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FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011
Foretaksnummer: 997104552

Administrasjon og besøksadresse: Gamle Fjæraveien 25 , 7130 Brekstad
Eiere:

Ansatte pr 31.12.2015 i FBRT
Ørland kommune
Bjugn kommune
Åfjord kommune
Roan kommune

Representantskap:
Leder Vibeke Stjern
Hallgeir Grøntvedt
Arnfinn Astad

30 %
30 %
25 %
15 %

Tom Myrvold pr 31.12
Ogne Undertun pr 31.12

Jan H. Grydeland
Einar Eian pr 31.12
Vara til representantskapet er varaordfører.

Styret: 31.12.2015
Morten Rosenlund
Kari Helmersen/
Anne Rødsjø
Jon Husdal
Unni Kristin Wiik
Geir Aune
Pål Johan Larsen
Johan Uthus

Leder
Nestleder tom 19.5.2016
Styremedlem
Styremedlem
Styrem. fom 19.5.2016

Brannsjef
1
Leder Beredskap
1
Leder Forebyggende Brannvern 1
Feiere

3

Brekstad Stasjon
Storfosna Stasjon
Botngård Stasjon
Lysøysund Stasjon
Årnes Stasjon
Stokksund Stasjon
Roan Stasjon

11
3
12
5
15
7
12

Heltid

6 ansatte

Deltid 31.12.2015

65 ansatte

Pr 31.12.2014
Pr 31.12.2013
Pr 31.12.2012

63 ansatte
68
78

Ansatterepresentant
Ansatterepresentant
Brannsjef/saksbeh

Vara Valgte representanter:
Gerd Hegvik
Tor Skjevdal – Lars Helge Kolmannsskog pr 31.12
Rita Sundet
Vara ansatterepresentanter:
Pål Johan Larsen
Marius Normann pr 31.12
Malene Stræte
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STYRETS LEDER
Morten Rosenlund

Det er med stor glede og respekt jeg nå kan informere om
at Fosen Brann og Redningstjeneste (FBRT) virkelig
begynner å finne sin driftsform. Viktig for å levere enda
bedre sikkerhet til sine innbyggere i alle fire
eierkommunene, Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland.
Det er gjort betydelige investeringer de siste årene med
utskifting av brannvernmateriell i alle kommunene. Dette
arbeidet er nå ferdig iht. det som var planlagt. Botngård
fikk en stor tankbil på høsten 2015.
HMS arbeid er alltid en prioritet oppgave for alle våre
ansatte og nå settes det årlig av betydelige beløp for
nettopp dette arbeid. Dette i godt samarbeid med våre
ansatte.
Vi har fått ny brannordning på plass etter betydelig arbeid
med kartlegging i alle fire kommunene (ROS).
Digitalt nødnett er nå satt i drift, noe som sikrer god
kommunikasjon og styringen av ressurser ved hendelser på
en mye bedre og effektiv måte. Vi fortsetter også det gode
samarbeidet med Kystverket, noe som bedrer sikkerheten
til våre sårbare kystområder og gir både kunnskap og
ekstra ressurser til både selskapet og ansatte.
Jeg er fortsatt meget imponert over selskapets faste – og
deltidsansatte. Det vises profesjonalitet og stolthet i jobben
hver dag og det er ingen selvfølge. Det øves også hele
tiden på ulike senario som måtte inntreffe. Godt jobbet!
Som tidligere bemerket bygges det høyere hus med 4-5
etasjer og nå kommer både 6-7 etasjer med leiligheter.
Industribygg
er
allerede
passert
betydelige
høydeutfordringer. Dette vil selvsagt påvirke tempoet og
diskusjonen med anskaffelser av utstyr til høydeberedskap.
Dette jobber styret i samarbeid med brannsjefen med og vil
komme med en anbefaling til representantskapet i løpet av
høsten 2016. FBRT har satt seg gode og ambiøse mål som
tettere oppfølging av byggesaker, bistand til
beredskapsplaner, krisehåndtering til alle eierkommunene.
Fosen Brann og Redningstjeneste med brannsjefen i
spissen har blitt flink til å informerer med mange og gode
saker i lokalavisen Fosna-Folket og på flere nettsteder. Det
er viktig at både publikum og eierkommunene føler
trygghet med sitt Brann og Redningsvesen samt viktig for
å drive nødvendig forebyggende informasjon.
På vegne av hele styret i FBRT er det viktig at vi fortsetter
det gode arbeidet med fokus på kvalitet og samarbeid også
i 2016.
Morten Rosenlund
Styreleder
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BRANNSJEF
Johan Uthus

Etter et hektisk år i 2014 med rekordmange utrykninger
til hendelser var det med en viss overraskelse at
aktiviteten avtok såsnart vi nådde årsskiftet og 2015
startet. Utover året var tendensen den samme og det lå an
til at antall utrykninger ville bli nær det halve sett i
forhold til året før. Resultat ved årets avslutning ble 50
færre utrykninger og dette er et godt eksempel på
variasjoner i aktivitet som vi må påregne.
Digitalt nødnett har vi ventet lenge på og 2015 var året da
et moderne sambandssystem ble satt i drift. Omfattende
arbeid med både installasjoner og involvering/opplæring
av sluttbrukere. 2. kvartal startet bruken så smått og i
oktober var alt klart for full bruk. Derved kunne alt
gammelt og utslitt utstyr fases ut og en ny hverdag tok til.
Vi har i løpet av det halve året som er gått gjort mange
gode erfaringer og fra at samband var et problem har det
nå blitt et viktig hjelpemiddel. Men det koster og
kommunene må nå betale det mangedobbelte for drift og
vedlikehold av nødnettet sett i forhold til tidligere.

Foto: Fosna Folket

Utskifting av tankbil ved Botngård stasjon var den siste
store investeringen iht planlagte innkjøp. Bilen kom på
plass i oktober og vi er nå godt dekket med 17 tonn
mobilt slokkevann i tillegg til de moderne bilene som
allerede er på plass.
HMS er alltid prioritert og styret fulgte opp dette med å
sette av kr 200 000 årlig i hele planperioden. Pengene blir
benyttet til mannskapenes beste med alt fra innkjøp av
moderne utstyr til planlegging og oppfølging av ulike
tiltak.

