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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 31.12.2016 i FBRT
Ørland kommune
Bjugn kommune
Åfjord kommune
Roan kommune

30 %
30 %
25 %
15 %

Brannsjef
1
Leder Beredskap
1
Leder Forebyggende Brannvern 1
Feiere
Heltid

Representantskap:
Leder Vibeke Stjern
Tom Myrvold
Ogne Undertun
Einar Eian
Vara til representantskapet er

Styret: 31.12.2016
Morten Rosenlund
Anne Rødsjø
Jon Husdal
Unni Kristin Wiik
Geir Aune
Pål Johan Larsen
Johan Uthus

3
6 ansatte

Brannmannskap:

varaordfører.

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ansatterepresentant
Ansatterepresentant

Brannsjef/saksbeh uten stemmerett

Vara Valgte representanter:
Gerd Hegvik
Lars Helge Kolmannsskog
Rita Sundet
Vara ansatterepresentanter:
Marius Normann
Malene Stræte
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Brekstad Stasjon
Storfosna Stasjon
Botngård Stasjon
Lysøysund Stasjon
Årnes Stasjon
Stokksund Stasjon
Roan Stasjon

13
3
13
5
16
7
11

Deltid Brann

68

Pr 31.12.2015
Pr 31.12.2014
Pr 31.12.2013
Pr 31.12.2012

65
63
68
78

Oljevernmannskap (depot 06) fom 1.1.2016
Brekstad:
11
Samlet deltid:

79
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Grunnlaget for alt beredskapsarbeid bygger på ansvar, likhet,
nærhet og samvirke. Det fjerde begrepet, samvirke, preget vår
virksomhet i 2016.
Allerede i januar ble dette satt på dagsorden da vi, sammen
med de øvrige nødetater, arrangerte samvirkeøvelse/kurs i
innsats hvor vold mot 3.dje person blir utøvd. Begrepet PLIVO
har blitt innarbeidet godt i egne rekker og selv om risikoen for
at slike hendelser skal inntreffe i vårt distrikt ikke er av de
største, er vi istand til å samhandle med både politi og helse.
Synergieffekten av kurset er nettopp samvirke i alle typer
hendelser til beste for skadelidne og personer i nød.

BRANNSJEF
Johan Uthus

Stadig flere av våre oppdrag er helserelatert. I samvirke med
SNLA (luftambulansen) og AMK – sentralen rykker vi ofte ut
på oppdrag som må karakteriseres som livreddende fordi
ambulansen enten er ute på andre oppdrag eller det er behov
for bistand. Disse oppdragene kommer på stasjoner hvor det er
minimal ambulansedekning i distriktet. Våre kostnader relatert
til utrykning på slike hendelser var i 2016 på omkring 200 000
kroner. Omfanget er av et slikt volum at styret ønsker å følge
saken for å følge økonomien forbundet med oppdragene og
stiller også spørsmål om det er riktig at kommunalt brannvesen
skal belastes for tjenester som ellers er definert som statlig
ansvar.

Foto: Fosna Folket

Vi er i samvirke med Sivilforsvaret, først og fremst i trening og
øvelser. Våre samvirkeøvelser blir arrangert i nært samarbeid
med Sivilforsvaret som også sørger for å bringe
kommuneledelsene inn i hendelsene. Gjennom det gode
samarbeidet som er etablert har vi fått kunnskap om de mange
og gode ressursene som kan stilles til disposisjon når behovet
oppstår.
Vårt samarbeid med forsvaret er nyttig for begge parter. Dette
gjelder selvsagt i skarpe aksjoner men gjensidig kontakt og
utnyttelse av ressursene synliggjøres daglig. Ikke minst
gjennom den interessen som ansatte ved ØHF/BRP har for å
være deltidsansatte i FBRT og at vi har mulighet for å stille
kursplasser ved Norges Brannskole til disposisjon for disse.
Slik utveksles det nyttig kompetanse begge veier.

