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     FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS 

Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 
Foretaksnummer: 997104552 

 

Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien  , 7130 Brekstad 

 

Eiere:   

 

 Ørland kommune 30 % 

 Bjugn kommune 30 % 

 Åfjord kommune 25 % 

 Roan kommune  15 %  

 

 

Representantskap:  

 Hallgeir Grøntvedt  Leder  

 Arnfinn Astad   

 Vibeke Stjern    

 Jan H. Grydeland    

 Vara til representantskapet er  varaordfører.   

 

Styret pr 1.1.2013  

 Michael Momyr Leder 

 Morten Rosenlund Nestleder 

 Sissel Eide Fremstad Styremedlem 

 Kari Helmersen  Styremedlem 

 Geir Aune   Ansatterepresentant 

 Kurt Sundet  Ansatterepresentant 

 

 Johan Uthus  Sekretær/saksbeh 

  

 Vara:  Gerd Hegvik   Valgt 

  Tor Skjevdal  Valgt 

  Rita Sundet  Valgt 

  Pål Johan Larsen Ansatt 

  Karen Grinnen   Ansatt 

 

Styret:  31.12.2013 

 Morten Rosenlund Leder 

 Kari Helmersen  Nestleder 

  Anne Rødsjø  Styremedlem 

 Jon Husdal  Styremedlem 

  

 Geir Aune   Ansatterepresentant 

 Kurt Sundet  Ansatterepresentant 

 

 Johan Uthus  Sekretær/saksbeh 

  

 Vara:  Gerd Hegvik   Valgt 

  Tor Skjevdal  Valgt 

  Rita Sundet  Valgt 

  Pål Johan Larsen Ansatt 

  Malene Stræte   Ansatt 

 

Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT 

   

 Brannsjef    1 

 Leder Beredskap   1 

 Leder Forebyggende Brannvern  1 

 

 Feiere     3 

 

 Brekstad Stasjon   11 

 Storfosna Stasjon   2 

 Botngård Stasjon   14 

 Lysøysund Stasjon    6 

 Årnes Stasjon    17 

 Stokksund Stasjon    7 

 Linesøya stasjon   0 (avsl)  

 Roan Stasjon    7 

 Bessaker Stasjon   4 

 

 

 Heltid    6 ansatte (6) 

 

 Deltid    68 ansatte (78) 

  

 Tall i parentes pr 1.1.2013  
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STYRELEDER  

Morten Rosenlund 

 

 
 

 

Samarbeid 

 

 

 

 

 

Mild og tørr vinter 

 

 

 

 

 

Høy beredskap 

 

 

 

 

 

ROS 

 

 

 

 

Lokal tilhørighet  

 

Forord fra styreleder i Fosen Brann og Redningstjeneste. 

 

Det er både en ydmyk og stolt nyvalgt styreleder som ser hvordan 

selskapet har utviklet seg fra oppstarten våren 2011 frem til i dag. 

Etter et helt driftsår i 2012 med store investeringer i nytt 

brannvernmateriell, nye brannbiler og flotte motiverte ansatte 

begynner vi nå å se hvordan et brannvesen med mange nye pålagte 

oppgaver utvikler seg.  

Eierkommunene i Fosen Brann og Redningstjeneste IKS, Roan, 

Åfjord, Bjugn og Ørland har alle fire store tunge økonomiske 

forpliktelser som hele tiden må veies opp imot hverandre. Det er 

derfor lett å tro at brannbilene skal komme når vi trenger dem.  Det å 

jobbe med sikkerhet som gir trygghet til innbyggerne koster mange 

penger. Styret jobber hele tiden med daglig leder og ansatte for å 

finne gode smarte løsninger for å holde utgiftene nede for en sterk 

brann og redningstjeneste.  

Undertegnede er derfor overbevist om at med nettopp dette 

samarbeidet mellom eierkommunen kunne selskapet sette opp et 

realistisk investeringsbudsjett for anskaffelse av nye brannbiler og 

utstyr. Dette er store investeringer som neppe har blitt prioritert om 

den enkelte kommune skulle gjort dette hver for seg. Det er også nye 

store krav til bekledning av ansatte med tanke på deres sikkerhet, 

dette må prioriteres i årene som kommer sammen med faglig påfyll 

og kompetanse. 

Vinteren i 2013/2014 har så langt vært snøfattig og tørr, veldig 

uvanlig for denne årstiden å være. Her har alle lokale brannvesen i 

Midt-Norge virkelig fått satt sine kunnskaper og materiell på prøve 

med blant annet stor brann i Flatanger. Her viste nødetatene at 

beredskapen virker når katastrofen er et faktum. Mannskapene stod 

side om side i meget tøffe værforhold og løste oppgaven med enorm 

innsats og kompetanse. Det viser bare hvor viktig det er å prioritere 

denne sektoren med nok ressurser. Fosen Brann og Redningstjeneste 

var også på høy beredskap i denne perioden. 

Det er krevende å holde en brann og redningstjeneste faglig 

kvalifisert over tid som alltid skal levere når det forventes. Budsjettet 

for 2014 er et nullbudsjett som derfor er svært krevende å operere 

innenfor, men vi skal klare det. Fosen Brann og Redningstjeneste 

skal i 2014 foreta en risiko og sårbarhetsanalyse i alle kommuner 

(ROS), dette arbeidet er godt i gang og forventes ferdig til høsten. 