Ny tankbil Botngård stasjon

Ved etableringen av selskapet bygget virksomheten på
Brannordninger som nå er 20 år gamle. Plattformen for
ny ordning ble lagt i 2014 med ROS analyse og i 2015 ble
det lagt ned et betydelig arbeid med å få istand en felles
Brannordning for FBRT. Dokumentene var etter en
omfattende høringsrunde til behandling både i styret og
representantskapet som gjorde positive vedtak og
oversendte saken til endelig behandling i eierkommunene.
Det forventes at kommunestyrene gjør sine vedtak i løpet
av 1. halvår 2016 slik at vi kan fortsette arbeidet med å
strukturere både forebyggende og beredskap iht
forutsetningene.
Et godt tilskudd til porteføljen i FBRT er avtalen med
Kystverket om å være vertsbrannvesen for Oljeverndepot
06. Dette knytter oss nærmere til oljevernberedskapen og
gir et godt tilsvar på ROS analysen som angir uhell med
skipsfart og påfølgende forurensning med høyt
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risikopotensiale.
Forebyggende avdeling har vært aktive på ulike aksjoner
og kampanjer og har for første gang deltatt på
Brannvesenets julekalender for ungdomsskoleelever og
komfyrvaktkampanjen for eldre hjemmeboende.

Innsats

Vi jobber stadig tettere opp mot kommunenes
byggesaksbehandlere mtp oppfølging av gamle saker men
også av hensyn til korrekt saksbehandling i nye
byggesaker. Vi er også på tilbudssida ifm bredere
samarbeid/bistand
i
forbindelse
med
ROS,
beredskapsplaner, krisehåndtering mv. Kommunene har i
liten grad benyttet dette tilbudet men kommer kanskje
sterkere tilbake i tida som kommer.
Årets store fylkesøvelse (LRS) gikk av stabelen på
Brekstad i april. Den ga god læringseffekt for alle
nødetater og særlig ble arbeidet som ble gjort i forkant,
viktig for et nærmere samarbeid. Evalueringsrapporten gir
et godt bilde av erfaringene.
FBRT har eller ikke dette året hatt alvorlige uhell eller
skade på egne ansatte. Gjennom økt kompetanse og stadig
bedre utstyr blir vi istand til å levere gode tjenester til
våre innbyggere.
Johan Uthus
Brannsjef FBRT IKS
1. april 2016
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Representantskapet.

REPRESENTANTSKAPET
Eierkommunene

Eierkommunene var tilstede ved Representantskapet og det
ble gjennomført 2 møter i 2015 og i alt 15 saker ble
behandlet.
Representantskapet har uttrykt tilfredshet med driften av
FBRT og støtter opp om de saker som styret fremmer for
behandling. Likeså er det full forståelse for at beredskap blir
stadig viktigere i dagens samfunn og at eierkommunene må
betale for økte kostnader.
Pga kommunevalget kom det nye delegater inn i
representantskapet. For Bjugn ble Arnfinn Astad erstattet av
Ogne Undertun, for Ørland ble Hallgeir Grøntvedt erstattet
av Tom Myrvold og for Roan ble Jan Grydeland erstattet av
Einar Eian. For Åfjord fortsatte Vibeke Stjern.
Leder i 2015 har vært Ordfører Vibeke Stjern.

Styret

STYRET

Representantskapet valgte nye medlemmer i styret med
følgende endringer: Kari Helmersen gikk ut og ble erstattet
av Unni Kristin Wiik, Pål Johan Larsen kom inn som
ansatterepresentant.
Nye varamedlemmer ble Lars Helge Kolmannsskog og
Marius Normann vara for ansatte.

De valgte styremedlemmene og representanter valgt av
ansatte gjennomførte 4 styremøter og vedtak ble fattet i 24
saker.
Leder har vært Morten Rosenlund

STYRINGSKORT FOR FBRT

Årsmeldingen for 2015 er bygget opp med en faktarapportering
i forhold til det vedtatte styringskortet for FBRT.
Styringskortet inneholder 4 perspektiv: Samfunn, Tjenester,
Medarbeider/Organisasjon og Økonomi. I disse perspektivene er
det beskrevet ulike mål og Kortet beskriver hvordan disse
målene skal nås.
Årsmeldingen benytter disse perspektivene for å beskrive om
målsettingene er oppnådd iht plan.
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SAMFUNNS-PERSPEKTIVET

Følgende mål er beskrevet i dette perspektivet:
 Trygt samfunn
 Ingen ulykker
 Ingen brann
 Ingen forurensning
 Skadebegrensning
 Etablering av oppdatert brannordning.
Felles suksessfaktor her er definert til «gode prosesser» og
veien til resultatmålet går gjennom ulike tiltak og defineres
også ved måleparametre og konkrete frister. Sentrale
måleparametre for et trygt samfunn er nettopp at det ikke
skjer ulykker, branner eller at miljøet forurenses. Vårt
bidrag i dette er forebyggende aktivitet og redusering av
skadekonsekvensene når hendelsen har opptrådd.

LRS øvelse på Brekstad i april 2015

Ny brannordning var nødvendig da vi inntil nå har bygget
beredskap og aktivitet på de brannordningene kommunene
hadde ved etableringen av FBRT. Dette var ordninger som
ble etablert for 20 år siden og samfunnet har utviklet seg
betydelig i løpet av disse årene.
Prosessen med ny brannordning startet egentlig med
gjennomføring av Risiko og Sårbarhetsanalyser (ROS) i
2014. Resultatet av dette arbeidet var med på å gi et
grunnlag for utarbeidelse av ny Brannordning sammen
med historiske og nye forhold.
Ny brannordning ble vedtatt av Representantskapet i
oktober 2015 og oversendt til kommunene for endelig
behandling.
Noen av målparametrene for perspektivet «Samfunn» er
tilbakemeldinger fra overordnede og andre myndigheter
samt den dialogen vi oppretter med publikum/innbyggere.
Måten FBRT er organisert på, gjennomføring av
forebyggende brannvern og beredskap er godt mottatt av
alle og det har ikke vært kritiske kommentarer på dette i
året som gikk.

