STYREPROTOKOLL
Styrem0te
Trondelag brann- og redningstjeneste IKS

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

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

Forfall:

Reidar Johansen - Tore Flatmo mette

Fra administrasjonen: Torbjern Maehlumsveen, Inger-Lise Kvaale og
Knut Hellandsje under sak 22/12
Sted: Hovedbrannstasjonen, Kongens gate 2
Tid: Torsdag 21.06.2012 klokken 08.30 - 11.30

Saker til behandling:

20/12

Nye brannstasjoner - orientering
Stale Leistad fra OptiMan orienterte om utviklingen i byggingen av
nye brannstasjoner. Spesielt om brannstasjonen pa Sandmoen som
skal sta ferdig h0sten 2012. Nar det gjelder stasjonen pa Ranheim, er
ogsa denne godt i gang og alt gar etter planen. Pa Sluppen stasjon vil
gravearbeidet bli pabegynt rett etter ferien 2012. Arbeidet med
stasjonen pa Nyhavna blir pabegynt etter ferdigstilling av et veg
prosjekt i omradet, ca September 2013.

21/12

Brannsjefen orienterer
• Kommunestyret i Melhus har vedtatt a starte utredning om
inntreden i TBRT IKS. Utredningen skal pabegynnes h0sten
2012 og vaere ferdig i mars 2013.
• Brannordning Trondheim, Malvik og Klasbu vil bli politisk
vedtatt i alle tre kommuner i 10pet av h0sten 2013.
• Dialogm0te med Radmenn vedrorende budsj ett 2013. Styret
stiller sp0rsmal vedr0rende fordelig av husleie i nye
brannstasjoner og 0nsker at dette holdes utenfor eierbr0ken.
Styret mener at Trondheim kommune, som bade huseier og
premissleverand0r, b0r vurdere husleiens st0rrelse pa nytt slik at
husleien ikke rammer eierkommunene ulikt. Styret mener dette
er viktig ogsa med hensyn til TBRT IKS sitt omd0mme og
eventuell fremtidig inntreden av nye kommuner. Styret ber
brannsjefen ta kontakt med Trondheim kommune vedr0rende
husleiesp0rsmalet og det foreslas at Willy Nesset og Oddbj0rn
Ressem bistar brannsjefen i forhandlinger med Trondheim
kommune.
• Felles alarmsentral Tr0ndelag.

22/12

Styrerapport
Knut Hellandsj0 orienterte om 0konomirapporten og opplyser at alt er
i rute.
Lars Wangberg ettersp0r tiltak nar det gjelder salgsinntekter som bl.a
kursinntekter. Pr.dato er det en inntektssvikt pa kursinntekter pa
400.000 - 500.000, men dette balanserer da utgiftene ved
kursarrangementer er tilsvarende lavere.

Brannsjefen orienterte styret om kursplaner som er knyttet til det nye
0vingsomradet pa Sandmoen og forventer dermed at kursinntekter vil
0ke. Willy Nesset ber brannsjefen sette fokus pa "hvordan 0ke
salgsinntektene og redusere utgiftene" og komme tilbake til dette ved
en senere anledning.
VEDTAK: Styrerapporten tas til orientering og styret ber heretter om
tertialrapportering pa ekonomien
23/12

Strategisk plan punkt 1 og 2
1. KRISEBEREDSKAP
Utvikle strategi i forhold til generell kriseberedskap:
2. FOREBYGGENDEARBEIDE
Videreutvikle forebyggende arbeid med utgangspunkt i mal og
ambisjoner i NOU 2012:4 Trygg hjemme
Brannsjefen orienterte om administrasjonens arbeid sa lang. Se vedlagt
presentasjon. Til neste styrem0te vil utvalgte styremedlemmer innlede til
diskusjon innenfor hvert sitt fagomrade:
Anne Steen Hansen: Strategiske utfordringer fra et brannfaglig stasted
Marit Fostervold Johansen: Strategiske utfordringer sett fra politiets stasted
Oddbj0rn Ressem: Strategiske utfordringer sett fra kommunenes stasted
VEDTAK: Selskapet bar en malsetting ferdigstillelse av ny strategisk plan
som legges frem for representantskapet i desember 2012

24/12

Arbeidsmilj0unders0kelsen 2012
Styret mener at TBRT's verneorganisasjon b0r innga spesielt i
prosessen i arbeidet med handlingsplaner nar det gjelder
Arbeidsmilj0unders0kelsen.
VEDTAK: Styret tar for 0vrig resultatet av og brannsjefens forslag til
arbeidet med handlingsplaner med Arbeidsmilj0unders0kelsen
2012 til orientering
25/12
Eventuelt
- Skriv fra Per B0r0 ble behandlet under sak 24/12
VEDTAK: Styret mener dette skrivet heretter er brannsjefens "eiendom"
og bans arbeidsdokument.
- Brev fra Br0nn0ysundsregistrene vedr0rende sammensetning av selskapets
styre
VEDTAK: Brevet fra Br0nn0ysund oversendes Representantskapets leder
Rita Ottervik for videre behandling.
- Rapport vedr TBRT's ivaretakelse av Rissa kommunes ansvar i.h.h.t
brann- og eksplosjonsvernloven - h0ringsuttalelse. H0ringssvaret til meg
VEDTAK: Styret tar rapporten til orientering og brannsjefen gis fullmakt
til a gi et svar til Fosen kommunerevisjon.
- Justering av m0teplan h0sten 2012.
VEDTAK: M0te som opprinnelig var berammet til S.september flyttes til
onsdagen 26.september 2012 klokken 09.00 - 15.00. For 0vrig beholdes
h0stm0tene til 24.10 og 14.11.2012.

M0tet slutt: klokken 11.30
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