Analysen vil gi en god del svar på hvordan selskapet i samarbeid 

med eierkommunene skal håndtere beredskapen innen brann og 

redning i årene fremover. En ny brannstudie er ute på høring og her 

ligger det store utfordringer med tanke på kravet til større enheter. 

Styret i Fosen brann og redningstjeneste har stor tro på lokal 

kunnskap og tilhørighet noe også alle brannene i Midt-Norge på 

nyåret viste var en styrke. Et stort statlig brannvesen tror vi ikke 

kommer på svært mange år, men kravet til større administrative 

enheter kommer. 

På vegne av hele styret er det viktig at vi alle holder fokus på kvalitet 

og samarbeid også i 2014. 

 

Morten Rosenlund 

Styreleder i Fosen Brann og Redningstjeneste (FBRT) 
 

 

 

javascript:void(0)
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BRANNSJEF  

Johan Uthus 

 

 

 
 
Foto: Fosna Folket 
 

 

Samarbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredskap i samfunnsperspektivet blir viktigere og viktigere og 

er det noe innbyggerne etterspør så er det sikkerhet for seg og 

sine. De kommunale brannvesen har alltid vært bemannet med 

personell som ønsker å yte en innsats i sitt nærmiljø nettopp 

med tanke på dette og da stemmer det godt med dagens filosofi 

om at uønskede situasjoner skal håndteres etter prinsippet om  

ansvar, nærhet og likhet. Dvs at den som til daglig har ansvar 

også i slike situasjoner har ledelsen, situasjonen skal håndteres 

hvor hendelsen oppstår og organiseringen skal være lik den 

daglige driftsorganisasjonen.  

 

Med vårt samarbeid har vi blitt robuste og er faktisk i stand til å 

stille med nok ressurser til de aller fleste situasjoner. Vi kan 

opprettholde beredskap i Roan kommune selv om den gamle 

hovedbilen stanser for godt ved at vi straks har reservebil å 

sette inn, vi kjører ut materiell og mannskap fra flere stasjoner 

når det måtte være behov for, vi er i stand til å legge 

spesialkompetanse for kjemikalieuhell til Brekstad som så 

dekker alle kommunene osv.  

Vi vet at dette fungerer i praksis og nå er vi iferd med også å 

kunne dokumentere dette ved å gjennomføre en helhetlig 

Risiko og Sårbarhetsanalyse på våre oppgaver. Dette arbeidet 

ble påstartet i 2013 og skal sluttføres i løpet av sommeren 

2014. Denne analysen vil også danne grunnlaget for hvor  

beredskapsveien skal gå og hvordan den skal se ut i årene som 

kommer. Arbeidet er gjennomført ved en bred involvering 

blant ansatte og sluttproduktet skal kvalitetssikres både med 

behandling i styre og representantskap og ved at rapporten blir 

sendt til høring i kommunene og til andre berørte.   

 

Nye bygg og anlegg under planlegging og oppførelse gis oss 

nye utfordringer. Fra å være et kommunalt brannvesen med 

fokus på å håndtere husbrann går vi nå over til å også måtte ha 

ressurser til beredskap på store fabrikkanlegg, komplekse 

militære bygg og anlegg og ikke minst bygninger med en langt 

større høyde enn hva tilfellet var for kort tid siden. I løpet av 

det siste året har det kommet høyhus både i Ørland, Bjugn og 

Åfjord og i Roan skal det bygges enda flere vindmøller med 

tilhørende anlegg. Innen  neste årsmelding er det kanskje 

avklart om det skal bygges undersjøisk tunnel til Storfosna og i 

såfall blir dette en ny situasjon for oss med ukjente 

utfordringer.  

 

HMS opptar oss i aller største grad . Våre ansatte skal utføre 

tjeneste under krevende forhold og vil også være eksponert for 

både mentale og fysiske situasjoner som har betydning for 

helsa. Vi er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste og har 

innført HMS-prosedyrer for ansatte fom ansettelsesdag til 

fratredelse skjer. Målet er at alle skal ha en så trygg 

arbeidssituasjon som mulig og slik være  i stand til å utføre en 

krevende jobb samtidig som også kollegaen kan stole på sin 
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Avtaler med kommuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrykningsstatistikk 

sidemann når dette er nødvendig.  

 

Vi er nå nesten i mål med Tjenesteavtaler med kommunene. 

Dette er en formalisering av de oppgavene vi skal utføre utover 

krav i Brannvernloven. Blant annet vil vi kunne utføre støtte til 

den kommunale kriseledelse i form av øvelser og opplæring av 

personell, bistand til brannteknisk byggesaksbehandling og 

andre tjenester som hører naturlig til vårt fagfelt. For Ørland 

kommune har dessuten ansvar for drift av Ørland lufthavn og 

forvaltning av avtale om oljevernberedskap med Kystverket.  

