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Saksliste 

Saksnummer Innhold 

19-21 Godkjenning av innkalling. Godkjenning av protokoll fra møte 3-20 
 

20-21 
 

Orienteringssaker fra brannsjef. 
 

21-21 Økonomirapportering. Status per 16.8.21 
 

22-21 
 

Mulig inntektspotensial for IHBR 

23-21 Prosess for opphør av samarbeidet. 
 

24 -21 
 

Sak tatt opp i møtet. 
Oppfølging av saker vedrørende daglig leders ansettelsesforhold 

 

 

 

23/8-20  Rigman Pents  

  Brannsjef  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 19-21 Godkjennelse av innkalling og protokoll. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkalling til styremøte 4-21 godkjennes. Protokoll fra styremøte 3-21 godkjennes. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 3-21 og innkalling styremøte 4-21 er sendt 

styremedlemmene på e-post. 

 

Vurderinger: Protokollen fra styremøte 3-21 ble sendt styremedlemmene i uke 22/21. 

Innkalling til styremøte 4-21 ble sendt styremedlemmene i uke 33/21. 

 

VEDTAK: 

Innkalling og protokoll er godkjent. 

 

 

 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 20-21 Orienteringssak fra daglig leder. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Vedlegg:  

Sak 20-21, vedlegg 1. Oversikt utrykninger 7 første måneder 2021, sammenlignet med tidligere år. 

 

Saksopplysninger: 

Brannsjefen orienterer om HMS. 

Utrykninger for de 7 første måneden 2021, sammenlignet med tidligere år. 

 

 

Vurderinger:  

HMS. Ingen fravær grunnet foretakets drift siden forrige styremøte.                

 

 

Utrykninger. Det har vært en nedgang i antall utrykning de syv første måneden i 2020 og 2021, sett i 

forhold til 2019.  

2019 292 

2020 235 

2021 232 

 

 

Ser en på overordnet type oppdrag er det unødige og falske utrykninger som har størst reduksjon.  

IHBR har hatt søkelys på å redusere oppdrag som er relatert til automatiske brannalarmer de siste 

årene, dette kan ha en sammenheng. Samtidig er antall branner likt som tidligere år, mens ulykker 

ser ut til å ha en økning.  

 

Brannsjef orientering om forurensing på Ekne. 

 

 

 

VEDTAK: 

Styret tar gjennomgangen til orientering. 

  



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 21-21 Økonomirapportering. Status per 16.8.21 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering.  

Styret ber kommunedirektørene om å følge opp saken angående kostnader for kommunenes 

tilknytting til 110 sentraler. 

 

Vedlegg: 3 vedlegg. 

Sak 21-21, vedlegg 2. Regnskapsrapport per 16.8.21.  

Sak 21-21, vedlegg 3. Saksliste med underlag årsmøte Namdal 110-sentral. 

Sak 21-21, vedlegg 4. Brev sendt til Namdal 110- sentral  

 

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 beredskapstillegget og driftsutgifter som er de store utfordringene, og hvor 

underskuddet kan oppstå. Per 16/8 2021 er prognosen helt lik som den var per 25.5.21. 

En av hovedgrunnen til at driftsutgiftene er høye er at dekken på de store brannbilene måtte skiftes 

ut grunnet ny forskrift. 

Høye kostnader på lønn har også bakgrunn i manglende refusjon fra NAV med sykmeldinger. Når 

deltidsansatte blir sykmeldt refunderes sjelden arbeidsgivers løpende utgifter fra NAV. Dette er på 

bakgrunn av hvordan NAV beregner hovedarbeidsgivers lønn i totale lønn. Dette medfører økte 

kostnader for IHBR ved sykmeldinger.  

 

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 16.8.21, og at IHBR har samme utvikling som tidligere år, vil regnskapet for 

IHBR også i år kunne 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. 

Saksliste fra Namdal 110 sentral viser til at oppgradering av oppdragshåndertingsverktøyet vil føre til 

en mer kostnad for kommunene i 2022 på opp mot 15,- per innbygger.  

I tillegg kan det komme en økning per innbygger dersom to av kommunene som i dag tilhører 

Namsos 110 går over til Midt Norge 110 sentral fra 1.1.2022. Da vil betaling per innbyggere for de to 

kommunene bli belastet de gjenstående kommunene. Det vil kunne utgjøre 35 % i tillegg til økning av 

utgiftene for oppdragshåndteringsverktøyet. 

 

VEDTAK: 

Styret tar den økonomiske rapporteringen til orientering. 

