STYREPROTOKOLL
Styremote
Trendelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Trond Singsaas
Anne Steen-Hansen
Reidun Kvalvik Hindrum
Reidar Johansen
Willy Nesset
Marit Fostervold Johansen
Oddbjarn Ressem
Nils Kristian Johnsen
Per B0r0
Lars Wangberg

Forfall: Ingen
Fra administrasjonen: Torbj0rn Maehlumsveen, Knut Hellamlsjo,
Cecilie Lamvik og Inger-Lise Kvaale
Sted: Hovedbrannstasjonen i Kongens gate 2
Tid: Torsdag lO.mai 2012 klokken 13.00

Saker til behandling:

14/12
Brannsjefen orienterer
• Arbeidsmilj0unders0kelsen 2012
• Status awik og forbedringsmeldinger
• Status skader hittil i ar
• Vernerunder pagar i henhold til oppsatt plan
• Protokoll fra m0te i GBRT representantskap - vedlegges protokollen
• Status brannordning og ROS
• Felles alarmsentral Trondelag
• Status nye brannstasjoner pr. 23.04.2012

15/12
Styrerapport
VEDTAK: Styrerapporten tas til orientering
16/12
Styrets innspill til budsjettdialog med rail menu
VEDTAK: Styret gir brannsjefen fullmakt til a ga i dialog med
radmennene. Brannsjefens innspill vedlegges protokollen (vedlegg 1)
17/12

TBRT's strategiske plan. Brannsjefen orienterte om status i
arbeidet med strategisk plan.
VEDTAK: Styret ber om at brannsjefen gar i dybden pa punkt 1 og 2 og
dette fremlegges pa neste mete.
18/12
TBRT — Trondheim kommunale feiervesen
VEDTAK: Styret slutter seg til brannsjefens notat vedrerende
sammenslaing av TBRT IKS og Trondheim kommunale feiervesen. Notatet
oversendes Trondheim kommune ved radmannen og vedlegges protokollen
(vedlegg 2).

19/12

Eventuelt
- Utforming av protokollen
Styret 0nsker en mer utfyllende protokoll som beskriver
fakta, dr0ftinger og forslag til vedtak.

Sak fra Per B0r0
Styreleder innkaller ansatterepresentanter og brannsjefen til
et mote. Saken legges deretter frem pa neste styrem0te.
Reidar Johansen
Onsker en bedre legitimering av IKS'et
Hva har IKS'et oppnadd i 10pet av de siste fire ar? Det b0r
settes opp en fremstilling pa dette. Saken blir behandlet i
10pet av 2012.
Neste styremote berammes til 21.6.2012 klokken
08.30 -13.00

Motet slutt: 15.25
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Marit Fostervold Johansen
Styremedlem

VEDLEGG 1
Sak 16/12

STYREM0TE 10 MAI 2012 - BRANNSJEFENS INNSPILLTIL DIALOG

MED RADMENN 24. MAI

Budsjett 2013/0konomiplan 2013-2016.
Aktivitetsendrineer med okonomiske konsekvenser for eierkommunene.
1. Ny brannordning Rissa og Leksvik kommuner.
Ny brannordning er vedtatt for Rissa og Leksvik kommuner. Brannordningen
medf0rer innf0ring av vaktlag i dreiende vakt i Rissa fra 01.01.2013 og gir 0kte
I0nnsutgifter med ca. kr 1 000 000.
2. Ny brannordning Trondheim, Malvik og Klaebu kommuner
By- og kommunestyrene i Trondheim, Malvik og Klaebu kommuner skal i I0pet av a ret
vedta ny brannordning. Hvis innstillingen fra radmennene f0lges vil dette gi en
oppbemanning med 4 arsverk i beredskap og 2 arsverk i forebyggende avdeling.
Utgiftene til dette - inklusive 0kte driftsutgifter og opplaeringsutgifter - anslas til kr.
3 800 000 i 2013, og kr. 3 300 000 i 2014-2016.
Den nye brannordningen medf0rer nedleggelse av Klaebu brannstasjon. Besparelsene
i den forbindelse vil vaere kr. 1 200 000 i I0nnsutgifter og kr 250 000 i husleie.
Reduksjon i 0vrige driftsutgifter oppveies av 0kte driftsutgifter som en f0lge av lenger
utrykningsvei fra Sandmoen.