Samvirke
FBRT er alltid på tilbudssida takket være de holdningene de
ansatte har. Vi er i utgangspunktet ingen servicebedrift i ordets
rette betydning men det skal letes lenge og grundig for å finne
en virksomhet som kan måle seg med oss både når det gjelder
tilgjengelighet, allsidighet og kvalitet.

Ambulanse
Brann

Politi

Kommunene er gjennom lov om beredskap pålagt å
samarbeide og implementere brannvesenet i beredskapsarbeidet sitt. Våre eiere har i 2016 i liten grad benyttet seg av
den kompetansen vi har innenfor de fagene som loven omtaler.
Vi er på tilbudssida også i 2017 !
Johan Uthus
Brekstad 1. april 2017
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Representantskapet.

REPRESENTANTSKAPET
Eierkommunene

Eierkommunene var tilstede ved Representantskapet og det
ble gjennomført 2 møter i 2016 og i alt 11 saker ble
behandlet.
Representantskapet har også i år 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.

Leder i 2016 har vært Ordfører Vibeke Stjern.

Styret

STYRET
De valgte styremedlemmene og representanter valgt av
ansatte gjennomførte 4 styremøter og vedtak ble fattet i 23
saker.
Styret hadde fokus på fremtida gjennom sin behandling av
virksomhetsplan, plan for forebyggende brannvern,
investeringsplaner, brannordningen, utfordringer knyttet til
fremtidig beredskap, utvikling av brannstasjoner mv.
Leder har vært Morten Rosenlund

STYRINGSKORT FOR FBRT
Årsmeldingen for 2016 er bygget opp med en faktarapportering
i forhold til det vedtatte styringskortet for FBRT. Dette
verktøyet er ikke endret i forhold til 2015 og inneholder 4
perspektiv:





Samfunn,
Tjenester,
Medarbeider/Organisasjon
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.

Brannvernlovens § 11 e:
«Brannvesenet skal være
innsatsstyrke ved brann. «
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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.

Øving på Brekstad kai med ny brannlift

Prosessen med ny brannordning startet 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. Dette viktige dokumentet for FBRT ble
endelig behandlet i Roan kommunestyre i mai 2016 og
dokumentet oversendt til DSB som har besvart saken hvor
det forutsettes at registrerte avvik blir lukket. Dette går i
hovedsak på manglende kompetanse, manglende antall
ansatte og utrykningsledere. Lukking av disse avvikene er
omtalt annet sted i årsberetningen.
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.

Besøk i skolen, Bernt underviser 6. klasse

En annen måleparameter er statistikk som beskriver hvilke
hendelser og antall utrykninger vi har hatt. Nye
rapporteringsrutiner til DSB ble iverksatt fra nyttår og
dette gir oss bedre oversikt over hendelser og benyttes
også som verktøy mtp hvor tiltak skal settes inn sett i
forhold til ulykker. 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.
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Nye utfordringer på infrastruktur i distriktet medfører at vi
må revidere egen ROS og dette arbeidet sees i
sammenheng med de ROS analysene vi har deltatt på ifm
veitunneler, forsvarets utbygging, Fosen Vind oa
prosjekter som skal bygges i årene som kommer.
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. Facebook
erstatter vår hjemmeside som meldingstjeneste men vi ser
at det fortsatt er bruk for denne muligheten til å legge ut
stoff av mer statisk karakter.
17. mai i Botngård

PERSPEKTIVET FOR
TJENESTER

Vår deltagelse i 17. mai tog har blitt en suksess og også i
2016 deltok FBRT i folketog både på Brekstad og i
Botngård. Mannskapene stilte frivillig, noe alle er villige
til såfremt det lar seg gjøre av private årsaker.

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:
 Samordnede øvelser med øvrige nødetater og
Sivilforsvaret
 Effektiv bruk av digitalt nødnett.

