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

Administrasjon og besøksadresse: Meieriveien 4 , 7130 Brekstad
Eiere:

Ansatte pr 31.12.2012 i FBRT
Ørland kommune
Bjugn kommune
Åfjord kommune
Roan kommune

30 %
30 %
25 %
15 %

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

Brannsjef
1
Leder Beredskap
1
Leder Forebyggende Brannvern 1

Leder

Styret:
Michael Momyr
Morten Rosenlund
Sissel Eide Fremstad
Kari Helmersen
Geir Aune
Kurt Sundet

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Johan Uthus

Sekretær/saksbeh

Ansatterepresentant
Ansatterepresentant

Vara: Gerd Hegvik
Tor Skjevdal
Rita Sundet
Pål Johan Larsen
Karen Grinnen

Feiere

3

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

12
3
16
6
18
7
4
9
3

Heltid

6 ansatte

Deltid

78 ansatte

Valgt
Valgt
Valgt
Ansatt
Ansatt
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STYRELEDER
MICHAEL MOMYR

2012 er det første hele driftsåret for Fosen Brann og Redningstjeneste. Det
er mitt inntrykk at vi er godt i gang med å få en sammensveiset og enhetlig
organisasjon. De fire samarbeidskommunene hadde en noe ulik måte å
håndtere både økonomi og organisering av tjenesten på. Vi har i løpet av
året fått til ordninger som er ensartede for alle mannskapene. Dette har
skjedd i et godt og tillitsfullt samarbeid med de ansatte sine organisasjoner.
Vi har også foretatt investeringsbeslutninger som vil gi nye brannbiler til
alle eierkommunene i løpet av 2014. Det er med å øke tryggheten til
innbyggerne i kommunene våre.
Det er en kjent sak at mannskapene i brann og redningstjenesten ofte er de
første som ankommer et ulykkessted. Alt tyder på at dette ikke vil endre
seg i årene fremover. Mannskapene i Roan og Lysøysund er kurset i
samarbeid med Luftambulansen i et prosjekt som heter Mens Du Venter På
Ambulansen. Dette har gitt våre mannskaper en solid tilleggskompetanse
som igjen bedrer tryggheten for oss som bor her.
Tryggheten til innbyggerne i våre fire kommuner er i stor grad avhengig av
dyktigheten og innsatsen til mannskapene i Fosen Brann og
Redningstjeneste. Jeg vil på vegne av styret takke alle ansatte i FBRT for
solid innsats i 2012.

Michael Momyr
Styreleder i FBRT
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2012 ble det første hele driftsåret for FBRT. Med virkning fra 1.1 sto vi også på
egne ben med eget budsjett som selvstendig arbeidsgiver, og vi skilte lag med
våre eierkommuner administrativt sett. Året ble på mange måter preget av
adminstrativt arbeid . Det ble lagt vekt på at beredskapen ute på stasjonene skulle
fungere som før og bygge videre på arbeidet som startet i 2011.