3. 0kning i utgifter til husleie
Flytting fra de gamle brannstasjonene og til nye vil gi husleie- og driftsutgifter som sa
langt ikke er beregnet. Det er heller ikke avklart hvordan flytteutgiftene skal
finansieres. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i driftsutgiftene
etter innflytting. Det vil i I0pet av mai/juni avholdes m0ter med Trondheim kommune
for a fa kartlagt dette. Tallene vil presenteres i Budsjett 2013/0konomiplan 20132016 som legges fram for styret i juni.
Brannstasjonen i Leksvik skal utvides, og husleieutgiften vil av den grunn 0ke. Tallene
vil presenteres i Budsjett 2013/0konomiplan 2013-2016 som legges fram for styret i
juni.

4. 0vingsomrade Sandmoen
0vingsomrade pa Sandmoen brannstasjon vil vaere i drift fra november 2012. Dette
vil etter hvert bli et anlegg som krever daglig drift og vedlikehold. Selskapet
planlegger derfor med en stillingshjemmel for a ivareta dette aniegget fra og med
2014. Kostnad ca kr 500 000.
Fasiliteter pa 0vingsomradet er pr overtakelse svaert mangelfulle. Det er ikke
tilrettelagt for innend0rs undervisning pa feltet (grovklasserom) og heller ikke for
r0ykdykking (r0ykdykkerhus). Det er fore!0pig ikke planer for hvordan denne
utfordringen skal I0ses. Estimat for bygging av disse fasilitetene er:
R0vkdykkerhus
RD-hus bygging: kr. 5 500 000
Prosjekteringogs0knadsbehandling: kr. 200000
Usikkerhet (15 96): kr. 850 000
Sum eks. mva.: kr. 6 550 000
Mva 25 %: kr. 1 637 500
Totalsum RD-hus inkl. mva.: kr. 8 200 000
Grovklasserom
Grovklasserom bygging kr. 1 500 000
Prosjektering og s0knadsbehandling: kr. 100 000
Usikkerhet (15 %): kr. 240 000
Sum eks. mva: kr. 1 840 000
Mva 25 %: kr. 460 000
Totalsum grovklasserom inkl. mva.: kr. 2 300 000

VEDLEGG 2

NOTAT
Til Trondheim kommune v/ radmannen

Fra TBRT IKS

10. mai 2012

MULIGHETER VED EN SAMMENSLAING AV TRONDHEIM KOMMUNALE
FEIERVESEN OG TBRT IKS

Innledning
Etter anmodning fra representantskapet i Tr0ndelag brann- og redningstjeneste IKS oversendes
herved selskapets vurdering knyttettil en eventuell sammenslaing mellom Trondheim kommunale
feiervesen og TBRT. Hensikten med dette notatet er a beskrive de muligheter brann og
redningstjenesten served en eventuell sammenslaing med TKfeiervesen.
TBRT ble opprettet i 2008 og ved opprettelsen av selskapet vedtok bystyret i Trondheim kommune at
feiervesenet i Trondheim skulle besta som egen kommunal enhet. Selskapet omfatter i dag
brannforebyggende og beredskapsmessige tjenester i Trondheim, Malvik, Klaebu, Rissa, Leksvik og
Oppdal kommuner. Rennebu brann og redningstjeneste tiltrer samarbeidet 1. juli 2012.
Tr0ndelag brann- og redningstjeneste er et interkommunalt selskap med 305 ansatte.
Brannvernregionen omfatter i dag sju kommuner og flere kommuner har meldt interesse for a utrede
samarbeid om ivaretakelse av beredskap og brannforebyggende arbeid, inkludert feiertjeneste.
Feiertjenesten er en del av forebyggende avdeling i TBRT og det er ansatt en feierinspekt0r som
ivaretar planlegging, organisering og koordinering av tjenesten.
Ryddighet innenfor 0konomi er viktig for selskapet. Siden feiertjenesten skal drives ut fra
selvkostprinsippet f0res separat budsjett og regnskap for hver kommune. Feieavgiften har sa langt
ikke 0kt etter omorganisering fra kommunalt feiervesen til interkommunalt selskap.
Selskapets feiertjeneste har vokst siden opprettelsen av TBRT IKS 1. jan 2008.