Mannskap fra Brekstad og Botngård på
LRS øvelse

En annen måleparameter er statistikk som beskriver hvilke
hendelser og antall utrykninger vi har hatt. Sett i forhold
til 2014 var det en nedgang på ca 25 % . Det var ingen
hendelser som medførte tap av liv eller som resulterte i
alvorlige helseskader. De forurensningene vi hadde var
også av mindre karakter og miljøet ble etter avsluttet
aksjon, satt tilbake i samme kondisjon som før hendelsen.
Statistikken er gjengitt i vedlegg.
For ytterligere å nå publikum er det opprettet egen
facebook side. Denne benyttes til å publisere nyheter og til
å markedsføre ulike tiltak i regi av FBRT.
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Vår deltagelse i 17. mai tog har blitt en suksess og i 2015
deltok FBRT i folketog både på Brekstad og i Botngård.
Mannskapene stilte frivillig, noe alle er villige til såfremt
det lar seg gjøre av personlige grunner.

TJENESTE - PERSPEKTIVET

De lovpålagte oppgavene FBRT skal ivareta er definert i
Brannvernlovens § 11 . Selskapsavtalen beskriver dette
nærmere og er alltid i fokus ved drift av selskapet. I tillegg
har vi påtatt oss andre tjenester for kommunene som er
nærmere definert i egne tjenesteavtaler.
Målene under dette perspektivet er definert til:
 God beredskap
 Godt forebyggende arbeid
 Samhandling og støtte til kommunal kriseledelse
 Forvaltning av tjenesteavtaler
Gjennom investering i nytt beredskapsmateriell, nye biler
og stadig heving av kompetanse gjennom kurs og øvelser
har vi oppnådd både en forskriftsmessig og god beredskap.
Tiltak under dette er f.eks:

Stokksund brannstasjon

Barnehager på besøk

 Øvelser
Stor samordnet LRS øvelse ble gjennomført i april
med personell fra brannstasjonene i Ørland og
Bjugn sammen med øvrige nødetater og frivillige
organisasjoner samt Ørland kommune. Øvelsen var
lagt til Brekstad og scenario var ulykke med
hurtigbåt med mange skadde personer.
Fullskala øvelse på Lysøya med nedbrenning av
gårdsbruk ble utført i februar med mannskaper fra
Botngård, Lysøysund og Brekstad.
 Innføring av digitalt nødnett.
I løpet av året har vi skiftet alt sambands-utstyr til
digitalt utstyr. Alle har nå fått egne
radioterminaler, opplæring er gitt og FBRT var ved
utgangen av året operativt på Digitalt Nødnett.
Dette har medført en kraftig forbedring innen
kommunikasjon og gir oss anledning til å
iverksette aksjoner sammen med øvrige nødetater
på en helt annen måte enn tidligere.
 Stor hendelse
Den største hendelsen og utfordringen FBRT
hadde i 2015 var brann i verksted på Brekstad i
desember. Aksjon og innsats gikk over 3 døgn og
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ble bredt dekket i media. Ingen kom til skade og
bolighuset ble berget fra brann. Samfunnsmessig
ble det en prøvelse da innfartsveien til Brekstad ble
sperret i 2 døgn pga fare for eksplosjoner og det
ble iverksatt evakuering av naboer innen 300 meter
fra brannstedet.

17. mai i Botgård med mannskap fra
Botngård og Brekstad

 Informasjon og kampanjer
Vi deltok også i år i nasjonale kampanjer og åpnet
brannstasjonene for besøk fra barnehagene som for
øvrig er et særs godt mottatt tiltak. Informasjon til
publikum er ivaretatt ved deltakelse på
arrangement og på stand samt at det også gis
oppdatert informasjon på våre hjemmesider og på
egen Facebook-side.
 Forebyggende brannvern
Langtidssykemelding og etterutdanning for
personell i avdelingen reduserte mulighetsrommet
for forebyggende virksomhet. Vi deltok på alle
nasjonale prosjekter og holdt en høy profil mht
kontakt med prioriterte målgrupper. Antall tilsyn
ble redusert og lagt på nivå tilsvarende hva som
skal benyttes etter 1.1. 2016 når ny forebyggende
forskrift gjøres gjeldende.

17. mai i Botngård

 Andre oppgaver
FBRT har videreført avtalen med Ørland
kommune om ledelse av Ørland lufthavn. Inn
under denne avtalen kommer også deicing-tjeneste
som er ivaretatt med operatører fra FBRT.

Det ble framforhandlet avtale med Kystverket om
Oljeverndepot 06. Denne avtalen omfatter
arbeidsgiveransvar for tilsatte ved depotet og vi har
med virkning fra 1.1.2016 derfor fått en økning
med 11 deltidsansatte knyttet til denne tjenesten.

Rekrutt på Brekstad

 FBRT har alltid vært på tilbudssida mht bistand til
kommunal kriseledelse og beredskap. Gjennom
lovverket er for øvrig kommunene forpliktet til
samhandling med brannvesen på dette området . I
2015 har dette tilbudet i liten grad vært benyttet av
kommunene.
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MEDARBEIDERE OG
ORGANISASJON

Øvelse Krinsvatn (arkiv)

