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

Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien , 7130 Brekstad
Eiere:

Ansatte pr 31.12.2014 i FBRT
Ørland kommune
Bjugn kommune
Åfjord kommune
Roan kommune

30 %
30 %
25 %
15 %

Brannsjef
1
Leder Beredskap
1
Leder Forebyggende Brannvern 1

Representantskap:
Vibeke Stjern
Leder
Hallgeir Grøntvedt
Arnfinn Astad
Jan H. Grydeland
Vara til representantskapet er varaordfører.

Styret: 31.12.2013
Morten Rosenlund
Kari Helmersen
Anne Rødsjø
Jon Husdal

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Geir Aune
Kurt Sundet

Ansatterepresentant
Ansatterepresentant

Johan Uthus

Sekretær/saksbeh

Vara: Gerd Hegvik
Tor Skjevdal
Rita Sundet
Pål Johan Larsen
Malene Stræte

Feiere

3

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

12
3
12
6
16
7
7
0 (nedlagt)

Heltid

6 ansatte

Deltid 31.12.2014

63 ansatte

Pr 31.12.2013
Pr 31.12.2012

68
78

Valgt
Valgt
Valgt
Ansatt
Ansatt
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STYRETS LEDER
Morten Rosenlund

Et nytt hektisk år har vi lagt bak oss med mange
hendelser som Fosen Brann og Redningstjeneste har
vært involvert i.
Det har vært et nytt spennende år med innfasing av mye
nytt brannvernmateriell, ansatte skal ha sikker og
moderne personlig bekledning og ikke minst ny
kompetanse til effektivt å betjene alt det nye materiellet.
Det er dermed med stor respekt jeg ser hvordan
selskapets faste – og deltidsansatte klarer denne
omstillingen med stor vilje og engasjement. Det vises
profesjonalitet i jobben hver dag og det er ingen
selvfølge. Fosen Brann og Redningstjeneste klarer å
opprettholde en god og høy beredskap til tross for
mange deltidsansatte, dette skylles i stor grad stolthet og
høy lojalitet blant våre ansatte.
Eierkommunene har også dette året fått utarbeidet og
presentert en ROS analyse for sine kommuner, denne
viser helt klart at vi som selskap har noen utfordringer
fremover. Det bygges nå oftere høyere hus med 4-5
etasjer og nå kommer etter hvert 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.
Digitalt nødnett blir satt i drift i vårt nærområde ila
2015. Utstyret får vi tildelt, men all drift av dette utstyret
må selskapet selv stå inne for. Dette vil bli en krevende
jobb med dagens budsjetter.
Fosen Brann og Redningstjeneste har i 2014 fått mange
og gode saker både i lokalavisen Fosna-folket og på
flere nettsteder etter fremragende innsats ved alvorlige
hendelser. Det er viktig at både publikum og
eierkommunene føler trygghet med sitt Brann og
Redningsvesen. Kriseledelse, øvelser er svært viktig for
alle blålysetater. Det å trene på realistiske hendelser i
hverdagen tvinger oss i å tenke på kompleksitet og
samarbeid med de andre nødetatene. Gjennom arbeidet
med utarbeidelsen av ROS analysen fikk styret
beskrevet og ble utfordret i styrets rolle ved kriser.
Felles strategi for styret og ansatte i selskapet. Dette
skaper trygghet og bedre forståelse av hverandres
arbeidsoppgaver.
Beredskap mot forurensning er viktig å ha særlig fokus
på i våre kystkommuner. Dette har sitt utspring i
oljevernberedskapen. 30 kommuner i Midt-Norge
samarbeider gjennom Utvalget for akutt forurensning
(IUA). Vårt selskap har også fått betydelig kunnskap
innen dette området.
På vegne av styret i Fosen Brann og Redningstjeneste vil
jeg dele en bekymring rundt vårt arbeid. Det gjelder
tilliten et styre trenger å ha for å gjøre jobben den er satt
til. Større samfunnsmessige hendelser som kan få
konsekvenser for liv, helse og miljø er krevende
oppgaver. Det er av avgjørende betydning at sentrale
midler tildelt for å høyne kompetansen til ansatte
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utbetales uten for mye byråkrati. Denne tilliten trenger
både styret, Brannsjefen og mannskapene. Det er
vertskommunen sin oppgave å få orden på dette.
På vegne av hele styret i FBRT er det viktig at vi
fortsetter det gode arbeidet med fokus på kvalitet og
samarbeid også i 2015.
Morten Rosenlund
Styreleder
--------------------------------------------------------------------