 

Antall utrykninger øker fra år til år og var i 2013 på hele 62 % 

økning i forhold til 2011. Enhver utrykning, selv om den er 

unødig, legger beslag på ressurser i form av slitasje på materiell 

og personell  og direkte kostnader til drift og lønn. Et annet 

aspekt her er at når vi er i en slik aksjon er faktisk beredskapen 

totalt sett redusert inntil utrykningen er over.  Antall branner og 

ulykker er relativt konstant men utrykninger til automatiske 

anlegg og medisinsk bistand er i kraftig økning og vi forventer 

at denne tendensen vil vedvare, noe aktiviteten inn i  2014 

bekrefter.  
 

God beredskap og vilje til videreutvikling av FBRT skapes av 

de ansatte i fellesskap og jeg vil avslutningsvis takke for den 

positive innstillingen og innsatsen som ble ytet i året som gikk.  

  

Johan Uthus  

Brannsjef FBRT IKS  

1. mars 2013 
 

 

 

 

 

REPRESENTANTSKAPET 

Eierkommunene 

 

 

 
 

 

STYRET  

Driftsansvarlig 

 

 

Representantskapet.  

  

Eierkommunene var tilstede ved Representantskapet og det ble 

gjennomført 2 møter i 2013 og ialt 12 saker ble behandlet.  

Forsamlingen fikk forelagt saker om  regnskap 2012 samt  budsjett 

2014  fra Styret og vedtakene fulgte innstillingen fra Styret.  

 

 

 

 

 

Styret  

 

Styret besto ved inngangen til 2013 av de samme som ble valgt ved 

etableringen i 2011. Representantskapet valgte nye medlemmer til 

styret og Sissel Fremstad valgte å trekke seg og ble erstattet av 

Anne Rødsjø. I andre halvår ønsket også styreleder Michael 

Momyr å trekke seg pga overgang til annen hovedstilling og 

ledervervet ble da erstattet av Morten Rosenlund. Samtidig ble da 

Jon Husdal valgt inn som nytt styremedlem.  
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ADMINISTRASJONEN 

 

Daglig drift 

 

 
 

 

Styret har hatt fokus på økonomi og budsjettarbeid og har særlig 

engasjert seg i å skaffe FBRT varige og gode lokaler til 

Hovedbrannstasjon på Brekstad.  

 

De valgte styremedlemmene og de ansattes representanter 

gjennomførte 4 styremøter og vedtak ble fattet i 26 saker.  

 

 

Administrasjon 

FBRT er forpliktet til gjennom Forskrift om dimensjonering og 

organisering av brannvesen å fylle lederfunksjoner for 

administrasjon, forebyggende brannvern og beredskap. Ved starten 

av året fratrådde Karen Grinnen stillingen som leder for 

forebyggende brannvern. Allerede i februar tiltrådde Malene Stræte 

stillingen. Hun er utdannet branningeniør og har bred erfaring fra 

andre brannvesen samt fra Jernbaneverket. Hennes erfaring fra 

tilsyn samt fra utarbeidelse av ROS og  HMS arbeid vil komme 

godt med i tida som kommer.  

 

 

 

 

MEDARBEIDERE I FBRT 

Antall ansatte 

 

 
 

Utdanning 

 

Sjåfører 

 

Ved inngangen til 2013 var det 78 deltidsansatte i selskapet. I løpet 

av året har det vært naturlig avgang, normale oppsigelser samt 

nedlegging av Linesøy depot. Dette har medført at antall 

deltidsansatte pr 31.12.2013 var 68. Dette antallet vil nok stige noe 

utover i 2014 når nyansettelser i ledige stillinger er foretatt.  

Rekruttering av nye brannkonstabler er fortsatt en utfordring i Roan 

mens det går forholdsvis greit å få kvalifiserte søkere til de øvrige 

stasjonene.  

Feier i Bjugn distrikt har sagt opp før 31.12. og det er pr februar 

2014 ansatt lærling som nå starter på intern opplæring og etter 

hvert vil måtte gjennomgå utdanning på Norges Brannskole.  

Krav om grunnutdanning for alle brannmannskaper står fortsatt ved 

lag. FBRT sørger for at alle som blir ansatt får god intern 

opplæring samt nettbasert kurs ved brannskolen. Vi har pr dd ikke 

vært i stand til å gi grunnkurset på 220 timer til alle. I påvente av 

dette blir det gjennomført lokal opplæring for nye. Mangel på 

sjåfører har medført at vi nå også sender personell på kjøreskole 

både for å ta kl C kurs samt utrykningskurs (kl 160) 

 

 

 

 

BRANN OG REDNINGSTJENESTE I 

ET SAMFUNNS-PERSPEKTIV  

 

 

 

 

 

Digitalt nødnett 

 

 

Forebygging og beredskap er vanskelig å måle i forhold til kjente 

verdier. Likevel erkjenner samfunnet at tjenesten må være på plass, 

men hvorvidt bevilgningene er tilstrekkelig, vil vel til enhver tid 

være et diskusjonsspørsmål.  

 

Uønskede hendelser har alltid en adresse i en kommune og plikten til 

beredskap er tydeliggjort i lov og forskrifter hvor det er presisert at 

beredskapen  skal møte den trusselen som fremkommer gjennom 

kommunenes Risiko og Sårbarhetsanalyser.  