I dette perspektivet er følgende mål spesifisert:
 Rekruttering av nye mannskaper
 Kvalifiserte medarbeidere
 Ingen yrkesskader
 Motiverte ansatte
Ved inngangen til 2015 var det ansatt 63 personer i FBRT mens
det ved utgangen av året var 65 personer. En stabil situasjon
men det er likevel på sin plass å nevne noen forhold som
påvirket dette perspektivet.
Etter nær 40 år i tjenesten valgte leder for beredskap å
pensjonere seg. Svein Sagfjæra sluttet da i stillingen og fra 1.
oktober kom Bernt B Lein inn i stillingen.
I likhet med tidligere er det vanskelig å rekruttere til
brannstasjonen i Roan. Vi lyktes imidlertid å øke antall ansatte
ved denne stasjonen med 5 ansatte. Oppbygging av kompetanse
tar tid og vi var derfor ikke istand til å ivareta forskriftsmessig
røykdykkertjeneste i Roan dette året.
Alle nytilsatte gjennomgår nettbasert utdanning i regi av
Norges Brannskole. Parallelt foretas det lokal opplæring ved
den stasjonen det ansettes ved.
Spesialutdanning som f.eksempel sjåførkompetanse-/førerkort
for brannbil, kjemikalieinnstas og lederutvikling er gjennomført
for flere av mannskapene. Dette har medvirket til en bedret
beredskap samlet sett ved at flere nå har sjåførkompetanse på
utrykningskjøretøy og kunnskapsnivået er hevet generelt. Vi
har blitt istand til å håndtere kjemikalieuhell med egne
mannskaper og vi har skaffet oss lederkompetanse gjennom
kurs etter prinsippet «Enhetlig Ledelse System», ELS.
Det er et kontinuerlig fokus på å forebygge yrkesskader og all
innsats som kan medføre risiko for at personell blir eksponert
for farlige stoffer, blir registrert. Her kan nevnes en hendelse
som i utgangspunktet var en normal opprydding etter et mindre
oljesøl. Denne eskalerte til å bli en aksjon hvor innsatspersonell
ble utsatt for helseskadelige stoffer. I etterkant av denne
hendelsen ble det iverksatt sanering og rens av alt utstyr.
Helsemessige vurderinger og tilrådinger til oppfølging, ble
gjort av Bedriftshelsetjenesten og ble iverksatt av FBRT.

Røykdykker klar til innsats

God motivasjon til innsats og deltagelse i FBRT er blant annet
en følge av mulighet for medvirkning og inkludering i egen
arbeidssituasjon. Øvingsprogrammet legges opp både utifra
situasjonene vi forventer men også utifra den enkelte ansattes
behov.
En viktig faktor her er også at vi har oppdatert og riktig utstyr.
Alle har nå fått forskriftsmessig og nytt personlig verneutstyr og
bekledning. Alle kjøretøyer på sentrale stasjoner er skiftet ut og
øvrige kjøretøy er tildels oppgradert. Siste store anskaffelse er
ny tankbil til Botngård Brannstasjon. (sept 2015)
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ØKONOMI

Styringskortet har disse perspektivene for økonomi:
 Optimale innkjøp
 Økt inntekt
 Reduksjon i utgifter
Større investeringer blir gjort etter egen investeringsplan som
skal være vedtatt i representantskapet. Den årlige rulleringen av
planen ble gjort også i år og nå gjelder planen fra 2015 til 2020.
HMS tiltak ble forsterket og det er nå avsatt 200 000 hvert år i
planperioden. Selskapsavtalen gir mulighet for låneopptak inntil
15 mill og dette blir førende for fremtidige investeringer.
Langtidsplanen inneholder en post for høydemateriell (stigebil)
i 2018.
Drift av brann og redningstjenesten blir stadig mer krevende
økonomisk. FBRT har investert i nytt og moderne utstyr slik at
vedlikeholdskostnadene
blir
redusert.
Likevel
øker
driftskostnadene særlig pga utgifter som pålegges oss av andre
f.eks at det ble innført digitalt nødnett og våre kostader til
samband ble kr 600 000 årlig samt at kontingenten til 110 –
sentralen var ca 800 000/år. Våre eierkommuner var ved
budsjett- behandlingen for 2015 forståelselsfulle for situasjonen
og ga kompensasjon for å dekke økte kostnader.

FORURENSNING
Beredskap mot forurensning

Organiseringen av IUA ble tilpasset nytt lovverk etter
kommunelovens § 27. I praksis betyr dette ikke noe hverken
økonomisk, beredskapsmessig eller for drift av IUA.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt
Forurensning

Brannsjefen i FBRT viderefører
representant i styret i IUA.

funksjonen

som

fast

VAKT OG BEREDSKAP
Alle mannskaper i FBRT har en ordning med oppmøte ved
alarm utløst fra 110 sentralen. I tillegg er det etablert
vaktordninger for å møte forhøyet risiko eller for å tilfredsstille
forskriftskrav.
Overordnet vakt har brannsjefens myndighet og er etablert med
24/7-vakt året gjennom. Ft består ordningen av befal rekruttert
fra Bjugn og Ørland og var i 2015 en gruppe på 5 personer.

Brannbil og sjåfør fra 60 tallet

Utrykningsleder med vakt i Åfjord er en ordning overført fra
Åfjord Brannvesen og er en delt funksjon med teknisk vakt for
Åfjord kommune. Ordningen fungerer primært for Åfjord men
skal også dekke Roan ved behov. Ordningen dekkes av 5 befal.
Ved inngangen til 2015 ble det rekruttert 2 nye til befalsvakten.
Sjåførvakt ved Brekstad brannstasjon er satt opp i alle helger og
høytider. Ordningen er innført som en følgeav at aktiviteten i
Ørland kommune er større enn normalt for en landkommune.
Sjåførvakter ved øvrige stasjoner settes opp ved høytider og
arrangement som medfører risiko for fravær blant mannskapet
eller hvor risikoen av ulike årsaker er forhøyet .
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ØVELSER OG TRENING

Øvelser
Alle mannskaper skal ha et minimum av øvelser gjennom året. I
gjennomsnitt ble det avholdt 8 øvelser pr stasjon, noe som gir et
teoretisk tall på 64 øvelser totalt gjennom året. Noen av øvelsen
ble avviklet som fellesøvelser slik at antall øvelser totalt ble ca
50 i år som tidligere år.
Ansvarlige for øvelsene og instruktørene ble delvis hentet fra
egne rekker men det ble også hentet inn eksterne øvingsledere.
Med et så høyt antall øvelser vil det likevel bli slitasje på de få
som er utsjekket som instruktører. Utfordringene ligger både
her men også på at det til tross for mange øvelser blir for lite tid
til å øve på alle tenkelige hendelser.
I april 2015 ble det arrangert øvelse med Lokal Rednings
Sentral (LRS), for Sør Trøndelag i Brekstad havn. Alle
nødetater samt frivillige øvde på ulykke med hurtigbåt og her
ble også kommunenes kriseledelse involvert i øvelsen.