BRANNSJEF
Johan Uthus

Virkeligheten overgår ofte hva vi er istand til å forestille
oss og brann og redningstjenesten må være forberedt på
utfordringer. Dette fikk vi mange eksempler på i 2014
og året begynte med værforhold som var meget
spesielle. Vi var i gang med ROS analysen og brann i
skog og kratt ble plutselig aktuell som en reell trussel.
Flere steder i Midt Norge hadde alvorlige branner og vi
høynet beredskapen og forberedte oss på det verste. De
siste dagene i januar ble det full mobilisering og
utrykning til skogbrann i Roan. Takket være rask
inngripen fra egne mannskaper samt
støtte fra
helikopter, fikk vi kontroll på situasjonen og faren var
avverget. Resten av ettervinteren gikk med til
oppfølging, forebyggende, forbud mot bålbrenning mm
inntil vårværet satte inn. Ettervirkningene føler vi
fortsatt da undervegetasjonen fortsatt er knusktørr og
brannfarlig etter kort tids tørke.
De siste brannbilene ble levert på vårparten og satt i
beredskap i Botngård og Roan. Med dette er leveransen
på 4 nye brannbiler til en verdi av 12,5 mill. kroner
fullført og vi har også dette året oppnådd bedre
beredskap gjennom fornying av utstyr og bedre
kompetanse.

Foto: Fosna Folket

HMS er i fokus og vi gjennomførte dette året full
helsekontroll og fysisk testing av alle ansatte. Iom at
dette er første gang dette gjennomføres var det knyttet
noe spenning til prosjektet men resultatet var meget
godt, noe som ikke minst skyldes ansattes positive
holdning til å gjennomgå slike kontroller. På dette
grunnlag vil det nå bli lagt opp til årlige fysiske tester og
øvrige kontroller etter en forutsigbar plan.
Samhandling er et nøkkelord og i likhet med året før ble
det holdt en samvirkeøvelse i mai hvor Sivilforsvar,
Politi, Helse, Redningshelikopter og Brann/Redning
deltok. Her fikk også kriseledelsen i Åfjord kommune
oppgaver og øvelsen ga gode innspill til hva som må
forbedres.
Forebyggende brannvern prioriteres og branntilsyn på de
største objektene ble i år foretatt ved systemrettet tilsyn.
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Med denne metodikken fikk vi også sett på
systemene/interkontrollrutiner i kommunene. Gode
tilbakemeldinger er gitt fra kommuneledelsene på dette
og vi vil følge opp sakene også i 2015.
Brannvernuka er hektiske dager og også i år inviterte vi
barnehagene til brannstasjonene samt at vi også hadde
åpen stasjon på lørdag. Barn er gode ambassadører mht
brannvern i hjemmet og vi håper vi har bidradd til at de
små bringer med seg gode vaner videre i livet.
Antall hendelser og utrykninger øker sterkt fra år til år
og har fra 2011 til 2014 blitt fordoblet fra 78 til 171
utalarmeringer. Et deltidsbrannvesen som betaler ansatte
etter medgått tid merker godt dette. Noe svingning i
antall hendelser vil det være men tendensen på økt
aktivitet er fortsatt tilstede.
Den største hendelsen FBRT hadde i 2014 var utvilsomt
Brann Dalebakken Mølle august 2014
brannen ved Dalebakken Mølle i august. Full
Utfordringer overtenning i siloen 30 meter over bakken, skaper
spesielle utfordringer og igjen ble vi påmint at vi ikke
har utstyr for å arbeide i høyden. Høyderedskap er nå
satt inn på investeringsplanen i kommende periode.
ROS analysen ble fullført og er vedtatt både i styret og i
representantskapet. Dokumentet vil danne grunnlaget for
en oppdatering av beskrivelse av beredskap mot brann
og ulykker i vår brannvernregion. Dokumentet
utarbeides og gjøres klart for behandling i løpet av
2015.
Ved siden av de generelle kravene til utdanning har vi
også sendt ansatte på både Kl C-kurs (lastebil) og
utrykningskurs. Dette er tunge poster på regnskapet men
åpenbart nødvendig skal vi ha utrykningskjøretøyene på
veien.
Skogbranninnsats våren 2014

FBRT er synlig i lokalpressen og i 2014 ble det laget
over 50 artikler i Fosna Folket hvor vi var hovedaktør.
På denne måten når vi publikum og skaper
forhåpentligvis både forståelse og trygghet ved vår
tilstedeværelse.