Nyanskaffet Brannlift testes ut
på Dalebakken Mølle

 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. Her kan også nevnes
Adventskalenderen som i 2016 ble presentert og
delt ut til alle 6. klassinger.
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 Forebyggende brannvern
Langtidssykemelding, omsorgspermisjoner 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 plan for forebyggende brannvern.
Ytterligere informasjon om forebyggende finnes
under eget kapittel.
 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. 2016
ble siste året brannsjefen ivaretar lufthavnsjefens
oppgaver da avtalen med Ørland kommune om
dette ble terminert ved årsskiftet.

Øvelse i Roan

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.
 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
2016, i likhet med tidligere år, har vårt tilbud i
liten grad vært benyttet av kommunene.

PERSPEKTIVET FOR
MEDARBEIDERE OG
ORGANISASJON -

I dette perspektivet er følgende mål spesifisert:
 Rekruttering av nye mannskaper
 Kvalifiserte medarbeidere
 Ingen yrkesskader
 Motiverte ansatte
Ved inngangen til 2016 var det ansatt 65 personer i FBRT mens
det ved utgangen av året var 68 deltidsansatte innen brannfaget.
I tillegg kom det 11 deltidsansatte knyttet til oljeverndepot 06.
En stabil situasjon men det er likevel på sin plass å nevne noen
forhold som påvirket dette perspektivet.

Forebygging av helseskader

I likhet med tidligere er det vanskelig å rekruttere til
brannstasjonen i Roan. Vi er under stadig oppbygging og ved
årsskiftet hadde vi flere kandidater til vurdering. Oppbygging
av kompetanse tar tid og vi var derfor ikke istand til å ivareta
forskriftsmessig røykdykkertjeneste i Roan dette året.
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Alle nytilsatte gjennomgår nettbasert utdanning i regi av Norges
Brannskole. Parallelt foretas det lokal opplæring ved den
stasjonen det ansettes ved.
Lovpålagt grunnkurs ble oppstartet høsten 2016 for det første
kullet på 24 elever. Det er få av de ansatte som har grunnkurs
og denne utdanningen vil bli en kontinuerlig aktivitet i årene
som kommer.

Kjemikaliedykkere øver

Spesialutdanning som f.eksempel sjåførkompetanse-/førerkort
for brannbil, kjemikalieinnstas og lederutvikling er gjennomført
for flere av de ansatte. 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 kontinuerlig fokus på å forebygge yrkesskader og all
innsats som kan medføre risiko for at personell blir eksponert
for farlige stoffer, blir registrert. Arbeidstilsynet gjennomførte i
november tilsyn hvor det var fokusert på kjemisk helsefare.
Dette har medvirket til en gjennomgang og fornying av alle
prosedyrer og instrukser for å forbedre HMS arbeidet.
.

Røykdykker Morgan Brandsø
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 forskriftsmessig og nytt personlig verneutstyr og
bekledning. Alle kjøretøyer på sentrale stasjoner er skiftet ut og
øvrige kjøretøy er oppgradert. Siste store anskaffelse er brannbil
med lift. Denne var satt inn på investeringsplanen i 2018 men et
gunstig tilbud på en brukt bil gjorde at vi kunne foreta denne
anskaffelsen ved slutten av 2016.
Brannbiler i Stokksund og Lysøysund er moden for utskifting
og er satt inn på fremtidig investeringsplan. Det samme gjelder
også for vaktbil ved Årnes stasjon.

PERSPEKTIVET FOR:
ØKONOMI

Styringskortet har disse perspektivene for økonomi:
 Optimale innkjøp
 Økt inntekt
 Reduksjon i utgifter
Etter mange og store investeringer ble det et hvileskjær i 2016
med kr 650’ på investeringsbudsjettet. Den årlige rulleringen av
planen ble gjort også i år og nå gjelder planen fra 2017 til 2020.
HMS tiltak er prioritert fra styret og det avsettes 200 000 hvert
år i planperioden.
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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. eksempel utgjør digitalt nødnett, kostnader til samband og
kontingent til 110 sentralen til sammen 1,5 mill kroner i årlige
faste kostnader.
Våre eierkommuner var ved budsjett- behandlingen for 2016
forståelselsfulle for situasjonen og ga kompensasjon for å dekke
disse økningenen.