BRANNSJEF
JOHAN UTHUS

I første kvartal ble alle ansatte i de kommunale brannvesen overført til FBRT IKS
og ingen valgte å slutte pga overgang til Interkommunalt selskap. Naturlig
utskifting medførte i løpet av året ansettelse av 11 ny konstabler og ved årsskiftet
hadde vi 6 heltidsansatte og 78 deltidsansatte. Ansettelsene er prosesser som
nødvendigvis tok noe tid fordi en del overførte medarbeidere såvel som nyansatte
måtte gjennomgå intern opplæring. Nye sjåfører fikk også kurs for å kvalifisere
seg til utrykningssjåfører.
Ved etableringen av FBRT har vi hatt som mål at alle ansatte skal få like vilkår.
En del av dette er oppgradering av personlig verneutstyr samt standardisering av
ulike verktøy. Sambandssystemet for alarmmottaking er på flere plasser nedslitt og
ustabilt og modent for fornying. Vi har valgt å holde liv i gammelt utstyr på beste
måte, noe som har påført oss kostnader. Dette vil nok fortsette fram til utgangen av
2014 da digitalt nødnett skal gjøres operativt også i vårt område.
Statistikken over hendelser har vist en lei utvikling i forhold til foregående år. Vi
har hatt en økning på omlag 33 % i antall utrykninger noe som kan forklares med
økende antall automatiske brannalarmanlegg, økning i trafikkulykker og
medisinsk bistand. De mest tragiske ulykkene var i 2012 relatert til samferdsel
med flere hendelser med alvorlig skade og drepte. Flyulykken ved Søvatnet i
august hvor 3 mennesker mistet livet, gjorde et sterkt inntrykk.
Trafikkulykker har etter hvert blitt hyppigere enn branner og stiller da også andre
krav til mannskapet enn innsats ved brann. Utfordringene går her på medisinsk
bistand og livreddende førstehjelp. I løpet av året har mannskap i Roan og
Lysøysund fått utvidet kompetanse på dette fagområde. Dette har skjedd i
samarbeide med Norsk Luftambulanse som lanserte Pilotprosjektet "Mens Du
Venter På Ambulansen" (MDVPA). Hittil har Roan stasjon blitt kalt ut flere
ganger for å bistå og være supplement til ordinær førstehjelp. Prosjektet er høyst
aktuelt da det ser ut til at Brann og Redningstjenesten i Norge i den nære fremtid
vil få flere oppgaver i tillegg til brannslokking.
Selskapsavtalen ga oss mulighet til å foreta investeringer for å forbedre
beredskapen. Den vedtatte investeringsplanen gir et handlingsrom for nye
brannbiler og som et resultat av anbudskonkurransen fikk Braco as en ordre på 4
nye brannbiler. De to første som skal til Åfjord og Brekstad vil bli levert i 2013 og
de to neste kommer på plass vinteren 2013/14. Forøvrig er det også innkjøpt ny
redningsbil på Brekstad, førsteinnsatsbil både i Bessaker og Roan og allerede i
2011 kommandobil for overordnet vakt. Samlet gir dette et ytterligere løft for
beredskap i vårt område og vi er også i stand til å møte nye utfordringer i forkant
av utviklingen. Her kan nevnes en betydelig aktivitet i Ørland/Bjugn som følge av
etableringen av Norges Kampflybase og vi ser også en tendens til at det bygges
både tettere og høyere enn tidligere.
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 2012.
Johan Uthus
Brannsjef FBRT IKS
1. mars 2013
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Representantskapet.

REPRESENTANTSKAPET

Eierkommunene var tilstede ved Representantskapet og det ble gjennomført
2 møter i 2012 og ialt 12 saker ble behandlet.
Forsamlingen fikk forelagt saker om regnskap 2011 samt budsjett 2013
fra Styret og vedtakene fulgte innstillingen fra Styret.

STYRET

Styret
De valgte styremedlemmene og de ansattes representanter gjennomførte 4
styremøter og vedtak ble fattet i 26 saker. Styret er meget opptatt av å
bygge et godt fundament for samlet beredskap og har valgt å fokusere blant
annet på at brannmannskap skal ha gode vilkår for å kunne utøve beredskap
på beste måte. Her er det viktig med godt og moderne utstyr og lik
behandling for likt ansvar.

SELSKAPSKONTROLL
Selskapskontroll
Våre eiere i Ørland, Åfjord og Roan vedtok
å gjennomføre en
Selskapskontroll av FBRT i 2012. Arbeidet er lagt til Kontrollkomiteene og
prosessen ble gjennomført i 2. halvår. FBRT la fram all dokumentasjon mht
etablering og drift av selskapet og Brannsjefen redegjorde i møter med
Kontroll-komiteene for selskapets drift. Det ble funnet avvik ved rutinene
for klageinstans, noe som senere ble behandlet i Representantskapet og
brakt iorden. Avviket ble derved lukket.

TILSYN FRA DSB
Tilsyn fra Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap.
Det ble allerede i 2011 gjennomført tilsyn med vårt brannforebyggende
arbeid og vi fikk da avvik mht bemanning i forhold til kravene i Forskrift
om Organisering og Dimensjonering av brannvesen. Saken hadde sin
behandling i styret i 2011. DSB ga i brev av 9. januar 2012 en aksept på
vår redegjørelse og våre planer for fremtida.
Avviket etter dette tilsynet ble derved lukket.
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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.
DSB har i Rapport om Nasjonal Sårbarhets- og Beredskap (NSBR 2011)
konkretisert risikobildet med følgende områder:
1. Ekstremvær
2. Skred
3. Pandemi
4. Farlige stoffer
5. Skipsulykker
6. Atomulykker
7 .Terrorisme
8. Sikkerhetspolitiske kriser
9. Cyberangrep