Etter erfaringene fra de store hendelsene i Norge i
senere år er de 3 prinsippene knyttet til
krisehåndtering utvidet til 4. Samarbeid på tvers av
etatene er i fokus i alle henseender og passer godt
for den virksomheten FBRT utøver og kan vel også
være et godt bilde på vår daglige drift og holdninger
hos våre ansatte. Alle hendelser skal håndteres etter
prinsippet om ansvar, nærhet, likhet og
samarbeid.

Mannskap fra Brekstad Brannstasjon og ØHF/BRP

Jeg benytter anledningen til også i år å takke alle
ansatte for den positive holdningen og den gode
bedriftskulturen alle bidrar til.
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Johan Uthus
Brannsjef FBRT IKS
1. mars 2014

Representantskapet.
REPRESENTANTSKAPET
Eierkommunene

Eierkommunene var tilstede ved Representantskapet
og det ble gjennomført 2 møter i 2014 og i alt 11 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.
Leder har vært Ordfører Vibeke Stjern.

STYRET
Styret
Det var ingen utskiftinger i styret i 2014 og ved
kontinuitet har styret hatt fokus på risiko og
sårbarhetsanalyse, økonomi og budsjettarbeid
De valgte styremedlemmene og de ansattes
representanter gjennomførte 4 styremøter og vedtak
ble fattet i 25 saker.
Leder har vært Morten Rosenlund

17. mai 2014

ADMINISTRASJONEN

Ansatte
FBRT er forpliktet til gjennom Forskrift om
dimensjonering og organisering av brannvesen å fylle
funksjoner
for
administrasjon,
forebyggende
brannvern og beredskap. Vi er pr i dag i takt med
minimumskravene med unntak av bemanningen ved
Roan Brannstasjon hvor det pr dd er under kravet til 16
mannskaper og vi sliter kontinuerlig med rekruttering.
Avbøtende tiltak mht beredskapsinnsats er bistand
både fra Osen og Årnes Brannstasjoner. Situasjonen
er ikke tilfredsstillende og det arbeides med å få ansatt
flere mannskaper i Roan.
Daglig drift For øvrig er det stor aktivitet i Ørland/Bjugn-området,
noe som skaper press på arbeidsoppgaver ikke minst
innen brannforebygging. Forebygging er det viktigste
arbeidet vi gjør og behovet for bemanning vil bli
nærmere belyst i den nye brannordningen.
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MEDARBEIDERE I FBRT

Ved inngangen til 2014 var det 68 deltidsansatte i
Antall ansatte selskapet mot 78 ved inngangen til 2013. I løpet av
året har det vært naturlig avgang, normale oppsigelser,
nedlegging av brannstasjonen i Bessaker men også
nytilsatte har kommet til.
Dette har medført at antall deltidsansatte pr
31.12.2014 var 63. Dette antallet vil nok stige noe
utover i 2015 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.

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
gjennomføre grunnkurset på 220 timer . I påvente av
Kjemikalieinnsats øvelse Krinsvatnet
Utdanning dette blir det gjennomført lokal opplæring for nye
tilsatte . Mangel på sjåfører har medført at vi også i år
sender personell på kjøreskole både for å ta kl C kurs
samt utrykningskurs (kl 160)

BRANN OG REDNINGSTJENESTE I ET
SAMFUNNS-PERSPEKTIV

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 vil merke dette mht :
 Digitalt Nødnett
 Effektivisering av fagsentralene
 Fremtidig organisering av brannvesen
DSB la i 2013 frem en studie for fremtidens brannvesen
i Norge. Denne har blitt lagt til side inntil Politireformen
har kommet på plass, men vi går utvilsomt mot større
enheter og mere samarbeid også innenfor brann og
redning.

