ordinært
feiegebyr
Gratis, dekkes av
ordinært feiegebyr

Feiing i kategori l og 2, samt tilsyn faktureres en gang i året.

Hjemmel for innkreving av gebyr til dekning av lovbestemt feiing.
Brann-og eksplosjonsvernloven § 28, annet ledd, hjemler adgang til å innføre gebyr til
dekning av lovbestemt feiing og tilsyn. Forskrift om brannforebygging§ 17 pålegger
kommunene å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
Kommunene må treffe vedtak om gebyrfastsettelse i henhold til forvaltningslovens §§ 38 og
39. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften setter ingen begrensninger for kommunen
til å fastsette størrelsen på gebyret, som for eksempel avhenger av type og størrelse på
fyringsanlegget, eller på annen måte differensiere gebyret.
Selvkostprinsipp:
Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke
kostnaden for denne kommunale ytelsen, og ikke brukes som skattegrunnlag. Dette innebærer
at gebyret ikke skal dekke kostnadene ved andre kommunale ytelser. Utgifter som normalt
dekkes av gebyret er driftsutgifter som anskaffelse av utstyr til tilsyn og feiing, lønnsutgifter,
bilhold, data- og kontorkostnader, samt utgifter til kurs, reise og opphold.
Saksbehandling:
Avgjørelse om fastsetting av gebyr regnes som forskrift, jf. Forvaltningslovens§ 2, annet
ledd, bokstav a og c, og Forvaltningslovens kap. VII "Om forskrifter". Dette gjelder både for
engangsgebyr og årsgebyr. Kommunestyret skal behandle gebyrvedtak i henhold til Lov av
25.sept.1992 nr. l 07 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), selv om
kommunestyret har delegert all myndighet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven til en
kommunal nemnd eller til brannsjefen.

Engangs gebyr:
Fjerning av beksot er en viktig del av feiervesenets forebyggende oppgaver for å hindre
skorsteinsbranner, og er en del av det lovbestemte arbeidet. Arbeidet er så ressurskrevende, at
dette er en oppgave som ilegges gebyr etter medgått tid.
Gebyr ved ikke utført feiing/tilsyn:
Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn
gjennomføres. Det er fastsatt et prinsipp om at gebyr kan kreves inn, selv om feiing og tilsyn
ikke er utført, dersom:
feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er
nødvendig
feier etter varsel og oppmøte på fastsatt dag, ikke har fått tilfredsstillende adgang til
fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke har lagt til rette
for sikker adkomst til fyringsanlegget, eller ikke har kvittert på tekstmelding om at
trekkluker er stengt
Ikke møtt på avtalt tidspunkt, eller unnlatt å møte ved tilsyn
Gebyrfritak:
Forutsetning for gebyrfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk. Ildstedet er koblet fra
skorstein, og det er murt igjen.

Innherred brann og redning

Verdal Kommune - Kommunedirektør

Deres ref:

Vår ref: RIGPEN 2021/2127

Dato: 18.05.2021

Svar fra daglig leder/ brannsjef i Innherred brann og redning på
oversendelse for uttalelse -Verdal kommune - ny deltakerkommune i
brannvesenet Midt IKS.
Daglig leder/ brannsjef i Innherred brann og redning er bedt av kommunedirektøren i Verdal
kommune om å gi tilbakemelding på tilbudet fra Brannvesenet Midt IKS til Verdal
kommune om sammenslåing av Verdal kommune sin brannberedskap med Brannvesenet
Midt IKS.
Uttalelsen baserer seg på det oversendte dokumentasjonsgrunnlaget. Det tas dermed
forbehold om at det foreligger opplysninger som daglig leder ikke er kjent med. Med
utgangspunkt i de oversendte dokumentene, oppfattes det slik at det er gitt et tilbud til Verdal
kommune om å slutte seg til brannsamarbeidet Brannvesenet midt. Noen kommentarer til
tilbudet:


I denne sammenhengen vil daglig leder gjøre oppmerksom på, at bemanningen ved
brannstasjonen i Verdal i dag består av 19 personer med deltidsstillinger pluss fire
heltidsstillinger. De fire med heltidsstilling, har også en deltidsstilling som
brannkonstabel. Dette er det også tatt høyde for i gjeldende budsjett for
tjenesteområdet. Ved en overgang til Brannvesenet Midt IKS vil det dermed være
sannsynlig at det oppstår en overtallighetssituasjon, da tilbudet kun gjelder 16
personer med deltidsstilling, samt fire heltidsstillinger. Det gjøres oppmerksom på at
Verdal kommune fortsatt har forpliktelser ovenfor de som blir overtallig og at dette
kan utløse ekstra kostnader som det ikke er tatt høyde for i tilbudet