Førsteinnsats-bil i Bessaker fom
august 2012
Foto: Fosna Folket

Av disse 9 områdene har brann og redningstjenesten klare oppgaver
innenfor 6 (understreket) . Dette vil sette store krav til kommunalt drevne
brannvesen i fremtida. Ikke bare fordres det en forhøyet beredskap men det
forventes at hendelsene blir avverget / tatt vare på av kompetent personell.
Kommunene er nå lovpålagt å kartlegge disse truslene ved en alltid
oppdatert risko og sårbarhetsanalyse. DSB har da også forutsatt at dette
skal skje ved en god involvering fra brann og redningstjenesten.
FBRT har tilbudt kommunene bistand i dette arbeidet. Pr 2012 har Roan
inngått avtale med oss og det forventes at de andre eierkommunene vil
slutte seg til etter hvert i et avtaleforhold hvor vi kan støtte kommunene når
det er behov.
Også utstyrsmessig vil vi få utfordringer. Et eksempel på dette er det stadig
økende antall El-biler. Ulykker med slike kjøretøy må håndteres på en helt
annen måte enn konvensjonelle kjøretøy. Vi har igangsatt arbeid med å
skaffe oss kompetanse innenfor dette fagfeltet. Her skjer utviklingen raskt
og oppgradering av kunnskap må derfor skje fortløpende.
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INFORMASJON

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.
I 2. kvartal ble våre hjemmesider åpnet på www.fbrt.no . Her ligger
det informasjon om det som vanligvis etterspørres fra publikum,
ledige stillinger, fyrverkeri, feietjeneste, forebyggende, beredskap
etc.
Dessuten har vi fra 2011 hatt i bruk egen webbasert programvare,
Enovate, hvor det også legges informasjon til egne ansatte om
øvelser og innhold i disse.
Vi deltar dessuten på alle nasjonale aksjoner hvor vi er ute å treffer
publikum. Dette er nærmere beskrevet annet sted i årsmeldingen.

AVTALER OG
FORBINDELSER

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 2012. 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.

STRANDAKSJON -ØVELSE
NJORD
Samarbeid med IUA

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.
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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.

PAKKING AV
OLJEVERNUTSTYR
Samarbeid med IUA

Operative avtaler
FBRT har opprettet 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 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.

NY REDNINGSBIL PR JULI
2012
Samarbeid med Ørland
hovedflystasjon

Ørland lufthavn
Ansvar for drift av lufthavna reguleres i Tjenesteavtalen med Ørland
kommune. Pr dd har Brannsjefen også funksjon som Lufthavnsjef. Nytt i
2012 var at vi utførte deicing på ruteflyet for Air Norway as.
Her ligger det også statistikktall for utviklingen av trafikken.
Ørland Lufthavn
Passasjerstatistikk

Avgang
Ankomst
Sum

2012
3197
3340
6537

2011
3346
3423
6769

2010
3396
3455
6851

2009
3403
3556
6959

2008
4118
4111
8229

2007
4067
4208
8275

Statens Oljeverndepot 06
Ørland kommunes avtale med Kystverket forvaltes av FBRT og legges inn
i Tjenesteavtalen.

DEICING
(illustrasjonsbilde)
Samarbeid med Air Norway as

Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning.
Kommunenes gjensidige avtaler forvaltes av FBRT og legges 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.
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Beredskap mot forurensning
Interkommunalt Utvalg mot Akutt
Forurensning

Kjemikaliedykkere i aksjon
Andre oppgaver
Kriseledelse
Ørland Lufthavn
Oljeverndepot 06

Øvelse Roan Sykehjem

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.
Oppdragene spenner over hele registeret med akutt forurensning
og vi er i dag bedre rustet til å aksjonere ved slike hendelser enn
vi har vært noen gang. Dette ikke minst takket være at vi nå er en
samlet enhet og derav har fått større slagkraft.
Vi har nå også bygget opp beredskap for å håndtere
kjemikalieuhell med egne kjemikaliedykkere.
Brannsjefen i FBRT viderefører funksjonen som fast representant
i styret i IUA.

FBRT vil i utgangspunktet utføre alle oppgaver som er
beskrevet som kommunal plikt 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 7000
passasjerer i året og med ca 550 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.

Samarbeid på skadested
Kurs i Bessaker 2011
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VAKT OG BEREDSKAP

Redningsbil i Bessaker til høyre
Førsteinnsatsbil i Roan til venstre

ØVELSER OG TRENING

HURTIGFRIGJØRING
Øvelse ved Austrått
Arkivfoto

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 2012 en gruppe på 7 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.
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 .