Digitalt nødnett skal settes i drift i vårt område i 2015.
Kurs i sambandsreglement og bruk av utstyr ble
Digitalt nødnett iverksatt i 2014 og vil fortsette fremover mot skarp drift
i midten av 2015. .

Nedbrenning Lysøya
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Ny forebyggende forskrift er kommet ut på høring og
det går i retning av en funksjonsrettet og moderne
forskrift. Det er enda for tidlig å trekke konklusjoner så
det får utstå til neste års oppsummering.

INFORMASJON

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.

Hjemmeside www.fbrt.no

AVTALER OG FORBINDELSER

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
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DEICING
(illustrasjonsbilde)

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.

Utstyr i moderne brannbil
FireDos Skumaggregat

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.
Det var ca 700 avganger og landinger i 2014 med
ruteflyet. Fra årsskiftet 2014/15 har Luftfartstilsynet gitt
Brannsjefen funksjonen Ansvar for Sikkerhet (AS) ved
lufthavna, noe ØHF hadde tidligere.

Øvelse Krinsvatnet

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
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FBRT og er lagt inn i Tjenesteavtalen. Det ble
forhandlet om fornying av avtaleverket og det forventes
at dette blir endret slik at FBRT er direkte avtalepartner
med Kystverket i fremtida.
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 kommer 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

Beredskap mot forurensning
Interkommunalt Utvalg mot Akutt
Forurensning

Kystkommunene har i alle år vært særlig fokusert på
beredskap mot akutt forurensning/oljevern. Dette har
sitt utspring i oljevernberedskap, noe som brakte 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 noen 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.

Kjemikaliedykkere i aksjon

Andre oppgaver

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.
Kriseledelse De største oppgavene her ligger til Ørland kommune og det er
særlig drift/adminstrasjon av det statlige oljeverndepotet på
Ørland Lufthavn Brekstad samt driftsoppgaver knyttet til Ørland Sivile
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Oljeverndepot 06 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 hadde tidligere 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.

Vår ekspertise innenfor brannteknisk saksbehandling 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.
Innsats i Åfjord

VAKT OG BEREDSKAP
Alle mannskaper i FBRT har en ordning med oppmøte
ved alarm utløst fra 110 sentralen. 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 2014 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. Ved inngangen til 2015
ble det rekruttert 2 nye til befalsvakten.

Ny brannbil til Brekstad Stasjon

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 større enn normalt for en kommune av
denne størrelse.
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 mai 2014 gjennomførte vi en samordnet øvelse med
Sivilforsvaret, politi og ambulanse ved Krinsvatnet i
Åfjord kommune. En nyttig øvelse hvor vi fikk øvd
både bussulykke med mange skadde, - brann – farlig
gods .- samhandling – søk mm.

Samordnet øvelse Krinsvatnet

KURS
Det er ikke prioritert å arrangere eksterne kurs for
brannvernledere i år. Dette skyldes både tilgangen på
kursdeltagere men også prioritering blant mange andre
oppgaver.

Brannbil og sjåfør fra 60 tallet

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)

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 i 2013 og full involvering av alle
ansatte skjedde ved at mannskaper på alle stasjoner fikk
informasjon og mulighet til å komme med innspill.
Resultatet ble bearbeidet i 2014 og er nå sluttført og
viser at vi er sårbare når spesielle og store hendelser
oppstår. «Normale» hendelser er vi istand til å håndtere
men må søke hjelp om noe annet skjer.
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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 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.
Fysisk test for mannskap
Egen avtale med Fosen Bedriftshelsetjeneste as ble
inngått og vi utviklet i samarbeid, rutiner for ulike tiltak
mht helse og sikkerhet. Resultatene fra dette prøveåret
har vært gode og vi vil videreføre rutinene mht fysisk
test og helsekontroll i fremtida.

AKSJONER
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 2014 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.

Brannvernuka

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.