Sjørelaterte anlegg skal også ha beredskap

FORURENSNING
Beredskap mot forurensning
Interkommunalt Utvalg mot Akutt
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.
Vår deltagelse i IUA gir FBRT god uttelling da vi får indirekte
tilbakeført store beløp i form av støtte til kurs, utdanning,
øvelser og til materiell. Her kan nevnes støtte til oppbygging av
kjemikaliebil på Brekstad hvor IUA har sørget for midler til
utstyr ved utvidelse av depotet med ca 0,5 mill kroner.
En av to spesialbygde vogner i Norge for håndtering av
forurenset vann og reserve tankvogn til en verdi av 1,5 mill, ble
stasjonert på Brekstad.
Brannsjefen i FBRT viderefører
representant i styret i IUA.

funksjonen

som

fast

Beredskapsvogn til IUA depot
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. I 2016 besto ordningen av 5 befal , alle
med godkjenning av DSB.
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, alt iht til Brannordningen for
FBRT.

Arkiv: Dalebakken 2015

Sjåførvakt ved Brekstad brannstasjon er satt opp i alle helger og
høytider. Ordningen er innført som en følge av at aktiviteten i
Ørland kommune er større enn normalt for en landkommune.
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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.

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.
Øvelsene blir utført etter egen plan hvor tema settes opp iht det
behov som den enkelte stasjon måtte ha i forhold til hendelser.
Risikoen for pågående livstruende vold (PLIVO) i samfunnet
er økende og det ble iverksatt en nasjonal aksjon med samvirke
mellom nødetatene for å være bedre rustet til å møte slike
situasjoner. Det ble arrangert både lederkurs/øvelse samt at alle
mannskaper er tilført kunnskap om temaet.
Kurset ga en god synergieffekt mtp samhandling med øvrige
nødetater.

I treningskjelleren under oppsyn
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 ulike fagkurs.

KURS

Egne mannskaper på kurs
BRANNORDNINGEN

Den store satsingen i 2016 var Grunnkurs for Deltid. De fleste
ansatte mangler dette kurset og det første kullet med 24 elever
startet på høsten. Dette lot seg gjøre ved at vi ble godkjent fra
Norges Brannskole som lærested.
Brannordning for FBRT ble utarbeidet og endelig vedtatt av
Representantskapet. Denne gir en beskrivelse av oppsetning av
beredskap og planer for drift og forebyggende brannvern. Inntil
denne ble vedtatt hadde FBRT basert sin oppsetning på de
brannordningene kommunene etablerte på 1990-tallet.
Endelig behandling i eierkommunene ble avsluttet i mai 2016
og dokumentet sendt DSB.

Austrått Fort : Beredskap

Dette dokumentet er plattformen for videre drift. Tiltak for å
lukke registrerte avvik i forhold til kravene i forskrift om
dimensjonering er iverksatt og blir sluttført i 2017.
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Utøvelse av yrket som brannmann kan være forbundet med
risiko og alle ansatte skal 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 og ikke minst gode prosedyrer for bruk
av dette.

HMS

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 ble inngått i
2014 og vi samarbeider om rutiner for ulike tiltak mht helse og
sikkerhet.. Arbeid med utarbeidelse av internkontrollrutiner for
Kjemisk helsefare ble iverksatt som en direkte følge av
Arbeidstilsynets tilsyn i november.

Gode garderobeforhold er viktig

KAMPANJER
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
2016 besøkte vi barnehagene i kommunene.
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.