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. Flyulykke i
uveisomt terreng med flere døde er praktisk
vanskelig å øve på men vi erfarte i året som gikk at
dette faktisk er en sannsynlig hendelse. Ved
etableringen av FBRT ble det også innført en del nytt
utstyr og nye prosedyrer. Det vil nødvendigvis ta noe
tid før slike saker er innarbeidet men 2012 ga oss et
godt startår.
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Aksjoner
AKSJON BOLIGBRANN
Brannvernuka
Barnehager

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.
Gode tilbakemeldinger har også i år kommet fra både ansatte og
foreldre og med ønske om gjentagelse neste år. Vi pusset støvet
av veteranbilen og kjørte rundt på besøk i vår -62 modell, til
alles tilfredshet.

Aksjon boligbrann er også en fast aksjon og denne ble i år
ivaretatt av feierne. Ekstra tilsyn, informasjon og hjelp ble ytet
til mange private kunder.

Barnehagebarn i :
Ørland

Åfjord

Roan
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HENDELSER I 2012
Statistikk
HENDELSE
Brann i bygning
Brann i kjøretøy
Brann i gress
Pipebrann
Annen brann
Trafikkulykke
Flyhavari
Redning sjø
Redning heis
Medisinsk bistand

Ørland

Bjugn

Åfjord

Roan

SUM

2
1
1

5
2
1
1

2

1
1

3

8
1
1
1

1
3
3
4

10
3
4
4
3
15
1
2
1
10

1
1

9
2

HENDELSE
Brann i bygning
Brann i kjøretøy
Brann i gress
Pipebrann
Annen brann
Trafikkulykke
Flyhavari
Redning sjø
Redning heis
Medisinsk bistand
Assistanse til andre
nødetater
Akutt forurensning
Diverse annet
Unødig alarm

Assistanse til andre nødetater
Akutt forurensning
Diverse annet
Unødig alarm

1
4
18

1
1
13

2
4

4
1

2
2
11
36

SUM HENDELSER 2012

30

35

21

18

104

Pr 31.desember 2012

hendelser i 2011

37

21

15

5

78

Pr 31.desember 2011

Kommentar:
Sett i forhold til 2011 ble det en økning antall utrykninger på 33 % . Samtlige stasjoner med unntak av
Brekstad hadde økning og dette skyldes iførste rekke medisinsk bistand , unødige alarmer og
trafikkulykker.
Grupperes hendelsene blir det:
• unødig alarmering
• relatert til brann,
• relatert til ulykker med personskader,
• medisinsk assistanse,
• forurensning oa samt

35 %
23 %
19 %
12 %
13 %

Av statistikken kan forøvrig leses at det var kun 4 meldte pipebranner, 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.
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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
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.

Feier med verneutstyr

Tilsyn
Særskilte brannobjekter

Forebyggende brannvern er både et nasjonalt
satsingsområde og et ansvarsfelt FBRT prioriterer.
Temaet omfatter mange arbeidsområder men det mest
synlige vi gjør er tilsyn i Særskilte brannobjekter. Det er nå
omlag 150 slike bygg og anlegg i kommunene vi betjener
og alle skal ha jevnlig oppfølging fra oss.
Nye bestemmelser medfører at antallet vil øke og det
forventes at det allerede i 2013 vil være ca 180 Særskilte
Brannobjekter. Økningen skyldes at vi skal ta inn både store
landbruksbygg og verneverdige anlegg/bygg.
De aller fleste bygningseiere har et bra forhold til og
forståelse for viktigheten av godt forebyggende arbeid men
det er fortsatt en vei å gå før alle er "friskmeldt".

Arbeidsplass med dårlig sikring mot brann

Tilsyn
Farlig Gods/vare

Tilsyn
Fyrverkeri

Alle tilsyn ble utført iht plan og forskriftskrav i 2012.

DSB har overført ansvar for tilsyn med Farlig Gods/Vare til
brannvesenet. Vi iverksatte dette i 2012 hvor vi følger det
nasjonale programmet. Hittil er det
ikke registrert
boligsamvirker med felles gassanlegg av en slik størrelse at
det betinger egne tilsyn.