Barnehagen på besøk

I tillegg samarbeidet vi med Det Lokale Eltilsyn som
også deltok i aksjonen.
17. mai kan vel neppe kalles en aksjon men gir oss

Aksjon Boligbrann anledning til å være tilstede både til befolkningens glede
og informasjon. Erfaringene fra deltagelse i folketoget
på Brekstad er gode og vi ønsker å delta også neste år
og da helst ved flere stasjoner.
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UTRYKNINGSRAPPORT
Statistikk
Ørland
HENDELSE
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

2011

2012

2

Bjugn

2013

2014

3

2

5

201
1

201
2

Åfjord

201
3

201
4

1

1

6

5

3

9

1

1

2

1

1

1

4

1

2

4

1

1

1

3

1

1

3

8

8

201
1

201
2

2

201
3

3

Roan
201
4

201
1

1

201
2

1

1
1

3

3

3

2

1

4

1

3

6

1

4

201
3

1

SUM
201
4

2011

3

1

1

1

7

8

1

1

5

9

2
1

2

3

1

4

2

1

1

1

18

11
2

4

1

2

4

6

13

1

1

4

4

3

3

5

3

2

2

15

15

14

1

0

0

2

1

1

8

1

0

1

11

10

16

25

1

2

3

10

2

1

1

2

11

12

12

36

47

63

104

127

171

3

1

4

6

2

2

1

4

18

16

30

13

21

19

4

8

13

1

2

1

30

34

60

35

52

55

21

26

33

18

15

23

5

3

3

6

15

4

10

4

21

0
1

1

1

37

1

2014

2

1
1

2013

1

1
4

2012

78

Kommentar:
Sett i forhold til 2011 ble det en fordobling av antall utrykninger i 2014.
Grupperes hendelsene blir det:
 unødig alarmering
 relatert til brann,
 relatert til ulykker med personskader,
 medisinsk assistanse,
 forurensning oa samt

2014
37
25
10
20
7

(2013/2012)
(37 /35) %
(26 /23) %
(12 /19) %
(13 /12) %
(12 /13) %

Av statistikken kan forøvrig leses at det var kun 3 meldte pipebranner, det samme som i årene
forut, 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.
Men dette sier også noe om at det må settes fokus på bruk av ressursene som avsettes til feiing sett
i forhold til sannsynligheten for at brann kan oppstå.
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FOREBYGGENDE BRANNVERN
Feietjenesten

Feiing var en av tjenestene kommunene samarbeidet
om fra tidligere. Dette ble etablert i 2006 og er nå
tatt inn i FBRT. Vi hadde frem til utgangen av 2014
avtaler med Ørland, Bjugn og Åfjord om
feietjeneste. Roan utførte frem til 2014 denne
oppgaven selv men ønsket vår bistand til feiing i
2014. Dette ble videreført og egen avtale om feiing
for Roan ble gjort gjeldende fra 1.1.2015.
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.

Feieren kommer på besøk

(Arkivbilde)

Tilsyn
Særskilte brannobjekter

Farlig Gods/vare

Etter kjemikalie innsats

Fyringsvaner og nytt materiell produserer stadig
mindre sot og et minimum av pipebranner.
Statistisk oppstår det pipebrann i en av tusen piper.
Moderne anlegg skal tåle en pipebrann og skadene
de siste årene har vært minimale.
Den kommende forskriften vil inneholde
bestemmelser om regulariteten for feiing og vil gi
oss anledning til å tilpasse feiing/boligtilsyn etter
behov.

Fokus på forebyggende arbeid i brannvesenet har de
siste årene vært økende. FBRT fører tilsyn i dag på i
overkant av 150 særskilte brannobjekt. Oppfølging
av tidligere tilsyn har medført at det har blitt gitt
noen pålegg men ingen dagbøter eller andre
sanksjoner.
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 2014 utførte FBRT
tilsyn i alle objekter som hadde registrert
oppbevaring av brannfarlig farlig vare.
I 2014, som tidligere år behandlet søknader om
tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk
vare.. I tillegg til dette har FBRT også behandlet
søknader om tillatelse til oppskyting av pyro utenom
nyttårsperioden.
Kommunene representerer de største bygningseierne
og det ble gjennomført systemrettet tilsyn i alle
kommunene. Erfaringen med dette er gode og
oppfølging vil skje utover i 2015.
I spesielle byggesaker har vi samarbeidet med
byggesak i flere kommuner når det gjelder
branntekniske spørsmål.
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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. Situasjon i 2014 var slik:

Ørland kommune
Brekstad:

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
Botngård
Brannstasjon ligger i kommunalt industribygg
sentralt i Botngård.

ÅFJORD BRANNSTASJON

Lysøysund
Brannstasjon ligger i privat bygning tilhørende
Fosseng Treindustri.