 

Nasjonalt beredskapsarbeid bærer tydelige spor av terrorhendelsene i 

2011. Dette vil også få konsekvenser ned på kommunenivå og vil vi 
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Arkivfoto fra øvelse 

 

 

Effektiv nødmeldetjeneste 

 

 

 

 

 

Brannstudien 

 

 

Samarbeid 

 

 

vil merke dette mht :  

 Digitalt Nødnett 

 Effektivisering av fagsentralene 

 Fremtidig organisering av brannvesen 

  

Digitalt nødnett skal settes i drift i vårt område først i 2015. 

Forarbeider ble iverksatt i 2013 og vi får allerede nå følelse med 

hvilke kostnader dette får for oss som IKS-brannvesen. Med de 

vedlikeholdskostnadene som vil bli belastet vil samlet kostnad pr år 

for alle sambandssystemer fom 2015 bli på ca 0,45 mill kroner. En 

økning på omlag 350 000 kroner i forhold til hva som var kostnaden i 

2013.  

 

Endringer i strukturen for fagsentralene (110-sentralene) ble påstartet 

i 2013. Etter massiv motstand politisk valgte DSB å fryse prosjektet 

inntil det var foretatt en samfunnsøkonomisk analyse. Denne var 

ferdig i 2013 og konkluderte med at større sentraler både var 

effektive og kostnadsbesparende.  

 

Helt på tampen av året kom Brannstudien. Her foreslås det 

alternative modeller for fremtidig brannvesen og DSB velger å 

foreslå fylkesbrannvesen. I skrivende stund er studien ute på høring 

og ingen ting er avgjort. FBRT og våre eierkommuner har 

kommentert Brannstudien med at fylkesbrannvesen vil kreve at 

staten overtar ansvaret for brannvesen. I påvente av at dette skal skje 

anbefaler vi å fortsette med den organisering vi allerede har gjort og 

samtidig utvide vårt samarbeid med andre kommunale brannvesen 

slik at vi oppnår et minsteantall på 20 000 innbyggere. .  

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON  

 

 

 
 

hjemmeside 

www.fbrt.no 

 

 

 
Informasjon til publikum og egne ansatte er stadig i fokus. Publikum 

skal informeres om forebyggende brannvern og det skal være 

informativ stoff tilgjengelig til enhver tid for å tilfredsstille behov for 

spørsmål ang brannvern. FBRT er en offentlig tjeneste og det vi 

foretar oss skal det være offentlighet om.  

På vår hjemmeside www.fbrt.no  ligger det informasjon om det som 

vanligvis etterspørres fra publikum;  ledige stillinger, fyrverkeri, 

feietjeneste, forebyggende, beredskap etc.  

 

Vi deltar dessuten på alle nasjonale aksjoner hvor vi er ute å treffer 

publikum. Dette er nærmere beskrevet annet sted i årsmeldingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fbrt.no/
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AVTALER OG FORBINDELSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

DEICING 
(illustrasjonsbilde)  

Samarbeid med Air Norway as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved etableringen av eget Interkommunalt Selskap må det også 

opprettes egne direkte avtaler med både interne såvel som eksterne 

aktører. Her gis en kort oversikt over de samarbeidsavtalene vi har 

formalisert ved utgangen av 2013. 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 Ørland 

hovedflystasjon, om ulykkesberedskap. Avtalen er en  videreføring 

av tidligere avtale.  

 

Deicing av fly 

FBRT har avtale med Air Norway as om å utføre avising av 
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Ny brannbil til Årnes Brannstasjon  

 

 

 
 

 

Utstyr i moderne brannbil 

FireDos Skumaggregat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selskapets fly. Tjenesten innebærer en stående beredskap i 

vinterhalvåret.  

 

Tjenesteavtaler med kommunene 

Det arbeides med å opprette slike avtaler med eierkommunene på 

tjenester som ligger utenfor oppgaver spesifisert i Brannvernloven.  

 

Ørland lufthavn  

Ansvar for drift av lufthavna reguleres i Tjenesteavtalen med Ørland 

kommune. Pr dd har Brannsjefen også funksjon som Lufthavnsjef.  

Her ligger det også statistikktall for utviklingen av trafikken.  

Det var ca 700 avganger og landinger i 2013 med ruteflyet 

 

Ørland Lufthavn  

Passasjerstatistikk  

 

 2013  2012    2011 2010 2009 2008 

Avgang 3087  3197    3346 3396 3403 4118 

Ankomst  3262  3340   3423 3455 3556 4111 

Sum 6349  6537    6769 6851 6959 8229 

 

Statens Oljeverndepot 06 

Ørland kommunes avtale med Kystverket forvaltes av FBRT og  er 

lagt inn i Tjenesteavtalen.  

 

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. Det tas sikte på å opprette ny avtale direkte mellom 110-

sentralen og FBRT.  