Omsetning av fyrverkeri krever offentlig godkjenning og vi
håndterte 12 utsalg med saksbehandling og tilsyn i året som
gikk.
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LOKALITETER
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
2012 var slik:

Ørland kommune

STOKKØYA BRANNSTASJON
UTFLYTTING

Brekstad:
Hovedbrannstasjonen ble i 2012 flyttet fra Lerberen og inn i
lokaler etter Tine Meieri, Meieriveien 4 på Brekstad.
Endringen medførte et betydelig løft for drift og beredskap,
både av hensyn til geografisk plassering og ikke minst av
plasshensyn. Nå er alt utstyret lokalisert på samme sted og i
tilknyttning til kontorene.
Kontorlokalene for drift av FBRT ble også flyttet fra Ørland
Rådhus til Meieriveien 4
Storfosna
Bistasjonen er plassert i en eldre bygning ved tidligere
Storfosna skole. Alt utstyret er plassert på traktorhenger.
Lokaliteten
trenger
sårt
til
oppgradering
både
bygningsmessig og utstyrsmessig.
Kråkvåg
Utstyr er lokalisert til garasje ved et av forsvarets bygg
(tidligere)

Bjugn kommune

Harbakk depot

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

HOVEDBRANNSTASJON
BREKSTAD

Stokksund
Inntil utgangen av 2012 var stasjonen i et eldre bygg
tilhørende Åfjord kommune på Stokkøya. Denne er pr 1.
mars nedlagt og alt utstyr flyttet over til ny stasjon ved
Stokksund skole. Garasjen tilhører Åfjord kommune.
Stokksund brannstasjon skal betjene området på fastlandet

J:\A. ADMINISTRASJON\ADMINSTRASJON\ÅRSMELDING FOR 2012.doc

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
ÅRSBERETNING FOR 2012
Side 15

og på Stokkøya og Linesøya. Linesøy stasjon er fra samme
dato nedlagt.
Depot
Det er flere depot i grendene rundt i kommunene. Her ligger
det noe slangemateriell samt koblinger for vann og strålerør.

Roan kommune
Roan
Moderne stasjon i kommunalt bygg ved Herredshuset i
Roan.
Bessaker
Stasjonen ligger i bygning tilhørende Trønderenergi nært
Bessaker sentrum.

BREKSTAD BRANNSTASJON

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

Mannskap ved Roan Brannstasjon fikk spesialkompetanse
og står nå i beredskap for utkalling fra AMK og
legetjenesten. Prosjektet har vært vellykket og mannskap i
Roan har ved flere anledninger deltatt i reelle aksjoner.
Norsk Luftambulanse uttrykte stor tilfredshet med vår
innsats og ønsket en utvidelse til å omfatte flere stasjoner.
Pr dd er mannskaper ved Lysøysund Brannstasjon ferdig
utdannet og settes i beredskap i 2. kvartal 2013.
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Status
2012 var selskapets første regnskapsår med eget budsjett
og eget driftsregnskap. Budsjettet var basert på tallverdier
fra tidligere års drift av kommunenes brannvesen og
derved beheftet med usikkerhet. Året var også et
overgangsår mht overføring av ansatte, overtagelse av
kontrakter og sluttføring av stillingshjemler som tidligere
var ført i kommunale brannvesen. Etablering av eget IKS
synliggjør alle kostnader da vi som eget retts-subjekt blir
belastet for varer og tjenester som tidligere lå inne i
kommunenes felleskostnader og derved ikke var postert på
brannvesen. Ordningen med lønnsutbetaling fra
kommunene til de som har sin hovedstilling i kommunen
pga opprettholdelse av pensjonsrettigheter preget også
bildet mht uforutsigbarhet.

ØKONOMI

Regnskap fremgår av vedlegg

NØKKELTALL:

Driftsinntekt:
Driftskostnad:
Merforbruk:

kr 10 444 922
kr 10 568 135
kr 123 213

I etableringen av FBRT er det avdekket behov for å bringe
ulike forhold i forskriftsmessig stand. Her er det prioritert
tiltak for å ivareta HMS - kravene til verneutstyr for
mannskapene. Det ble i løpet av året skiftet ut og fornyet
slikt utstyr for å komme i takt med kravene. Ved fornying
av utstyr generelt er det lagt vekt på standardisering og
modernisering av utstyr. I tillegg til at en del av innkjøpene
er belastet driftsregnskapet er det også ført innkjøp på
Prosjekt 5001 - HMS utstyr.
Driftsregnskapet.
Resultatet viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr
123 213,-. Bak dette tallet ligger det flere faktorer hvor de
viktigste er:

INVESTERINGER I 2011/2012
•
•
•
•
•

Kommandobil ( i 2011)
HMS Materiell
Redningsbil Brekstad
Brannbil Bessaker (skumaggregat)
Førsteinnsatsbil i Roan

Samlet investering:

kr 1 889 674

Økning av abonnementsavgiften til 110 sentralen til 38 kr
/innbygger. Det var budsjettert med 31 kr. Dette utgjør en
økning på kr 100000,Ved etableringen av FBRT IKS pr 1. mars 2011 ble det
avventet utbetaling av lønnsjustering for ansatte inntil vi
hadde eget regnskap. Samlet ble det foretatt etterbetaling i
2012 på ca 100 000,-.
Antall hendelser økte med 33 % fra 2011 til 2012. Ansatte
får betaling etter anvendt tid og med en kalkulert
enhetspris på kr 5000,- /utrykning utgjør dette en
merkostnad i forhold til 2011 på på omlag 130 000,-.
Nødvendige investeringer for å holde beredskapen i gang
ved etableringen i 2011 ble forskuttert av Ørland
kommune. Dette ble tilbakebetalt i 2012. De vesentligste
beløpene ble her belastet Investeringsprosjekt 5001 - HMS
mens driftsrelaterte innkjøp ble belastet driftsregnskapet.
Vi hadde ialt 12 nyansatte på intern opplæring og eksterne
kurs i 2012. 3 sjåfører
ble sendt på kurs i
utrykningskjøring til en samlet kostnad på kr 60 000,- +
lønnskostnader.
Foranstående må betraktes som ekstraordinære forhold
knyttet til etableringen av FBRT.
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BESTILLINGER
•
•
•
•

Brannbil til Årnes Stasjon 2013
Brannbil til Brekstad Stasjon 2013
Brannbil til Botngård Stasjon 2014
Brannbil til Roan Stasjon 2014

Samlet ordre: kr 10 mill ekskl mva

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 inntil 2012 var det iverksatt større innkjøp på
følgende prosjekter:
Prosjekt 5000 - Kjøp av kommandobil - Overordnet vakt
Prosjekt 5001 - HMS Materiell - Samlet for FBRT
Prosjekt 5002 - Kjøp av redningsbil F.9.7 - Brekstad
Prosjekt 5003 - Kjøp av brannbil F.8.1 - Bessaker
Prosjekt 5008 - Kjøp av redningsbil F.7.9 Roan
Det har vært påkrevet å foreta innkjøp for å tilfredstille
forskriftskrav i Arbeidsmiljøloven samt sørge for at
sikkerehetn for mannskapet er ivaretatt. Prosjekt 5001 HMS Materiell inneholder materiell både innenfor Helse,
Miljøtiltak og Sikkerhet. Et eksempel på dette er
verneutstyr for brannmannskap. Dette utstyret består av
full oppkledning for brannmann inkl radioutstyr og
røykdykkerutstyr og hvert sett koster i størrelsesorden kr
30
000,-.
Innenfor
sikkerhet
defineres
også
sambandsutstyr, brannvernmateriell oa annet relatert til
innsats.
Prosjektene avsluttes regnskapsmessig ved årsslutt men er
ikke ferdistillet. Prosjekt 5000, 5002, 5003 og 5008 vil bli
avsluttet i 2013.

GJELD OG EGENKAPITAL
Samlet :

kr 10 973 179

INNBETALING FRA
EIERKOMMUNENE:
Totalt:

Innkjøp av redningsbil og kommandobil gir ikke rett til
merverdikompensasjon. Ved budsjettering var det tatt for
gitt at disse spesialbilene ville bli betraktet som brannbiler,
men her er det gjort et unntak i Merverdiavgiftsloven.
Saken er forøvrig fremmet for KS Bedrift som vil forfølge
dette overfor myndighetene slik at disse bilene i fremtiden
blir vurdert på lik linje som annet utstyr som anskaffes i
offentlig virksomhet og at det da blir gitt kompensasjon for
merverdiavgiften. Merkostnadene for FBRT pga dette er pr
dd på omlag kr 250 000,-. I denne summen ligger det også
tilbakebetaling av mva med ca kr 108 000,- fra
regnskapsåret 2011. Ved kompensasjon av mva ville FBRT
kunne tilført driftresultatet ca kr 100 000,-.
Budsjettavvik
Detaljert budsjett for 2012 var basert på historiske
erfaringer fra kommunenes brannvesen tilpasset FBRT's
planlagte drift. Detaljert regnskap viser større avvik fra
budsjett på følgende poster:

kr 9 211 028
1. Overføringer til kommunene.
(Ref innledning til kapitlet.)
Overføring / tilbakebetaling til eierkommunene inneholder
forskutterte kostnader til lønn, husleie for brannstasjoner
(eksterne leieforhold) , mellomregnskap for drift av
oljeverndepot 06, faste kostnader på biler i kommunal eie
som disponeres av FBRT, innkjøpt utstyr, linjeleier for
samband mm.
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EIENDELER:
Anleggsmidler :
Omløpsmidler:
Sum midler

kr 2 718 212
kr 8 254 967
kr 10 973 179

Langsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld:
Sum gjeld

kr 7 665 640
kr 3 320 494
kr 10 973 179

2. Lønn
Avvik på budsjettert lønn er underforbruk, noe som
skyldes at kommunene betaler ut lønn til ansatte som har
kommunen som hovedarbeidsgiver pga pensjonsavtale.
Disse kostnadene blir refundert (se pkt 1. overføring til
kommunene) og fremkommer i vårt regnskap ikke på
lønnsbudsjettet.
3. Husleie
Avviket ifh budsjett skyldes at det i 2012 er kommunene
selv som tok kostnadene med drift av brannstasjonene.
Inntil videre gjelder dette for lokaler som ligger i egne
bygninger. Kostnader med eksterne avtaler om leie av
lokaler er betalt av FBRT.
Forholdet forutsettes
formalisert i egne avtaler.
4. Refusjon fra Kystverket.
FBRT forvalter avtalen mellom Ørland kommune og
Kystverket. I denne avtalen forutsettes det at Kystverket
refunderer alle kostnader som måtte påløpe. I 2012 ble
deler av disse refusjonene ført i vårt regnskap mens Ørland
kommune hadde utbetalingene. Forholdet er oppgjort
mellom Ørland kommune og FBRT og ligger inne i
samleposten "Overføring til kommune" (se pkt 1)
5. Investeringer
Investeringene er fastlagt i en egen investeringsplan for
perioden 2011 -2017. Endringer i leveringstidspunkt for
biler samt nødvendig fremskynding av utskifting av bil i
Roan samt omprioritering tidsmessig for anskaffelse av
HMS materiell, har medført noe forskyving i årsplan for
investering.
Udekket
beløp
fanges
opp
når
investeringsplanen blir revidert i 2013.
Regnskapene ligger som eget vedlegg til årsberetningen for
2012. Disse er gjennomgått av revisjonen og
revisjonsberetningen ligger også vedlagt.
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Styret
Fosen Brann og Redningstjeneste IKS

Vedtatt i sak 2013/09

.........sign........
Michael Momyr
Leder

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

.........sign........
Morten Rosenlund
Nestleder

.........sign........
Kurt Sundet
Ansatt

J:\A. ADMINISTRASJON\ADMINSTRASJON\ÅRSMELDING FOR 2012.doc

.........sign........
Sissel Eide Fremstad

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

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
ÅRSBERETNING FOR 2012
Side 20

VEDLEGG
MELDING OM BRANNVERNET FOR 2012

KOMMUNE

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

Ørland
2011

Bjugn
2011

Åfjord
2011

Roan
2011

TOTALT
ANTALL

TEMA- EGENTILSYN MELDIN
G

SYSTEMREVISJON

KOMMUNAL
BYGG/BRUKER

Ant
obje

Antall

Antall

Antall

Antall
tilsyn

TYPE
Antall
tilsyn

Antall

a- obj
b-obj
c-obj

30
19
6

30
19
6

0
0
0

19
9
3

0
0
0

7
2
0

7
2
0

a- obj
b-obj
c-obj

30
3
0

30
3
0

0
0
0

4
0
0

0
0
0

12
0
0

12
0
0

a- obj
b-obj
c-obj

25
7
0

22
6
0

0
0
0

11
4
0

0
0
0

6
1
0

6
1
0

a- obj
b-obj
c-obj

13
3
0

11
3
0

0
0
0

3
1
0

0
0
0

5
0
0

5
0
0

136

131

0

54

0

33

33

Samlet antall
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FEIING / TILSYN AV FYRINGSANLEGG I 2012
Kommune.