Styret ber kommunedirektørene om å følge opp saken angående kostnader for kommunenes 

tilknytting til 110 sentraler. 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 22-21 Mulig inntektspotensial for IHBR. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar gjennomgangen til orientering 

 

Vedlegg:  

 

Saksopplysninger: 

Brannsjef fikk i styremøte 3-21 i oppdrag å legge frem en sak for styret som tar for seg 

inntektspotensialet knyttet til ulike kursvirksomhet. 

Ved å ta utgangspunkt i hvilke kurs som IHBR gjennomfører allerede og se på eksisterende 

inntektspotensial, så kan det estimeres muligheter for økt inntekt. 

Det må også tas hensyn til ressursbruk i forhold til lovpålagte oppgaver. 

 

Vurderinger: 

IHBR driver allerede i dag med en del kursing, opplæring både internt i kommunale enheter og til 

eksterne aktører. Inntektene fra denne type aktivitet er ca. 50.000 i året, da hoveddelen av kurs/ 

opplæringsvirksomheten er til kommunale enheter. De kommunale enhetene har ikke betalt for 

denne tjenesten, siden både IHBR og kommunale enheter driftes fra samme budsjettgrunnlag. 

Forebyggende enhet er fremdeles ikke bemannet i henhold til forskrifts krav, (forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen) og dermed er det de lovpålagte oppgavene som har 

blitt prioritert. Dersom IHBR skulle satset mer på inntektsgivende kurs måtte styret tatt stilling til 

hvordan dette skulle prioriteres. Men siden samarbeidet nå er kommet i en avsluttende fase, blir det 

ikke nødvendig for styret å ta en slik beslutning. 

Det ville ha vært tre ulike muligheter til å øke inntektsgrunnlaget for IHBR. 

 

1. At all kurs og undervisning som i dag gjennomføres for andre kommunale enheter ble 

fakturert og ført som inntektsgivende. Dette ville i sin tid gå utover andre kommunale 

enheters budsjett. 

2. At det satse mer aktivt på markedsføring av kurs, men på bakgrunn av 

bemanningssituasjonen som er under lovpålagt krav, ville det kun være begrensede 

muligheter til å øke inntjeningsgrunnlaget uten at det går på bekostning av lovpålagte 

oppgaver. Kan kanskje klare å øke inntektsgrunnlaget med 50 %. Men første året må regnes 

med å gå ut i null, da det må sendes personell på kurs for å få godkjenning til å holde f.eks. 

varme arbeider kurs. 

3. Ansette en person til slik at antall personell på forebyggende er i henhold til forskriftskrav, og 

at denne stillingen også kan benyttes til å satse på kursvirksomhet. Det er per d.d. manko på 

0,85 stilling på forebyggende i forhold til forskrift. 

 

 

 

Vedtak:  

Styret tar gjennomgangen til orientering 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 23-21 Prosess for opphør av samarbeidet. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar gjennomgangen til orientering 

 

Vedlegg:  

Sak 23-21, vedlegg 5. Oppsigelse av deltakerforhold. 

 

Saksopplysninger: 

Styrets leder informerte om status på brannutredningen i Verdal. 

 

 

Vurderinger: 

Verdal kommune har sagt opp sitt deltakerforhold samarbeidet Innherred brann og redning.  

Da daglig leder ikke er involvert i brannutredningen er det styrets leder som gir status om denne. 

 

 

 

 

VEDTAK: 

Styret tar gjennomgangen til orientering. 

 

Styre ber videre kommunedirektørene nedsette en egen gruppe som håndterer uttreden, både med 

hensyn til personell og eiendeler. Målsetting for uttredelsestidspunkt er 1.1.22, men prosessens 

varighet skal være tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig håndtering av berørte medarbeider. Tillitsvalgte 

og brannsjef skal delta i gruppen.  

Utstyr skal ikke avhendes eller selges uten at styret orienteres først.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innherred brann og redning 

Sak 24-21 Oppfølging av saker vedrørende daglig leders ansettelsesforhold 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir herved kommunedirektøren i Levanger myndighet til å følge opp saker vedrørende daglig 

leders ansettelsesforhold der saken har sitt opphav i Levanger kommune. Dette innebærer 

myndighet til daglig oppfølging av alle typer personalsaker unntatt ansettelse og oppsigelse. 

Kommunedirektøren i Verdal gis tilsvarende myndighet der saken har sitt opphav i Verdal kommune. 

Der sakens opphav ikke kan defineres, eller der opphavet er i begge kommuner gis 

kommunedirektørene tilsvarende myndighet i fellesskap. Myndigheten gis for alle løpende og nye 

saker.  