Øvelse på Lysøya
KURS
Egne ansatte har deltatt på flere ulike kompetansehevende kurs.
Kort kan nevnes kl C (lastebil) 160 kl (utrykningskjøring)
kjemikaliekurs, farlig gods, oljevernkurs og nettbaserte kurs for
nytilsatte. Luftambulansen arrangerer kurs i førstehjelp og
repetisjonskurs for de som deltar i prosjektet MDVPA
(nærmere beskrevet annet sted i årsberetningen).
Personell fra forebyggende har deltatt på kurs om forebyggende
brannvern og tilsynskurs for sprinkleranlegg.

BRANNORDNINGEN
Brannordning for FBRT ble utarbeidet og vedtatt av
Representantskapet. Denne skal gi en beskrivelse av oppsetning
av beredskap og planer for drift og forebyggende brannvern.
Inntil denne ble vedtatt har FBRT basert sin oppsetning på de
brannordningene kommunene etablerte på 1990-tallet.
Endelig behandling i eierkommunene forventes å være
gjennomført i 1. halvår 2016.

Austrått Fort : Beredskap
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HMS
HMS
Utøvelse av yrket som brannmann kan være forbundet med
risiko og vi har derfor lagt vekt på at alle tilfredsstiller kravene
til fysikk og helse. Rutinemessig legekontroll og årlige fysiske
tester er innført. Det er dessuten lagt vekt på HMS også når det
gjelder investering i nytt utstyr samt periodisk vedlikehold av
dette.
Ansattes helse og sikkerhet er satt i høysetet i erkjennelse av at
innsats i brann og ulykker kan utsette personellet for både kort
og langsiktige følger for helsa. Vi viderefører rutinene for
fysisk test og legekontroller av alle røykdykkere og har også
implementert fysisk test for alle ansatte.

Farlig gods

Innkjøp av nytt og moderne utstyr gjør oss også i stand til å
skåne miljøet ved aksjoner. Et eksempel på dette er at alle nye
biler er utstyr med skumaggregat som gjør slokking mer
effektivt og vil redusere vannforbruk og minimere
vannskadene.
Egen avtale med Fosen Bedriftshelsetjeneste as er inngått i
2014 og vi utviklet i samarbeid, rutiner for ulike tiltak mht helse
og sikkerhet..

Fysisk test for mannskap

KAMPANJER
Brannvernuka

I kalenderåret arrangeres det flere nasjonale aksjoner. Vi har
deltatt på to av disse, Brannvernuka og Aksjon Boligbrann. I
Brannvernuka ble det satset på barnehagene som målgruppe. I
2015 inviterte vi alle barnehagene i kommunene til besøk på
brannstasjon(ene) og rundt 300 barn kom på besøk. Alle fikk
utfordringer i forhold til forebygging av brann
Aksjon boligbrann er også en fast aksjon og denne ble i år som
tidligere ivaretatt av feierne. Ekstra tilsyn, informasjon og hjelp
ble ytet til mange private kunder.
I tillegg samarbeidet vi med Det Lokale Eltilsyn som også
deltok i aksjonen.
Lokalt har vi sammen med øvrige nødetater arrangert Blålysdag
i september og deltatt på kampanje for bruk av komfyrvakt.

Stand på Torgdag i Roan

17. mai kan vel neppe kalles en aksjon men gir oss anledning til
å være tilstede både til befolkningens glede og informasjon.
Tilbakemeldingene vi har fått gjorde at vi i 2015 stilte i
folketoget både på Brekstad og i Botngård.
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FOREBYGGENDE BRANNVERN
Feietjenesten

Tilsyn
Særskilte brannobjekter

Det ble i 2016 ført tilsyn på 60% av alle særskilte
brannobjekt registrert i brannverndistriktet. Årsaken
til lavere prosentandel for gjennomføring skyldes
delvis tid medgått til andre oppgaver, sykefravær,
underbemanning og kompetanseheving. Det har vært
en prioritet å følge opp det systemrettede tilsynet
som
ble
gjennomført
hos
kommunens
eiendomsforvaltninger, dette med et gjennomsnittlig
godt resultat. Det ble også registrert en nedgang i
antall avvik ved gjennomføring av tilsynsaksjon for
gassanlegg som oppbevarer brannfarlig vare, denne
kampanjen var et ledd i en sentralt initiert
tilsynskampanje fra DSB.
Feierne har i 2015 fått utvidet sitt ansvarsområde til
å også gjelde Roan kommune, feiingen har ikke
medført endringer i bemanningen og gjennomføres
med dagens ressurser. Feiingen har ellers vært utført
etter oppsatte planer og uten de store hendelsene.
Oppnådd resultat for feiing totalt er 48 % mot et
måltall på 50 % og 18 % boligtilsyn mot måltall på
25 %. Avvikene her kan hovedsakelig tilskrives at
dette var første driftsår i Roan med de utfordringene
vi hadde med innkjøring uten å øke bemanningen.
Brannvesenet har også vært synlig igjennom mange
aksjoner dette året. Følgende nevnes: Brannvernuka,
barnehagedager, Åpen brannstasjon, Besøk på
barnehager, Brannvesenets julekalender, Aksjon
boligbrann,
Røykvarslerens
dag,
Eldredagen/komfyrvaktkampanje, Blålysdag på
Brekstad m.m.
2016 er det siste året der FBRT utøver sine oppgaver
etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og
tilsyn, og således har årets siste måneder gått med på
å forberede arbeidet etter ny Forskrift om
brannforebygging. Fra 2016 kommer det endringer i
hvordan arbeidet skal utføres innen forebyggende
brannvern, inkludert feiing.