Bernt Lein og Bjørn Steinar Vik
Brannvernuka

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 også i 2016 stilte i
folketoget både på Brekstad og i Botngård. Vi skal delta også i
Åfjord når togruta gjør det mulig for oss å delta med kjøretøy.
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FOREBYGGENDE BRANNVERN
Feietjenesten

Revidert forskrift om forebyggende brannvern ble satt i
verk fra 1.1.2016 og denne inneholder en rekke nye
bestemmelser. Felles for disse er at brannvesen blir tillagt
større ansvar og myndighet til å utføres sitt forebyggende
arbeid. Det ble derfor utarbeidet egen plan for arbeidet og
tilsyn i særskilte brannobjekt utført iht til denne.
Av personellmessige årsaker nådde vi ikke opp til planens
intensjoner men sett i forhold til at vi nå i snart 15 år har
drevet med forskriftsmessige tilsyn og forebyggende, er vi
godt i rute.
Det har vært prioritert å utføre systemrettet tilsynet i
kommunene og i forsvaret.

Tilsyn
Særskilte brannobjekter

Feierne fikk i 2015 utvidet sitt ansvarsområde til å også
gjelde Roan kommune og 2016 ble det første året med
regulær drift. Dette har ikke medført endringer i
bemanningen og feiing i de 4 kommunene utføres som i
fjor med 3 feiere. Feiingen har ellers vært utført etter
oppsatte planer og uten de store hendelsene.
På slutten av året oppgraderte kommunene programvaren
for administrering av feiing og tilsyn og opplæring ble
gjennomført.
Feiere:
Helge Sandvik
Geir Atle Aune
Roy Hovde

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,
m.m.
Etter ønske fra flyktningetjenesten i kommunene har vi
hatt flere infomøter hvor flyktninger og asylsøkere har
vært målgruppen. Infoen har blitt godt mottatt og vi har
vært i stand til å holde denne på tilhørernes egne morsmål.

BRANNSTASJONER
FBRT har sin beredskap bygget opp rundt 4 brannstasjoner,
3 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. Denne ble utført og sammen med
de påleggene vi har fått fra Arbeidstilsynets er det iverksatt
et arbeid for å oppgradere stasjonene. Dette skjer i samarbeid
med kommunene som har ansvar for å holde oss med
tilfredsstillende stasjonsbygninger.
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Situasjon i 2016 var slik:

Ørland kommune

BREKSTAD BRANNSTASJON

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.

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

BOTNGÅRD 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
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.

ÅFJORD BRANNSTASJON
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.
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Depot
Det er flere depot i grendene rundt i kommunene. Her ligger
det noe slangemateriell samt koblinger for vann og strålerør.

Roan kommune

ROAN BRANNSTASJON

SAMARBEID:
MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN
(MDVPA)

I samarbeid med

POLITI
Pågående Livstruende Vold

(PLIVO)

Ørland flystasjon

Roan
Moderne stasjon i kommunalt bygg ved Herredshuset i Roan.
Det er plass for 2 biler samt en bil for framskutt enhet og
tilfredsstillende
muligheter
for
garderobe
og
vaskemuligheter.

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
deltar i prosjektet og i tillegg blir også de øvrige stasjonene ut
alarmert til helserelaterte oppgaver.
En økende oppdragsmengde har medført at styret er informert
om saken og ønsker å følge utviklingen også med tanke på at
dette har både beredskapsmessige og økonomiske
konsekvenser for FBRT.
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 i påvente av at politiet kommer fram til
skadestedet.
Sentrale myndigheter innførte i 2015 et begrep som omfatter
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 vårt
øvingsprogram i tida som kommer.
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.
Sivilforsvaret har en fredsinnsatsgruppe (FIG) oppsetning på
Fosen med materiell-depot i Åfjord. Årlige samøvelser har gitt
god erfaring også for innsats i ulike typer ulykker.
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REGNSKAP 2016