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Innherred kommunesamarbeid brann og redning er opprettet med hjemmel i gammel kommunelov § 

27. Loven sier ikke noe om oppfølging av personalansvar for daglig leder.  

Samarbeidets vedtekter har følgende tekst i punkt 7.1 om personalansvar for daglig leder: 

«Brannsjefen er daglig leder av samarbeidet og er direkte underordnet styret.  

Daglig leder har ansvar for at virksomheten og alle arbeidsoppgaver utføres i overensstemmelse med 

gjeldende bestemmelser, lov og forskrifter og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.  

Daglig leder skal sørge for at samarbeidets regnskapsførsel, økonomisk internkontroll, 

personalforvaltning og HMS er i samsvar med lover, forskrifter, avtaleverk, reglement og 

bestemmelser.  

Daglig leders fullmakter omfatter ikke saker som etter samarbeidets forhold er av prinsipiell eller stor 

betydning, uten at styret har gitt slik fullmakt i enkeltsak.  

Daglig leder er styrets sekretær 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 at daglig leder ikke skal kunne møte.  

Personalforvaltningen i samarbeidet følger forretningsadressekommunens reglementer og 

bestemmelser. Ansettelser foretas av daglig leder iht ansettelsesreglement for 

forettetningsadressekommunen.» 

Oppfølging av personalansvaret for daglig leder har tidligere ikke vært tydelig definert fra styrets 

side. Det er nå nødvendig at dette defineres som følge av behov for oppfølging ved avvikling av 

Innherred kommunesamarbeid Brann og redning. Behovet for personaloppfølging av daglig leder  

framover vil bli av en slik karakter at dette ikke egner seg for oppfølging fra hele styret hverken i 

forhold til fremdrift/tidsaspekt eller innhold.  

I lys av at daglig leder håndterer saker som er tett knyttet opp mot både Levanger og Verdal, er det 

hensiktsmessig at kommunedirektørene i eierkommunene kan følge opp løpende personalforvaltning 

hver for seg innenfor rammene i forslag til vedtak. For å sikre kontinuitet og oversikt legges det til 

grunn at kommunedirektørene skal oppdatere hverandre på oppfølging gjort i tråd med dette 

vedtaket.  

 



 
 

Innherred brann og redning 

VEDTAK: 

 

Styret gir herved kommunedirektøren i Levanger myndighet til å følge opp saker vedrørende daglig 

leders ansettelsesforhold der saken har sitt opphav i Levanger kommune. Dette innebærer 

myndighet til daglig oppfølging av alle typer personalsaker unntatt ansettelse og oppsigelse. 

Kommunedirektøren i Verdal gis tilsvarende myndighet der saken har sitt opphav i Verdal kommune. 

Der sakens opphav ikke kan defineres, eller der opphavet er i begge kommuner gis 

kommunedirektørene tilsvarende myndighet i fellesskap. Myndigheten gis for alle løpende og nye 

saker.  

 

 

 

 

 

 



Sak 20-21 vedlegg 1. Oversikt over alarmer første 7 måneder. 
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LEVANGER KOMMUNE  
v/Peter Ardon 
Postboks 130 
7601 LEVANGER 
 
  

 
Deres ref:  Vår ref: GEIJEN  2021/1459 Dato: 08.07.2021 

Oppsigelse av deltakerforhold i samarbeidet Innherred brann og redning 

Det vises til vedtak i sak 73/21 av kommunestyret i Verdal, tidligere dialog og møte 
28.06.21. 
 
Verdal kommune sier med dette opp sitt deltakerforhold i samarbeidet Innherred brann og 
redning. Gjeldende vedtekter for samarbeidet har ett års oppsigelsestid i henhold til punkt 
15.1. Formell frist for uttreden blir dermed 8.7.22.   
 
Som tidligere kommunisert, finner vi det hensiktsmessig at prosessen med uttreden blir så 
effektiv som mulig. Dette både ut ifra hensynet til de involverte medarbeidere og forhold 
knyttet til regnskapsår. Verdal kommune ønsker derfor å tre ut av samarbeidet 31.12.21. 
Dette forutsatt at det blir tilstrekkelig tid til å kjøre prosess med virksomhetsoverdragelse og 
øvrige avklaringer tilknyttet oppløsning. Det vil derfor være naturlig at dette blir tema i 
forbindelse med førstkommende styremøte i Innherred brann og redning.  
 
Ber om at det tas kontakt ved uklarheter eller spørsmål. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Olav Jensen 
Kommunedirektør 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 