 

Norsk Luftambulanse 

FBRT deltar i pilotprosjektet Mens Du Venter På Ambulansen ( 

MDVPA) i samarbeid med Norsk Luftambulanse. Stasjonene Roan 

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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Beredskap mot forurensning 

 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt 

Forurensning 

 

 

 
Kjemikaliedykkere i aksjon 

 

Kystkommunene  har i  alle år vært særlig fokusert på 

beredskap mot akutt forurensning/oljevern. Dette har sitt 

utspring i oljevernberedskap, noe som har brakt oss inn i det 

Interkommunale Utvalget for Akutt forurensning (IUA). I vårt 

samarbeid i Midt Norge hvor 30 kommuner deltar, viderefører 

FBRT  oppgavene som kommunene  har et solidarisk ansvar 

for. Ørland  har det ene av to store depot i Sør Trøndelag,  og 

en vesentlig del av kursene som kjøres i IUA regi, avholdes på 

Brekstad i samarbeid med FBRT.  

 

Organiseringen av IUA står foran en gjennomgang for 

tilpasning til nytt lovverk og det ser ut til at det blir 

kommunelovens § 27 som blir forankringspunktet. I praksis vil 

ikke dette bety noe hverken økonomisk, beredskapsmessig 

eller for drift av IUA.  

 

Brannsjefen i FBRT viderefører funksjonen som fast 

representant i styret i IUA.  

 

Andre oppgaver 

Kriseledelse 

Ørland Lufthavn 

Oljeverndepot 06 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Innsats i Åfjord 

 

 

 

 

FBRT skal utføre alle oppgaver som er beskrevet som 

kommunal plikt iht § 11 i  Brannvernloven. Tradisjonelt har 

de kommunale brannvesen også utført andre oppgaver for 

kommunene og dette vil vi, hvor det er mulig, fortsette med. 

De største oppgavene her ligger til Ørland kommune og det 

er særlig drift/adminstrasjon av det statlige oljeverndepotet 

på Brekstad samt driftsoppgaver knyttet til Ørland Sivile 

Lufthavn,  

Oljeverndepot 06 er et av de store depoter staten 

v/Kystverket har på kysten og Ørland er definert som 

vertskommune. FBRT vil på vegne av kommunen forvalte 

driften som tidligere, noe vi ser på som nyttig også med 

tanke på koordinering av beredskap mot forurensning.  

Ørland lufthavn har regulær rutetrafikk og kommunen 

bemanner lufthavna iht de krav som Luftfartstilsynet har 

satt. Brannsjefen i Ørland har hatt rollen som Lufthavnsjef 

og FBRT viderefører denne ordningen, både for å 

tilfredsstille krav til sikkerhet men også for  beredskap i 

forhold til virksomhet utenom ordinær arbeidstid ved 

lufthavna. Passasjertrafikken er relativt stabil på omlag 6500 

passasjerer i året og med ca 700 avganger/ankomster pr år.  

 

 

Vår ekspertise innenfor brannteknikk vil kunne benyttes av 

kommunene når det er nødvendig for byggesaksbehandling 

og tilsvarende saker.  

 

 

Disse ordningene vil etterhvert bli klargjort i skriftlige 

avtaler mellom selskapet og kommunen.  

 

 

 

 



 

 

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS 
ÅRSBERETNING FOR 2013 

Side 11 

 

J:\A. ADMINISTRASJON\2013\ÅRSMELDING FOR 2013 - uten regnskapstall.doc 

VAKT OG BEREDSKAP 

 

 

 

 

 
 

Ny brannbil til Brekstad Stasjon 

 

 

Alle mannskaper i FBRT har en ordning med oppmøte ved  

"tilkalling" til  hendelser . Unntak herfra er vaktordninger som er 

etablert 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 2013 en gruppe på 6 personer.   

Befalsvakt 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.  

Sjåførvakt ved Brekstad brannstasjon er satt opp i alle helger og 

høytider. Ordningen er innført som en virkning av at 

Forskriftskravet til antall mannskap er redusert takket være 

samarbeidsavtalen med forsvaret men også sett i sammenheng 

med at aktiviteten i Ørland kommune er stor.  

 

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   

 

 
 

 

 

 
 

Samordnet øvelse 28. mai 2013 

 

 

 

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.  

 

 

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.  

 

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.  

 

28. mai 2013 gjennomførte vi en samordnet øvelse med 

Sivilforsvaret, politi og ambulanse på Eide i Bjugn kommune. 

En nyttig øvelse hvor vi fikk øvd både bussulykke med mange 

skadde, brann i kjøretøy og bygningsbrann samt håndtering av 

farlig gods.  
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KURS  

 

Brannvernlederkurs 

 
Arkivbilde 

 

 

2 dagers kurs for Brannvernledere ble avviklet 26.-27 november. 

Ialt deltok 25 brannvernledere både fra offentlige såvel som 

private bygningseiere. Deltagerne fikk undervisning både i lover 

og regler, rutinemessig arbeid og praktisk bruk av utstyr.  

 

Kurset fikk meget gode tilbakemeldinger og vil bli gjentatt når 

behovet er tilstede.  

 

ROS 

 

Risiko og Sårbarhetsvurdering 

 
 

 

ROS skal være plattformen for å vurdere både status og ikke 

minst være bestemmende for hvordan beredskap skal drives i 

overskuelig fremtid.  

 

Arbeid ble igangsatt og full involvering av alle ansatte skjedde 

ved at mannskaper på alle stasjoner fikk informasjon og 

mulighet til å komme med innspill. Disse dataene er bearbeidet i 

vinter og arbeidet fortsetter fram mot et endelig resultat som skal 

legges fram for styret sommeren 2014.  