Selskapets visjon, "ingen omkomne i brann", er sentralt i selskapets totale virksomhet. I grove trekk
dreier dette seg om a kraftsamle selskapets totale ressurser om mer forebyggende arbeid og dette er
i trad med nasjonale f0ringer.
Radmannen i Trondheim sendte h0sten 2011 en foresp0rsel til TBRT om a bidra i et arbeid hvor
feiertjenesten i regionen skulle utredes. Selskapet nedsatte en arbeidsgruppe som oversendte en
utredning 1. nov 2011. Radmannen i Trondheim kommune nedsatte deretter en arbeidsgruppe for a
utrede en eventuell sammenslaing av Trondheim kommunale feiervesen og TBRT.

Muligheter ved en eventuell sammenslaing med TKfeiervesen.
Nasionale f0ringer
St.meld.nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet- Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver
fastsetter faerre omkomne i brann som et av fem nasjonale ma I for brannvernarbeidet i Irene
framover. Regjeringen beskriver videre i meldingen at de vil nedsette et utvalg som skal gjennomga
og vurdere brannsikkerheten for saerskilte risikogrupper som bor i ordinaere boliger og
omsorgsboliger. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen desember 2010 og utvalget presenterte primo
2012 NOU 2012:4, Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper. Hovedbudskapet i
utredningen er a dreie mer av brann og redningstjenestens totale virksomhet til forebyggende
arbeid.
Utvalget foreslar som ett av flere tiltak a omprioritere feiertjenesten. Reguleringen av feietjenesten
skal endres slik at dagens feierressurser brukes der hvor det er st0rst risiko.
Utvalget foreslar a legge feiervesenet inn under brannvesenets forebyggende avdeling for derved a
styrke ressursene for kontroll/tilsyn og informasjon til boligeiere generelt og de saerlige utsatte
gruppene spesielt.
Felles helhetlig ordning forfeietienesten i selskapets region
Det anses som viktig at feiertjenestens kvalitet og profesjonalisme 0ker fremover. Selskapet ma
fortsette arbeidet med a utvikle og samordne feiertjenesten innenfor selskapets navaerende region.
En del av dette arbeidet blir a samordne feiertjenesten og selskapets 0vrige forebyggende arbeid.
Selskapet er i dialog med Gauldal brann og redningstjeneste IKS for a utrede et mulig samarbeid og
videre utvidelse av selskapet. Det er ikke en god fremtidig I0sning at det er ulike ordninger for
feiertjenesten i brannvernregionen. Alle kommuner unntatt Trondheim er tydelige pa at de 0nsker at
brannvesenet ivaretar feiertjenesten og at de ikke 0nsker a forholde seg til ulike akt0rer for a ivareta
de ulike oppgavene som faller inn under brann- og eksplosjonsvernlovens § 11. Feiertjenesten star
pa mange mater sterkere om den opptrer samlet og enhetlig i var felles region.
Et av formalene med etableringen av interkommunal brann- og redningstjeneste i var region var a
samle kompetansen i omradet, slik at den kunne videreutvikles og komme til nytte pa tvers av
kommunegrenser. Dette prinsippet er like viktig innenfor feierfaget som innenfor de 0vrige delene av

brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Tr0ndelag brann- og redningstjeneste anser at
forutsetningene for a bygge opp et enda bedre fagmilj0 i Midt-Norge, med spisskompetanse innenfor
feier- og tilsynsfaget er tilstede innenfor selskapets virksomhet. TBRT er en attraktiv arbeidsplass,
hvilket anses som viktig for a rekruttere og beholde kompetent personell i fremtiden.
Felles malsetting og felles kunde
Tr0ndelag brann- og redningstjeneste har en visjon om at ingen skal omkomme i brann. Utfordringen
er a styre virksomheten slik at den samlede og totale brannforebyggende effekten blir st0rst mulig.
Ledelsen i TBRT arbeider for a involvere hele organisasjonen for a bidra til visjonen, og en logisk
konsekvens av visjonen er mer forebyggende arbeid. Eldre i boliger er overrepresentert i statistikken
over brannd0de. Derfor er fokus pa boliger, eldre og utsatte grupper viktig i forhold til det
forebyggende arbeidet. Feiertjenesten er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet, spesielt i
forhold til bes0k og tilsyn i boliger og utsatte grupper.

Trond Singsaas

Torbj0rn Maehlumsveen

Styreleder TBRT IKS

Brann og redningssjef TBRT IKS

