
Pressemelding 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) – Dom i Sør-Østerdal Tingrett 

Styret ved MHBR har ved dagens styremøte diskutert dommen fra Sør-Østerdal tingrett hvor MHBR 

var saksøkt av Frode Negård.  

Styret har enstemmig vedtatt at dommen ikke ankes. Bakgrunnen for dette er en helhetsvurdering av 

hva som tjener MHBR som organisasjon best på kort og lang sikt.  

MHBR taper saken fordi retten mener det ikke forelå en avtale om omplassering av Frode Negård til 

annen stilling fordi det var uavklarte lønnsbetingelser. MHBR gjøres ansvarlig for denne situasjonen.  

Om Frode Negårds adferd som grunnlag for MHBR sitt valg om omplassering og juridiske forhold 

knyttet til varsling og gjengjeldelse av varsling konkluderer retten nyansert. MHBR dømmes som 

følge av dette til et lavt erstatningsbeløp samlet sett.  

MHBR styre har bestilt og mottatt en juridisk vurdering av dommen som tilsier at Sør-Østerdal 

tingretts konklusjon om at det måtte ha vært oppnådd en særlig avtale om lønn for å si at det forelå 

en avtale om omplassering mangler faktisk og rettslig grunnlag. Vi ble av denne grunn anbefalt å 

anke saken til lagmannsretten grunnet saksbehandlingsfeil/feil ved bevisvurdering, samt feil ved 

rettsanvendelse som hadde gitt stor sannsynlighet for å vinne frem.  

Rettssaken og den forutgående konflikt har påvirket negativt MHBR, og spesielt arbeidsmiljøet ved 

Elverum brannstasjon i lang tid. Dette er uheldig og er en krevende situasjon for ansatte og ledere. 

En eventuell anke vil medføre en forlengelse av denne situasjonen i enda mange måneder. Ansatte 

og ledere i MHBR uttrykker overfor styret at de ønsker å avslutte saken og jobbe i fellesskap for å 

gjenskape et godt arbeidsmiljø. Det uttrykkes en felles overbevisning om at dette er de i stand til å 

gjøre. Styret har vurdert det som viktig og riktig at nytilsatt brannsjef gis avklarte rammer i forhold til 

denne saken når han tiltrer 1. mai 2018.   

MHBR er en veldrevet virksomhet preget av høy kvalitet, profesjonalitet, kompetanse og god 

beredskap. Planmessig og god ledelse over mange år har gitt selskapet solid økonomi. Dommens 

økonomiske forhold vil ikke negativt innvirke på dagens drift eller beredskap, samtidig som MHBR 

fortsatt vil innfri de økonomiske forventninger eierkommune er forespeilet i årene fremover.  

MHBR styre ønsker derfor ikke å gå videre med saken. Vi vil rette fokus mot å skape best mulig vilkår 

for MHBR sine primæroppgaver og det nødvendige arbeidet med å gjenskape og utvikle et godt 

arbeidsmiljø innen organisasjonen også med fokus på Elverum brannstasjon.  

Som del av dette er Frode Negård tilbake i stilling som brannmester.  

 

For styret i MHBR 
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