 

 

 

HMS 

 

 
Øvelse 

 

Ansattes helse og sikkerhet er satt i høysetet i erkjennelse av at 

brannmannsyrket kan utsette personellet for både kort og 

langsiktige følger for helsa. Vi viderefører rutinene for fysisk 

test og legekontroller av alle røykdykkere og begynte arbeidet 

med å lage prosedyrer for dette også for  øvrige ansatte.  

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 og vi 

utviklet i samarbeid, rutiner for ulike tiltak mht helse og 

sikkerhet.   

AKSJONER 

 

Brannvernuka  

 
Barnehagen på besøk 

 

Aksjon Boligbrann 

 

 

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 

2013 inviterte vi alle barnehagene i kommunene til besøk på 

brannstasjon(ene) og rundt 350 barn kom på besøk. Alle fikk 

utfordringer i forhold til forebygging av brann og som takk 

sendte alle inn tegninger med sine inntrykk av dagen,  til oss.  

 

 

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.  
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  UTRYKNINGSRAPPORT       

  Statistikk             

                

  Ørland  Bjugn Åfjord Roan  SUM 

HENDELSE 2011 2012 2013 11 12 13  11 12 13 11 12 13 11 2012 2013 

Brannhindrende tiltak     3     1               0 4 

Brann i bygning   2 5   5 3   2 3   1     10 11 

Brann i kjøretøy   1     2 1           1   3 2 

Brann i gress   1     1 2   1 3   1 1   4 6 

Pipebrann         1 1   3 2     1   4 4 

Annen brann      1     4   3           3 5 

Trafikkulykke   3 3   8 6   4 4     2   15 15 

Flyhavari         1                 1 0 

Redning sjø         1     1 1         2 1 

Redning heis         1                 1 0 

Medisinsk bistand           7   1 1   9 8   10 16 

Assistanse til andre nødetater           2     1   2     2 3 

Akutt forurensning   1     1       1         2 1 

Diverse annet   4 6   1 4   2 2   4     11 12 

Unødig alarm   18 16   13 21   4 8   1 2   36 47 

                                

SUM HENDELSER  37 30 34 21 35 52 15 21 26 5 18 15 78 104 127 

                

Endring med basis i 2011 100 81,081 91,9 100 167 248 100 140 173 100 360 300 100 133,33 162,8 

 

 

Kommentar:  

Sett i forhold til 2011 ble det en økning i antall utrykninger på 62,8 % . Dette skyldes iførste rekke 

medisinsk bistand , unødige alarmer og trafikkulykker. Botngård hadde en markant økning i 2013. 

 

Grupperes hendelsene blir det:  

 unødig alarmering     37 (35) % 

 relatert til brann,     26 (23)  % 

 relatert til ulykker med personskader,  12 (19) % 

 medisinsk assistanse,     13 (12)  % 

 forurensning oa samt     12 (13)  % 

(tall i parentes fra 2012)  

 

Av statistikken kan forøvrig leses at det var kun 4 meldte pipebranner, det samme som i 2012,  noe som må 

sies å være en bra statistikk med ialt ca 5 400 ildsteder og 4 700 piper. Dette tilsvarer omlag 0,07 % sjanse 

for at pipebrann kan oppstå og må klart tilskrives god feietjeneste, gode fyringsvaner og gode 

fyringsanlegg foruten at det også sier noe om innbyggeres bruk av alternativ energi, varmepumper.  
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FOREBYGGENDE BRANNVERN  
Feietjenesten 

 

 

 
Feieren kommer på besøk 

 

 

Feiing var en av tjenestene kommunene samarbeidet om fra 

tidligere. Dette ble etablert i 2006 og er nå tatt inn i FBRT. 

Vi har i dag avtaler med Ørland, Bjugn og Åfjord om 

feietjeneste. Roan utførte også i 2012 denne oppgaven selv. 

  

Det er ialt ca 5400 ildsteder som skal ha periodevis feiing og 

tilsyn.  I året som gikk ble det gjennomført feiing og tilsyn av 

3 feiere. Feiing skal gjennomføres minimum annet hvert år 

og tilsyn hvert 4. år. Statistikk er gjengitt i vedlegget.   

 

Fyringsvaner og nytt materiell produserer stadig mindre sot 

og et minimum av pipebranner. Det  forventes at det snart 

blir gitt statlige retningslinjer for hvordan tjenesten skal 

utføres i fremtiden. Inntil det skjer vil rutinene beholdes.  

 

 

 

Tilsyn  

Særskilte brannobjekter 

 

 
 

Tilsynsbesøk 

 

Farlig Gods/vare 

 
Etter kjemikalie innsats 

 
 

 

 Fokus på forebyggende arbeid i brannvesenet har de siste 

årene vært økende. FBRT fører tilsyn i dag på i overkant av 

150 særskilte brannobjekt, i 2013 ble det registrert 7 nye 

objekter. I 2013 har det vært fokus på oppfølging av 

ulovligheter for å få utbedret disse, for 16 objekt har det vært 

ilagt pålegg om utbedringer der flere av disse har fått 

forhåndsvarsel om tvangsmulkt.  