BRANNSTASJONER
FBRT har sin beredskap bygget opp rundt 4 brannstasjoner,
4 bistasjoner og flere depot. Denne strukturen er stort sett
holdt uforandret fra tidligere med noe justering.
I
Brannordningen er det forutsatt at det skal foretas en
kartlegging av forholdene mtp å etablere en plan for de tiltak
som er nødvendige for å bringe lokalene til en
forskriftsmessig standard.
Situasjon i 2015 var slik:
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Ørland kommune
Brekstad:
Brekstad Brannstasjon befinner seg i et leid lokale på Gamle
Fjæraveien. Her har også administrasjonen sine kontorlokaler
samt at det også er rom som benyttes til møter og kurs. Det
er egen feiergarasje og garderobe for feiere i bygget. En god
del av materiellet blir lagret annet sted på Brekstad og i
containere pga plassforholdene. Garasjen gir plass for 2
brannbiler.

ROAN BRANNSTASJON

Storfosna og Kråkvåg
Bistasjonen er plassert i en eldre bygning ved tidligere
Storfosna skole. Alt utstyret er plassert på biltilhenger.
Lokaliteten
trenger
sårt
til
oppgradering
både
bygningsmessig og utstyrsmessig.
Bjugn kommune

ÅFJORD BRANNSTASJON

Botngård
Brannstasjon ligger i kommunalt industribygg sentralt i
Botngård. Garasjen har plass for 2 biler. Mannskap benytter
oppholdsrom felles med uteseksjonen i Bjugn kommune. Det
er ikke tilfredsstillende garderobeforhold i stasjonen og lite
plass for lagring av utstyr utover hva som står på bilene.
Lysøysund
Brannstasjon ligger i privat bygning tilhørende Fosseng
Treindustri. Det er relativt god plass i stasjonen og den blir
godt ivaretatt av eier.

Åfjord kommune

BREKSTAD BRANNSTASJON

Årnes
Brannstasjon ligger i kommunal bygning sentralt på Årneset.
Av plasshensyn er det garasjert en brannbil i lokalene samt
annet utstyr. Det er behov for mere areal til utstyr og i
påvente av dette er det lagret utstyr i container ved stasjonen.
Stokksund
Stokksund brannstasjon ligger i bygning ved Stokksund
Oppvekstsenter. Bygningen er en tilpasset garasje og er
inndelt mht sambruk med vaktmestertjenesten ved skolen.
Her mangler garderobeforhold og muligheter for vask.
Depot
Det er flere depot i grendene rundt i kommunene. Her ligger
det noe slangemateriell samt koblinger for vann og strålerør.

BOTNGÅRD BRANNSTASJON
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Roan kommune
Roan
Moderne stasjon i kommunalt bygg ved Herredshuset i Roan.
Det er plass for 2 biler samt en bil for framskutt enhet og
muligheter for garderobe og vaskemuligheter.
Bessaker
Stasjonen ble besluttet nedlagt da det ikke var personell til å
betjene beredskap. Bessaker med omegn dekkes nå av Osen
brannstasjon etter egen avtale med Brannvesenet Midt.

SAMARBEID:
MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN
(MDVPA)

I samarbeid med

FBRT inngikk i 2012 en avtale med Norsk Luftambulanse om
deltagelse i pilotprosjektet MDVPA. Prosjektet har som formål
å sikre innbyggerne kontinuerlig beredskap i forbindelse med
livstruende hendelser/sykdom.
En viktig forutsetning fra vår side for å være med på prosjektet
var at dette ikke skal erstatte ambulansetjenesten i distriktene.
Dette er da også regulert i avtalen.
Mannskaper ved Roan, Lysøysund og Stokksund stasjoner
deltok i prosjektet og hadde i 2015 tilsammen 17 oppdrag på
helse/livstruende situasjoner (mot 25 året før). Dette skulle
vise at det er behov for vårt bidrag.

Pågående Livstruende Vold

(PLIVO)

Ørland hovedflystasjon

Utviklingen innen beredskap mot brann og ulykker ser ut til at
brannvesen får stadig flere oppgaver. Brannvernloven gir
Brannsjefen (stedfortreder) politimyndighet, noe som blir
stadig mere aktuelt da politiet ofte kommer sent fram til
skadestedet og brannvesenet blir ofte engasjert i livreddende
helseoppdrag. Vårt samarbeid med SNLA ser derfor ut til å
være fremtidsrettet. Vi har derfor besluttet å utvide
samarbeidet og med virkning fra 2015 ble det iverksatt
opplæring mtp beredskap for livreddende innsats i Stokksundområdet.

Sentrale myndigheter innførte i 2015 et begrep som dekker all
pågående livstruende vold (PLIVO) . Alle nødetater ble pålagt
å gjennomføre kurs og trening i innsats i slike situasjoner og
det essensielle her er samarbeid på tvers av fagene. Det første
kurset hvor politi, ambulanse og brann trente sammen ble
gjennomført og konseptet skal videreføres i 2016.
FBRT har et godt og stadig økende samarbeid med Brann,Plass og Redning ved ØHF. Foruten at en del av våre ansatte
har ØHF som hovedarbeidsgiver øves det sammen og innsats
på skadested utøves sammen. Det gir oss et verdifullt bidrag til
beredskap og forsvarets avdeling en mulighet til å trene/delta i
reelle aksjoner på sivil grunn.
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Status
FBRT’s økonomi er basert på driftstilskudd fra våre
eierkommuner etter følgende fordelingsnøkkel:
 Ørland 30 %
 Bjugn 30 %
 Åfjord 25 %
 Roan 15 %

REGNSKAP 2015

Denne fordelingen er nedfelt i Selskapsavtalen og er
fundamentert på disse kriteriene:
 Folketall
 Antall Særskilte Brannobjekter
 Antall Brannstasjon m/bemanning

Regnskap fremgår av vedlegg

Årets driftsbudsjett var på ca 13 mill kroner inklusive
feiertjenesten mens investeringsbudsjettet var på 1,6
mill kroner. (ref investeringsplan)

NØKKELTALL:

Resultat viser at vi er i takt med budsjettet.