Status
FBRT’s økonomi er basert på driftstilskudd fra våre
eierkommuner etter følgende fordelingsnøkkel:
 Ørland 30 %
 Bjugn 30 %
 Åfjord 25 %
 Roan 15 %
Denne fordelingen er nedfelt i Selskapsavtalen og er
fundamentert på disse kriteriene:
 Folketall
 Antall Særskilte Brannobjekter
 Antall Brannstasjon m/bemanning

NØKKELTALL:

INVESTERINGER 2011 til 2016











Kommandobil ( i 2011)
HMS Materiell
Redningsbil Brekstad
Brannbil Bessaker (skumaggregat)
Førsteinnsatsbil i Roan
Brannbil til Roan stasjon
Brannbil til Årnes Stasjon 2013
Brannbil til Brekstad Stasjon 2013
Tankbil til Botngård stasjon 2015
Brannbil med lift 2016. utgiftsført 2017

Årets driftsbudsjett var på ca 15 mill kroner inklusive
feiertjenesten mens investeringsbudsjettet var på 650000
kroner. (ref investeringsplan).
Etter forholdsvis store investeringer i årene 2011-2015
ble 2016 et hvileår mht innkjøp av kjøretøy/biler.
Utskifting av vaktbil ble satt på vent en er nå innarbeidet
i revidert investeringsplan for 2017-2020.
Resultatet viser et netto overskudd på drift på kr
417 233 før avsetninger.

DRIFT
DRIFTSINNTEKT:
DRIFTSUTGIFT:
Eksterne finanstrans:
Avsetninger:

Kr 15 050 416
Kr 14 551 462
Kr- 1 076 750
Kr 281 222

Resultat 2016

Kr

136 011

Investeringsregnskap:
Finansieringsbehov: kr 684 103
Finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler

EIENDELER:
Anleggsmidler :
Omløpsmidler:
Sum midler

kr 17 666 055
kr 2 457 691
kr 20 123 746

Egenkapital:
Langsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld:
Sum gjeld

kr 2 032 189
kr 16 445 251
kr 1 646 306
kr 20 123 746
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Pensjon:
Samlet kostnad til pensjonsordning var i 2016 kr 922 135
Brutto pensjonsforpliktelse: estimert kr 2 828 578
Brutto pensjonsmidler:
estimert kr 2 105 249

Avsetninger:

Forrige side:

Beholdning fond bokført 31.12.
Overskudd 2016
Akkumulert underskudd fra tidligere

kr 259 994
kr 136 011
-kr 152 449

1 av 4
mannskapsbiler
Fra toppen:
Brannbil m/lift

Lån:
Kommunalbanken :

kr 13 540 000

Tankbil

Komplett regnskap følger
vedlegg
Bil klar for
utskifting
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Styret
Fosen Brann og Redningstjeneste IKS
Vedtatt i sak 2017 -12
.........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 framlagt for Representantskapet den 12.juni 2017.
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VEDLEGG
til

ÅRSBERETNINGEN 2016
FOR
FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
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VEDLEGG

FBRT har en rekke samarbeidspartnere . Her gis en
kort oversikt over de samarbeidsavtalene vi har ved
utgangen av 2016. 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.
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
Ørland hovedflystasjon, om ulykkesberedskap.
Avtalen er en videreføring av tidligere avtale.
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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, Åfjord og Ørland kommune.
Ørland lufthavn
Oppgaver ifm drift av lufthavna reguleres i
Tjenesteavtalen med Ørland kommune. Brannsjefens
funksjon som Lufthavnsjef besto i 2016 men
opphørte mvf 1.1.2017 da ny tjenesteavtale med
Ørland kommune ble inngått.