Åfjord kommune
Årnes
Brannstasjon ligger i kommunal bygning sentralt på
Årneset

BREKSTAD BRANNSTASJON

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.

Roan kommune

BOTNGÅRD BRANNSTASJON

Roan
Moderne stasjon i
Herredshuset i Roan.
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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.

MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN
(MDVPA)

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.

I samarbeid med

Mannskaper ved Roan og Lysøysund stasjoner deltok
i prosjektet og hadde i 2014 tilsammen 35 oppdrag
mot 16 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.
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 vil med virkning fra 2015 også
iverksette beredskap for livreddende innsats i
Stokksund-området.
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ØKONOMI
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

Regnskap fremgår av vedlegg

NØKKELTALL:

INVESTERINGER I 2011/2014








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 12 mill

BESTILLINGER
Tankbil settes i bestilling for
levering i 2015: kr 1 mill

GJELD OG EGENKAPITAL
Samlet :

Årets driftsbudsjett var på ca 11,2 mill kroner
inklusive feiertjenesten mens investeringsbudsjettet er
på 5,65 mill kroner. (ref investeringsplan)
Brutto driftsresultat viser et positivt resultat på kr
213671. Etter finanstransaksjoner blir imidlertid
resultatet negativt med kr 29 269. Dette skyldes en
kombinasjon av økte finansutgifter og lavere
finansinntekter enn budsjettert.
Salderingen av budsjettet halvveis i 2014 medførte en
økning i kommunenes andel på kr 600 000, noe som
var nødvendig pga at nedbetaling av lån måtte starte
tidligere enn først forutsatt.
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. Dette er kostnader som etter
hvert vil komme under budsjettkontroll når
erfaringene blir større for hvert regnskapsår.

kr 18 730 185
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DRIFT
SAMLET DRIFTSINNTEKT: KR 12 089 331
SAMLET DRIFTSUTGIFT: KR 11 875 660
Resultat eksterne finanstrans:
Avsetninger:

kr
kr

Regnskapsmessig merforbruk kr

EIENDELER:
Anleggsmidler :
Omløpsmidler:
Sum midler

kr 15 858 659
kr 2 871 526
kr 18 730 185

Egenkapital:
Langsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld:
Sum gjeld

kr 1 226 282
kr 14 861 798
kr 2 642 105
kr 18 730 185

-972 073
0
-29 269

Driftsregnskapet.
Brutto driftsresultat viser et mindreforbruk på kr 213
671 i forhold til budsjett på kr 82667. Skjevhetene i
posteringene skyldes at kommunene fortsatt
forskudterer lønns og driftskostnader som de får
refundert ved årsoppgjøret. F.eks vil lønnsutgifter bli
plassert under refusjon og ikke som lønn. Andre
faktorer som spiller inn her er:
 Antall hendelser økte fra 127 i 2013 til 171i
2014
 Økt kontingent til 110 sentralen
 Nedbetaling av låneopptak

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 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
Av regnskapet fremgår det et regnskapsmessig
merforbruk på kr 1 891 019. Dette er ført slik da
investeringsbudsjett for 2014 ikke er særskilt vedtatt i
Representantskapet. Investeringene har fulgt plan for
perioden 2011-2015. Dette regnskapsmessige
merforbruket dekkes ved ubrukte lånemidler etter
vedtak i Representantskapet når regnskap 2014 og
investeringsplanen skal rulleres i mai 2015.
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.
Denne økningen er lagt inn i budsjettet for 2015 men
det er allerede varslet økte kostnader som må dekkes
opp av tilførte midler i 2016.
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Styret
Fosen Brann og Redningstjeneste IKS
Vedtatt i sak 2015-11

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

.........sign........
Kari Helmersen
Nestleder

.........sign........
Anne Rødsjø

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

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

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

Årsmeldingen ble framlagt for Representantskapet den 9. april 2015 hvor det ble fattet følgende
enstemmige vedtak:
1. Styret i Fosen Brann og Redningstjeneste IKS vedtar det fremlagte regnskapet for 2014 med
forbehold om revisjonens godkjenning.
2. Merforbruk fra 2012-14 overføres til budsjett for 2015 og dekkes inn ved tiltak i driften.
3. Regnskapet sendes over til Representantskapet for endelig behandling.

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