INVESTERINGER I 2011/2015









Kommandobil ( i 2011)
HMS Materiell
Redningsbil Brekstad
Brannbil Bessaker (skumaggregat)
Førsteinnsatsbil i Roan
Brannbil til Årnes Stasjon 2013
Brannbil til Brekstad Stasjon 2013
Tankbil til Botngård stasjon 2015

Samlet investering:

kr 13 mill

GJELD OG EGENKAPITAL
Samlet :

kr 19 752 701

Driftsregnskapet.
Kostnadene har økt med ca 1.2 mill fra 2014. Dette
skyldes bla annet at vi har blitt påført kostnader ved
innføring av nødnett, økt kontingent til 110 sentralen og
generell prisøkning.
Lønnskostnadene vil til enhver tid være variable og styrt
av hvilke og antall hendelser vi skal håndtere. Branner i
likhet med verkstedbrannen på Brekstad i desember er
særdeles ressurskrevende da slike aksjoner gjerne
strekker seg over flere døgn og det blir da også benyttet
skum i større mengder. Dessuten betyr slike aksjoner
stor slitasje på utstyr og utskifting av slikt er gjerne
nødvendig.

Investeringsregnskapet

DRIFT
DRIFTSINNTEKT:
DRIFTSUTGIFT:
Eksterne finanstrans:
Avsetninger:

Kr 13 253 510
Kr 13 118 714
Kr -882 828
Kr 371 541

Resultat 2015

Kr

0

FBRT har anledning til å ta opp lån på inntil kr 15 mill.
Det er vedtatt en investeringsplan for disponering av
disse midlene og ved utgangen var det iverksatt større
innkjøp på følgende prosjekter:
Prosjekt 5000 - Kjøp av kommandobil - Overordnet vakt
Prosjekt 5001 - HMS Materiell - Samlet for FBRT
Prosjekt5002 - Kjøp av redningsbil F.9.7 - Brekstad
Prosjekt 5003 - Kjøp av brannbil F.8.1 – Bessaker
Prosjekt 5004 – Kjøp av brannbil F.1.1 –Brekstad
Prosjekt 5006 – Kjøp av brannbil F.5.1- Åfjord
Prosjekt 5008 - Kjøp av redningsbil F.7.9 Roan
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Prosjekt 5011 – Kjøp av tankbil F.3.4 - Botngård

EIENDELER:
Anleggsmidler :
Omløpsmidler:
Sum midler

kr 17 619 886
kr 2 132 815
kr 19 752 701

Egenkapital:
Langsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld:
Sum gjeld

kr 1 913 504
kr 15 846 652
kr 1 992 545
kr 19 752 701

Av regnskapet fremgår det et regnskapsmessig
merforbruk på kr 205 000,-. Dette er samlet merforbruk
på alle investeringer i perioden, i alt kr 13 mill. Dette
regnskapsmessige merforbruket dekkes inn ved opptak
av lån iht revidert investeringsplan.

Revisor godkjente regnskapet og har skrevet sin
revisjonsberetning datert den 26. mai 2016.
Representantskapet godkjente regnskapet i sak 2016- 06
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Styret
Fosen Brann og Redningstjeneste IKS
Vedtatt i sak 2016-11

.........sign........
Morten Rosenlund
Leder

.........sign........
Jon Husdal

.........sign........
Anne Rødsjø
Nestleder

.........sign........
Unni Kristin Wiik

.........sign........
Pål Johan Larsen

.........sign........
Geir Aune

…….sign…….
Johan Uthus
Brannsjef FBRT IKS

Årsmeldingen ble godkjent og vedtatt av Representantskapet den 27. mai 2016. sak 2016-08
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Fra Venstre:
Rasmus Lein, Tore Stallvik, Sturla Hammertrø, Bernt B Lein, Roy Hovde ,
Yorick P D Biersteckers, Ronny Dybfest, Johan Uthus
Foran:
Svein Sagfjæra, Jon Rønningen, Niklas Rønningen, Knut Håvard Paulsen

17. mai 2015 på Brekstad med mannskap fra Brekstad, Botngård og ØHF/BRP
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VEDLEGG
til

ÅRSBERETNINGEN 2015
FOR
FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

1. Samarbeidspartnere
2. Statistikker
3. Melding om brannvern
4. Regnskap for 2015
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SAMARBEIDSPARTNERE

FBRT har en rekke samarbeidspartnere . Her gis en
kort oversikt over de samarbeidsavtalene vi har ved
utgangen av 2014. Leverandøravtaler er ikke tatt med
her.
Brønnøysundregisteret.
FBRT er et selvstendig rettssubjekt og er registrert i
Enhetsregisteret.
Arbeidstakerorganisasjon
FBRT
har
medlemsskap
i
Kommunenes
Sentralforbund - Bedrift (KS Bedrift)
Forsikringer
FBRT har avtale med KLP mht gruppeliv og
skadeforsikringer
Pensjon
FBRT har avtale med KLP mht pensjonsavtaler. Her
gjelder forøvrig de samme vilkår som for
eierkommunene.
Bank
FBRT har avtale med Sparebanken MidtNorge som
er vår bankforbindelse.
Låneopptak
FBRT har ft låneopptak i Kommunalbanken og i
Danske Bank.
Arkiv og Post
FBRT har avtale med Ørland kommune mht
postmottak og arkivtjeneste. Her gjelder de samme
kravene til offentlighet og arkivtjeneste som for
kommunene.
Egen avtale med SAVA sikrer oss postombæring.
Telefon og Data
FBRT har avtale med Ørland kommune for å dekke
disse tjenestene.
Lønn
FBRT har avtale med Fosen Lønn som foretar
lønnsberegning og utbetalinger
Regnskap
FBRT har avtale med Fosen Regnskap som bistår
oss med regnskapet.
Revisjon
FBRT har avtale med Fosen Revisjon som reviderer
regnskapene våre.
Operative avtaler
FBRT har samarbeidsavtale med Forsvaret, ved
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Ørland hovedflystasjon, om ulykkesberedskap.
Avtalen er en videreføring av tidligere avtale.