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 eiere og
avtalepartnere.
Norsk Luftambulanse
FBRT deltar i pilotprosjektet Mens Du Venter På
Ambulansen ( MDVPA) i samarbeid med Norsk
Luftambulanse. Stasjonene Roan, Stokksund og
Lysøysund er operative.
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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Regnskap 2016
Økonomisk oversikt drift 2016 - Fosen Brann og redningstjeneste IKS

Driftsinntekter:
620 Annet avgiftsfritt salg

Regnskap

Budsjett

2016

2016

Rev. Budsj. Regnskap
2016

2015

108 000

0

0

15 374

2 173 685

2 051 005

2 051 005

2 178 106

0

0

0

34 000

700 Ref fra staten

868 984

0

0

0

710 Syke- og fødselspenger

338 641

0

0

261 290

320 487

100 000

100 000

257 602

650 Diverse avgiftspliktig salg
730 Diverse leieinntekter

728-729 Refusjon momskompensasjon
750 Refusjon fra kommuner

10 907 668 10 628 450

10 628 450 10 233 603

770 Refusjon fra kystverket

212 951

150 000

150 000

153 535

790 Internkjøp

120 000

0

0

120 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

15 050 416 12 929 455

12 929 455 13 253 510

Driftsutgifter:
010-080,160-165 Lønnsutgifter

7 547 725

6 589 239

6 589 239

6 724 108

1 540 416

1 270 003

1 270 003

1 382 557

3 520 000

3 584 000

3 584 000

3 217 974

507 805

101 000

101 000

566 900

400-490 Overføringer/moms

320 487

100 000

100 000

257 602

590 Avskrivninger

995 029

70 000

70 000

849 573

290 Internkjøp

120 000

212 000

212 000

120 000

090-099 Sosiale utgifter
100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen
350 Ref til kommuner/andre

SUM DRIFTSUTGIFTER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT

14 551 462 11 926 242

11 926 242 13 118 714

498 954

1 003 213

1 003 213

134 796

37 168

50 000

50 000

38 718

37 168

50 000

50 000

38 718

Finansinntekter:
900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak
920 Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Finansutgifter:
500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg

237 975

0

0

251 546

510 Avdragsutgifter

875 943

1 000 000

1 000 000

670 000

0

0

0

0

1 113 918

1 000 000

1 000 000

921 546

-1 076 750

-950 000

-950 000

-882 828

995 029

70 000

70 000

849 573

417 233

123 213

123 213

101 541

520,529 Utlån, kjøp aksjer og andeler
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS
990 Motpost avskrivninger+ kalk renter
NETTO DRIFTSRESULTAT
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INTERNE
FINANSTRANSAKSJ
930 Bruk av tidligere års regnskapsm oversk

0

0

0

940 Bruk av disposisjonsfond

0

0

0

0

950 Bruk av bundne driftsfond

0

0

0

270 000

960 Bruk av likviditetsreserven

0

0

0

0

0

0

0

270 000

0

0

0

0

123 213

123 213

123 213

1 541

0

0

0

0

158 009

0

0

370 000

SUM BRUK AV AVSETNINGER
570 Overført til investeringsregnskapet
530 Dekning av tidligere års underskudd
540 Avsetninger til disposisjonsfond
550 Avsetninger til bundne driftsfond
560 Avsetninger til likviditetsreserven
SUM AVSETNINGER
580/980 Regnskapsmessig merforbr/mindreforbr
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FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
Regnskapsskjema BALANSE

Kap 2.2
2.27 - 2.29
2.24 - 2.26
2.22 - 2.23
2.20
2.21
Kap 2.1
2.13 - 2.17
2.18
2.19
2.12
2.11
2.10

Kap 2.5
2.56 - 2.58
2.51 - 2.52
2.53 - 2.54
2.55
2.5950
2.5900
2.5970
2.5990
Kap 2.4
2.40
2.41 - 2.42
2.43 - 2.44
2.45 - 2.49
Kap 2.3
2.31
2.32 - 2.39
Kap 2.9
2.9100
2.9200 2.9899
2.9999