FBRT har også ansvar for å føre tilsyn på anlegg som 

oppbevarer farlig vare over de meldepliktige grensene til 

altinn.no. Vi har valgt å legge oss på et nivå der vi følger de 

sentralt initierte tilsynskampanjene av DSB, i 2013 hadde 

FBRT ingen objekter som inngikk i den sentrale kampanjen 

og det ble derfor ikke utført tilsyn.  

I 2013 som tidligere år behandlet og godkjente FBRT til 

sammen 9 utsalgssteder for pyroteknisk vare. Samtlige 

utsalgssteder ble kontrollert i salgsperioden og ingen 

alvorlige feil ble avdekket. I tilegg til salg og oppbevaring av 

fyrverkeri har FBRT behandlet en rekke oppskytinger, der 

alle har fått invilget sin søknad. 

Det har i 2013 blitt avdekt et stadig større behov for å 

informere de lokale byggesakskontorene om brannvesenet 

rolle og oppfølging av ulovligheter etter plan- og 

bygningsloven som oppdages på tilsyn. Det ble i den 

anledning invitert til samarbeidsmøter med 

byggesakskontorene i Ørland, Bjugn og Åfjord kommuner, et 

samarbeid som har vært svært nyttig og resulterer i årlige 

samlinger. FBRT har til sammen meldt fra om 3 ulovligheter 

etter plan- og bygningsloven som ble oppdaget ved tilsyn og 

bistått i flere byggesaker.  

Høsten 2013 ble det arrangert 2-dagers brannvernlederkurs 

for brannvernledere i særskilte brannobjekt. Det var til 

sammen 18 deltakere på kurset og forelesningsresursene 

ble hentet internt. FBRT fikk gode tilbakemeldinger på 

kurset.  
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LOKALITETER 

BRANNSTASJONER 

 

 

 

BILDER AV STASJONER MM KOMMER 

 

 

 

 

 
 

Tarva depot 

 

 

 

BREKSTAD BRANNSTASJON  

 

 

 

 

 

 

 

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. Situasjon i 2012 

var slik:  

 

 

 

Ørland kommune  

 

Brekstad:  

Ved inngangen til 2013 var vi lokalisert i lokaler etter Tine 

Meieri med både kontorer og garasjer. Ørland kommune 

solgte  garasjeanlegget og klarte ikke å erstatte dette med 

andre tilfredsstillende lokaler.  

FBRT valgte da å inngå avtale med Joar Grande om leie av 

den tidligere ambulansestasjonen. Her fikk vi lokaler både til 

brannbiler, utstyr og tilfredsstillende kontorlokaler. 

Leieavtalen har en varighet på 10 år eller inntil Ørland 

kommune kan tilby andre tilfredsstillende lokaliteter til 

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 

 

Botngård 

Brannstasjon ligger i kommunalt industribygg sentralt i 

Botngård.  

 

Lysøysund 

Brannstasjon ligger i privat bygning tilhørende Fosseng 

Treindustri.  

 

 

 

Åfjord kommune 

 

Årnes 

Brannstasjon ligger i kommunal bygning sentralt på Årneset 

 

Stokksund 

Omlegging av beredskap i Stokksund ble gjort samtidig som 

ny brannstasjon ble etablert ved Stokksund skole.  

 

Depot 

Det er flere depot i grendene rundt i kommunene. Her ligger 

det noe slangemateriell samt koblinger for vann og strålerør.  
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Roan kommune 

  

Roan 

Moderne stasjon i kommunalt bygg ved Herredshuset i Roan.  

 

Bessaker 

Stasjonen ligger i bygning tilhørende Trønderenergi nært 

Bessaker sentrum.  

Stasjonen er vedtatt nedlagt i 2014 og beredskap blir ivaretatt 

gjennom avtale med InnTrøndelag Brannvesen IKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 og Lysøysund stasjoner deltar i 

prosjektet og hadde i 2013 tilsammen 16 oppdrag mot 10 året 

før. Dette skulle vise at det er behov for vårt bidrag, om det er 

riktig at tjenesten utføres av brannmannskap og ikke av 

helsepersonell er hele tiden til vurdering. I skrivende stund 

(mars 14) ser vi at ambulansetjenesten muligens reduserer sin 

beredskap og vi vil da måtte avslutte vår beredskap for 

medisinsk assistanse på rent formelt grunnlag.     

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norskluftambulanse.no/
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ØKONOMI 

 

 

 
 

Regnskap fremgår av vedlegg 

 

 

NØKKELTALL:  

 

 

INVESTERINGER I 2011/2013 

 

 Kommandobil ( i 2011) 

 HMS Materiell 

 Redningsbil Brekstad  

 Brannbil Bessaker (skumaggregat)  

 Førsteinnsatsbil i Roan   

 Brannbil til Årnes Stasjon 2013  

 Brannbil til Brekstad Stasjon 2013 

 

Samlet investering:  kr  7 mill 

 

BESTILLINGER 

 

 Brannbil til Botngård Stasjon 2014 

 Brannbil til Roan Stasjon 2014 

 

Samlet ordre: kr 5 mill  

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL 
 

Samlet :   kr 19 737 959 

 

 

DRIFT 
 

 

 

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 

 

 

Årets driftsbudsjett var på ca 10 mill kroner inklusive 

feiertjenesten mens investeringsbudsjettet er på 15 mill kroner.  