Det gjøres også oppmerksom på at man blir mer sårbar når det legges opp til en
minimumsbemanning på 16 personer. Dette kommer særlig til uttrykk i situasjoner
som ved for eksempel sykdom, kursvirksomhet eller ved avgang. Pr. i dag er dette
tatt høyde for både budsjettmessig og bemanningsmessig, ved at man har engasjert
inntil 20 personer i deltidsstillinger. Budsjettmessig reguleres dette hvert år i forhold
til antall ansatte. De fire heltidsansatte har også hver sin deltidsstilling blant
deltidsstillingene i Verdal. Når en skal ansette nye må det påregnes minst 2 år før
disse er opplært og kan inngå som en fullverdig del av styrken. Ved å ha en
minimumsbemanning vil det være en større belastning på øvrig mannskap, samt
ekstra kostnader ved sykdom, kurs og når noen slutter.
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Ved å se tilbake i tid så må det også i fremtiden beregnes inntak av mannskap hvert
3-4 år. Ser en i tillegg fremover i forhold til alderssammensetning, vil behovet for å
rekruttere nye brannkonstabler komme oftere og være flere.
Dersom man ønsker å sammenligne nåværende kostnader knyttet til brann og redning
med tilbudet gitt av Brannvesenet midt, bør det korrigeres for forskjellen i antall
personer som er i beredskap mot antallet som tilbudet gir.



Brannsjefen i IHBR mener at beredskapsgodtgjøringen som IHBR har til sine
mannskaper ligger høyere enn beredskapsgodgjøringen til ansatte i Brann Midt.
Har tilbudet tatt høyde for en forskjell i kostnad knyttet til beredskapsgodtgjørelse?
Det er ikke sikkert at ansatte i Verdal ønsker å gå ned i beredskapsgodtgjørelse ved
en overgang. Dette vil kunne gi økte kostnader dersom tilbudet ikke har tatt høyde
for det. Dette kan også føre til økte kostnader for Brann Midt IKS dersom alle ansatte
skal oppjusteres til samme godtgjørelse, med påfølgende økte utgifter for
deltakerkommunene.
Brannsjefen i IHBR mener også at antall øvelser/ timer til øvelser ligger lavere i
Brann Midt, noe som også gir en økt sårbarhet for innbyggere og verdier i Verdal
kommune.



Det står heller ikke noe i tilbudet om hvem som skal ta kostnadene med å endre,
overføre og avslutte ulike programvarer og andre kostnader som en endring av
tilhørighet vil utløse. Det benyttes i dag ulike programvarer innen HMS og for
registering av bl.a. tilsyn for forebyggende, feiere og beredskap i Brann midt og
IHBR. Data for Verdal kommune, som f.eks. all informasjon over ildsteder må
konverteres og overføres. Videre må alle terminaler innen nødnettet avsluttes og evt.
kjøpes nye/ overføres til Brann Midt. Dette er noen eksempler som utløser ekstra
kostnader, og en kan ikke se at det er tatt høyde for dette i tilbudet.



Det står i tilbudet at man samler og styrker administrasjon, forebyggende fagmiljø og
beredskapsmiljøet, samtidig som det står at de som i dag er tilhørende Verdal stasjon
skal fortsatt være der. Brann Midt og Innherred brann og redning er likt oppbygd
med brannsjef og avd. ledere, samt at innbyggertallet i de to brann og redningsetatene
er forholdsmessig likt. Kostnadene ligger på samme nivå per innbygger for både
Brann Midt og IHBR, selv om det er store ulikheter mellom kommunene innad i
Brann Midt.



Det står videre i tilbudet at det er en lett tilgjengelig beredskap, som ved enkelte
krevende hendelser kan rykke ut til nabostasjonen med ytterligere mannskap og
utstyr. Eks tankbil, stigebil, båtressurs mm. Dette gjøres automatisk i Innherred brann
og redning i dag, hvor Levanger er støtteressurs til Verdal, og omvendt. Det er
kortere avstand mellom Verdal og Levanger enn mellom Verdal og Steinkjer/
Inderøy.
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Med utgangspunkt i ovenstående kan brannsjefen ikke se at tilbudet gitt av
Brannvesenet Midt IKS til Verdal kommune gir betydelig bedre rammevilkår, verken
faglig eller økonomisk. IHBR har over tid blitt utviklet til å være et faglig sterkt
brannsamarbeid, og er i stadig utvikling med bl.a. Værnesregionen brann og
redningstjeneste samt Norske skog, innen kurs, utdannelse, øvelser til brann og
redningsetater, andre nød- og redningsetater, samt også mot bedrifter både med og
uten industrivern i Trøndelag. Det er et sterkt ønske om å fortsatt arbeide med å
utvikle dette samarbeid, også i framtiden. Ansatte ved IHBR i Verdal vil ha en
direkte påvirkningsmulighet i dette utviklingsarbeidet, og vil dermed også på dette
området kunne være en viktig premissleverandør for Verdals brann og
redningstjeneste.



Ta gjerne kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål eller ønske om
utfyllende opplysninger i forbindelse med dette skrivet.

Med hilsen
Rigman Pents
Brannsjef
Dokumentet er elektronisk godkjent har derfor ingen signatur.
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