EIENDELER:
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Pensjonsmidler
Aksjer og andeler
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Premieavvik
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, bankinnskudd
SUM EIENDELER:
EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Merforbruk investeringsregnskap
Kapitalkonto
Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelse
Ihendehaverobligasjon
Sertifikatlån
Andre lån
Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL:
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
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Regnskap
2 016

Regnskap
2 015

17 666 055
0
15 550 649
0
2 102 249
13 157
2 457 691
468 709
0
-504 572
0
0
2 493 554
20 123 746

17 619 886
0
16 077 585
0
1 536 095
6 206
2 132 815
987 367
0
-251 921
0
0
1 397 369
19 752 701

2 032 189
0
259 994
0
0
136 011
-152 450
-6 951
1 795 585

1 913 504
0
101 985
0
0
0
-275 663
-190 693
2 277 875

16 445 251
2 905 251
0
0
13 540 000
1 646 306

15 846 652
2 080 709
0
0
13 765 943
1 992 545

1 646 306
20 123 746

1 992 545
19 752 701

574 781

504 641

-574 781

-504 641
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Investeringsregnskap 2016
Regnskapsskjema Investeringsregnskapet
010 - 299
500
510
520 - 529
530
540 - 560

910
660 - 670
700 - 779
800 - 879
948
920

2 016

budsjett
budsjett
2 016
2 016
400 000 400 000
0
0
0
0
0
0
250 000 250 000
0
0
650 000 650 000

2 015

Investeringer i anleggsmidler
Renteutgifter, låneomkostninger
Avdrag på lån (ekstraord)
Utlån, kjøp av aksjer og andeler o.l.
Dekn av tidligere års underskudd
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

486 459
0
0
6 951
190 693
0
684 103

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Innt. fra salg av driftsmidler/fast eiendom
Refusjoner/moms
Tilskudd til investeringer
Bruk av kapitalfond
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord)
Sum ekstern finansiering

579 860
0
97 292
0
0
0
677 152

650 000
0
0
0
0
0
650 000

650 000
0
0
0
0
0
650 000

3 491 018
0
321 943
0
0
0
3 812 961

0
0
677 152

0
0
650 000

0
0
650 000

0
0
3 812 961

0
6 951

0
0

0
0

0
190 693

970
Overført fra driftsregnskapet
940 - 960 Bruk av avsetninger
Sum finansiering
580
980

Regnskap Opprinnelig Revidert Regnskap

Udisponert (regnskapsm overskudd)
Udekket (regnskapsm merforbruk)

J:\A. ADMINISTRASJON\2017\ÅRSMELDING 2016.doc

2 109 714
0
0
2 922
1 891 018
0
4 003 654
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MELDING OM BRANNVERNET FOR 2016
Grunnlag for å melde inn gjennomførte branntilsyn i Særskilte Brannobjekter til
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
ANDRE
TILSYN/TILTAK

TYPE

Ant
objekt

Antall

Ørland

a- obj
b-obj
c-obj

35
14
6

13
3
1

10
0
0

Bjugn

a- obj
b-obj
c-obj

28
6
1

3
1
1

10
0
0

Åfjord

a- obj
b-obj
c-obj

30
3
0

10
0
0

10
0
0

Roan

a- obj
b-obj
c-obj

13
3
1

1
0
0

10
0
0

KOMMUNE

TOTALT
ANTALL

Samlet antall

140

Antall
tilsyn

33
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FEIING / TILSYN AV FYRINGSANLEGG I 2016
Kommune.

Anlegg

ØRLAND

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1985
1640

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1955
1955

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1390
1390

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

420
420

Ildsteder
Piper

5529
5405

BJUGN

ÅFJORD

ROAN

Total

Antall

Antall feiet /
%

Antall tilsyn/
%
325/19

855/52

106/6
1250/64

350/25
685/50

74/18
185/44

855/16 %
2975/55 %

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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Mannskap ved Årnes og Stokksund Brannstasjoner
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