 

Resultat for drift var et regnskapsmessig merforbruk på kr 

124 000 mens investeringene fortsatt foregår og hvor vi er i 

takt med plan for innkjøp.  

 

Vi overtok både tjenester og økonomiske vilkår fra 

kommunene i 2011 og ser stadig at det var ulik praksis mht å 

føre utgiftene  på kostnadsstedet. Eksempelvis var 

administrative kostnader ikke ført på kommunens brannvesen 

med det resultat at vi heller ikke fikk med oss midler til å 

dekke disse tjenestene, tjenester som vi nå selvsagt må betale 

for som eget selskap.  Andre eksempler er forsikringer, 

medlemskap i bedriftshelsetjeneste etc.    

 

 

Driftsregnskapet.  

Resultatet viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 124 

722,-. Bak dette tallet ligger det flere faktorer hvor noen av de 

viktigste er:  

 

 Antall hendelser økte med 62 % fra 2011 til 2013.  

 Økt kontingent  til 110 sentralen 

 Nedbetaling av låneopptak 

 Budsjettet kompenserer ikke for prisstigning 

 Nødvendig reparasjoner på gammelt utstyr 

 

Med fjorårets merforbruk har vi ved utgangen av 2014 et 

akkumulert merforbruk på kr 250 000. 

 

 

Investeringsregnskapet 

 

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 
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SAMLET DRIFTSINNTEKT:  KR 12 690 126 

SAMLET DRIFTSUTGIFT:     KR 10 725 276

  

Resultat eksterne finanstrans:      kr       489 975 

Avsetninger:         kr     1 763 775 

 

Regnskapsmessig merforbruk   kr         124 722 

 

EIENDELER:  
 

Anleggsmidler : kr   13 865 962 

Omløpsmidler: kr     5 871 997 

Sum midler  kr   19 737 959 

 

Egenkapital:   kr     1 206 140 

Langsiktig gjeld: kr   14 809 530 

Kortsiktig gjeld: kr     3 722 289 

Sum gjeld  kr   19 737 959 

 

 

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 

 

 

Avvik fra Budsjett 2013 

 

Regnskapet  har avvik i forhold til budsjettet  på følgende 

poster :  

Investeringsregnskap 

Overordnet investeringsplan har en ramme på 15 mill kroner 

og en investeringstakt som ble lagt i 2011. For 2013 er det et 

avvik i forhold til denne planen med kr 4,7 mill som i det 

vesentligste skyldes at leveranse av to biler ble fremskyndet til 

desember 2013 mot planlagt levering i 1. kvartal 2014. 

Årsaken til dette ligger i at utskifting av bilene  var nødvendig 

for å opprettholde beredskap i kommunene da de gamle 

brannbilene fikk alvorlige driftsfeil.  

 

Driftsregnskap 

Driftsinntektene avviker fra budsjett pga tilbakeføring av 

merverdiavgift fra investeringer foretatt i 2013. Deler av denne 

tilbakeføringen (80 %) er overført til investeringsregnskapet  

iht kommuneloven.  

Vilkårene for låneopptakene i Kommunalbanken var innvilget 

med avdragsfrihet i 5 år. Kommuneloven krever imidlertid 

utgiftsføring og innbetaling av årlige avdrag iht de 

investeringene som er foretatt.  
 

 

Utsikter fremover 

 

Det er varslet betydelige kostnader til drift av digitalt nødnett 

samt økt kontingent til 110 sentralen. Dette er utgifter vi ikke 

har innvirkning på og som derved eierkommunene må betalen 

gjennom økte andeler. Bare disse to postene vil i 2015 øker 

våre kostnader med kr 750 000. Ved siden av dette kommer 

generell prisstigning på lønn og materiell. Styret har varslet at 

økonomi skal vies spesiell oppmerksomhet i 2014.  
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Styret 

 Fosen Brann og Redningstjeneste  IKS 

 
Vedtatt i sak 2014 -13 

 

 

 

 

.........sign........  .........sign........  .........sign........ 

Morten Rosenlund  Kari Helmersen  Anne Rødsjø 

  Leder    Nestleder 

 

 

.........sign........  .........sign........  .........sign........ 

Jon Husdal       Kurt Sundet   Geir Aune 

Ansatt     Ansatt 

 

 

Årsmeldingen ble framlagt for Styret i FBRT IKS  den 23. mars hvor det ble fattet følgende 

enstemmige vedtak:  

 

1. Styret i Fosen Brann og Redningstjeneste IKS vedtar det fremlagte regnskapet for 2013 med 

forbehold om revisjonens godkjenning.  

2. Merforbruk fra 2012 og 2013 overføres til budsjett for 2014 og dekkes inn ved tiltak i 

driften.  

3. Regnskapet sendes over til Representantskapet for endelig behandling.  

 

 

 

 
…….sign……. 

Johan Uthus 

Brannsjef FBRT IKS 

 

 

 

 

 

 

 

 