Anlegg

ØRLAND

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1974
1625

850/52

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1800
1720

1300/76%

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

1600
1400

BJUGN

ÅFJORD

ROAN

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

Total

Ildsteder
Piper
Feieavg
For boliger

Antall

5374
4745

Antall feiet /
%

Antall tilsyn/
%
395/24

570/33

346/22
737/53

1311/26
2887/60

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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Investeringsregnskap 2012
Regnskapsskjema Investeringsregnskapet
010 - 299
500
510
520 - 529
530
540 - 560

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

Regnskap
2 012
1 889 402
0
0
272
0
0
1 889 674

Regulert
budsjett
2 012
1 125 000
0
0
0
0
0
1 125 000

Opprinn Regnskap
budsjett
2 011
2 012
5 000 000
541 675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
541 675

Finansiert slik:
910
Bruk av lånemidler
660 - 670 Innt. fra salg av driftsmidler/fast eiendom
700 - 779 Refusjoner
800 - 879 Tilskudd til investeringer
948
Bruk av kapitalfond
920
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord)
Sum ekstern finansiering

1 125 000 1 125 000 5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 125 000 1 125 000 5 000 000

433 340
0
0
0
0
0
433 340

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

-70 475
0
0
0
0
0
1 054 525 1 125 000 5 000 000

108 335
0
541 675

580
980

Udisponert (regnskapsm overskudd)
Udekket (regnskapsm merforbruk)

0
835 149
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Økonomisk oversikt drift 2012 - Fosen Brann og redningstjeneste IKS

620-670
700
710
728-729
750
770

010-080,160-165
090-099
100-285-(160-165)

350
400-490
590
690+(290-790)

900-905
920

500
510
520,529

990

Driftsinntekter:
Salg av tjenester
Ref fra staten
Syke- og fødselspenger
Refusjon momskompensasjon
Refusjon fra kommuner
Refusjon fra kystverket
SUM DRIFTSINNTEKTER
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen
Ref til kommuner
Overføringer/moms
Avskrivninger + kalkulatoriske renter
Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT

940
950
960

570
530
540
550
560

580/980

Rev. Budsj.
2012
0
0
0
500 000
9 463 181
180 000
10 143 181

Regnskap
2011
0
0
0
108 335
0
0
108 335

5 420 202
715 049

5 727 387
1 175 394

5 727 387
1 175 394

0
0

2 221 676
1 996 671
187 453
27 084
0
10 568 135
-246 256

2 342 400
98 000
500 000
70 000
0
9 913 181
230 000

2 342 400
98 000
500 000
70 000
0
9 913 181
230 000

0
0
0
0
0
0
108 335

Finansinntekter:
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER

171 727

0

0

171 727

0

0

0
0
0

Finansutgifter:
Renteutg, provisjoner og andre finansutg
Avdragsutgifter
Utlån, kjøp aksjer og andeler
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER

119 159
27 084
0
146 243

300 000
0
0
300 000

300 000
0
0
300 000

0
0
0
0

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS
Motpost avskrivninger+ kalk renter

25 484
27 084

-300 000
70 000

-300 000
70 000

0
0

-193 688

0

0

108 335

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-70 475
0
0
0
0
-70 475
-123 213

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

108 335
0
0
0
0
108 335
0

NETTO DRIFTSRESULTAT

930

Regnskap
Budsjett
2012
2012
25 500
0
7 054
0
138 063
0
250 551
500 000
9 211 028 9 463 181
689 682
180 000
10 321 878 10 143 181

INTERNE
FINANSTRANSAKSJ
Bruk av tidligere års regnskapsm oversk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av likviditetsreserven
SUM BRUK AV AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års underskudd
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne driftsfond
Avsetninger til likviditetsreserven
SUM AVSETNINGER
Regnskapsmessig merforbr/mindreforbr
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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

Regnskap
Regnskap
2 012
2 011

2 718 212
0
2 403 994
0
313 946
272
8 254 967
668 873
0
135 973
0
0
7 450 121
10 973 179

541 675
0
541 675
0
0
0
108 335
108 335
0
0
0
0
0
650 010

-12 955
0
0
0
0
0
-123 213
-835 149
945 407

108 335
0
0
0
0
0
0
0
108 335

7 665 640
214 465
0
0
7 451 175
3 320 494

541 675

3 320 494
10 973 179

0
650 010

5 892 835

108 335

-5 892 835

-108 335
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