Tjenesteavtaler med kommunene
Det arbeides med å opprette slike avtaler med eierkommunene
på tjenester som ligger utenfor oppgaver spesifisert i
Brannvernloven. Ved utgangen av 2014 har vi opprettet slike
avtaler med Roan og Ørland kommune.
Ørland lufthavn
Ansvar for drift av lufthavna reguleres i
Tjenesteavtalen med Ørland kommune. Pr dd har
Brannsjefen også funksjon som Lufthavnsjef.

Deicing av fly
FBRT har avtale med Ørland lufthavn/Ørland
kommune om å utføre avising av fly ved lufthavna.
Tjenesten innebærer en stående beredskap i
vinterhalvåret.

Statens Oljeverndepot 06
Ørland kommunes avtale med Kystverket forvaltes
av FBRT og er lagt inn i Tjenesteavtalen. Det ble
forhandlet om fornying av avtaleverket og avtale ble
inngått direkte mellom Kystverket og FBRT med
virkning fra 1.1.2016.
Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning.
Kommunenes gjensidige avtaler forvaltes av FBRT
og er lagt inn i Tjenesteavtalene.
Utalarmering.
Kommunenes avtale med 110 Sentral Sør Trøndelag
forvaltes av FBRT. Av lovmessige årsaker vil
fortsatt kommunene bestå som avtalepartnere.
Norsk Luftambulanse
FBRT deltar i pilotprosjektet Mens Du Venter På
Ambulansen ( MDVPA) i samarbeid med Norsk
Luftambulanse. Stasjonene Roan og Lysøysund er
operative. Stokksund kom med fra 2015.
Fosen Bedriftshelsetjeneste
Fosen BHT yter oss assistanse for å ivareta rutinene
mht internkontrollen særlig innenfor HMS. Dette
omfatter i særlig grad helse/legekontroll og årlig
fysisk testing av ansatte
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UTRYKNING til
HENDELSER
HENDELSE

Ørland
2011

Brannhindrende tiltak
Brann i bygning
Brann i kjøretøy
Brann i gress
Pipebrann
Annen brann
Trafikkulykke
Flyhavari
Redning sjø
Redning arbeidulykke
Medisinsk bistand
Assistanse til andre
nødetater
Akutt forurensning
Diverse annet
Unødig alarm
SUM HENDELSER
Endring med basis i 2011 I %

2012

2
1
1

3

Bjugn

2013

2014

2015

3
5

2
6
1
4
1
1
8

4
7
2

1
3

2011

5
2
1
1

3
1
2

8
1
1
1

1
1
2

37
100

1
4
18

6
16

3
30

1
2
2
17

30

34

60

41

81

92

162

111

2012

21
100

Åfjord

2013

2014

2015

1
3
1
2
1
4
6

1
9
1
4

1
5
1

1
1

1
3

1
7

8

8

2

2
3
14
38

1
1
13

4
21

3
1
6
19

35

52

55

167

2011

248

262

181

15
100

2012

2013

Roan
2014

2011

2013

3

1
3
3
4

3
2

1

1

1

1

5

3

9

4

1

2

2
4

1
1
2
8

1
13

5
3

4
1

2

21

26

33

28

18

15

140

173

220

4
3
1

2012

2

4

1
1
3
1
1
3

2015

SUM

1
1

8

187

5
100

360

2014

1
1
1

2
1
2
1

2

2

8

11

201
5

2011

2012

2013

2014

2015

0
10
3
4
4
3
15
1
2
1
10

4
11
2
6
4
5
15
0
1
0
16

3
18
4
13
3
3
14
0
1
1
25

5
17
9
2
3
2
13
0
1
1
17

78

2
2
11
36
0
104

3
1
12
47
0
127

10
1
12
63
0
171

4
2
10
36
0
122

31.12

31.12

31.12

31.12

31.12

100

133

163

219

156

1
3
1

1
1
6

1

300

2
1

2

23 15
460

300

MELDING OM BRANNVERNET FOR 2015

KOMMUNE

Grunnlag for å melde inn gjennomførte branntilsyn i Særskilte Brannobjekter til
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

TYPE

TOTALT
ANTALL

TEMATILSYN

SYSTEMREVISJON

KOMMUNAL
BYGG/BRUKER

Ant
obje

Antall

Antall

Antall

Antall
tilsyn

Antall
tilsyn

Ørland

a- obj
b-obj
c-obj

35
20
7

27
14
2

0
0
0

8
2
1

8
2
1

8
2
1

Bjugn

a- obj
b-obj
c-obj

26
6
1

14
2
0

0
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

Åfjord

a- obj
b-obj
c-obj

29
1
0

14
1
0

0
0
0

6
1
0

6
1
0

6
1
0

Roan

a- obj
b-obj
c-obj

12
3
1

3
3
0

0
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

0

32

32

32

Samlet antall

141

80

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
ÅRSBERETNING FOR 2015
Side 26

FEIING / TILSYN AV FYRINGSANLEGG I 2015
Kommune.

Anlegg

ØRLAND

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1974
1625

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1800
1720

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1600
1385

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

420
420

245/59

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

5374
5150

2480/48 %

BJUGN

ÅFJORD

ROAN

Total

Antall

Antall feiet /
%

Antall tilsyn/
%
239/15

845/52

367/21
730/43

215/16
660/48

106/25

927/18 %

Antall ildsted er omtrentlige tall . Ildsted = vedovn/peis/etc
Prosentvis tilsyn er utregnet som brøk av antall piper og antall tilsyn
Måltallet for feiing er 50 % (feiing hvert 2. år)
Måltallet for tilsyn er 25 % (tilsyn hvert 4. år )
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