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Brannvernsamarbeid Midt-Norge

Bakgrunn

• Forprosjektrapport høsten 2004

– Brannsjefene i Trondheim, Klæbu, Melhus, 
Midtre Gauldal, Malvik og Stjørdal.

• Hovedprosjekt oppstart høsten 2005

• Inviterte også Skaun, Meråker, Selbu og 
Orkanger, men bare Skaun ble med

• Hovedmål = bedre kvalitet for samme 
kostnad



Forprosjektrapport høsten 2004

Fordeler med felles brannvesen

Samme system / samme rutiner i alle 
kommunene 

Høyere nivå på øvelser, kompetanse, 
operative rutiner, erfaringsutveksling, 
spesialkompetanse 

Enhetlig materiell og utstyr

Større påvirkningsmulighet overfor 
sentrale myndigheter.



Forprosjektrapport høsten 2004

Utfordringer i et felles brannvesen

Større fysiske avstander

 Ivareta kontakt med publikum og ansatte

Etablere et styringssystem som ivaretar både 
den enkelte kommunes interesse  og det felles 
brannvesenets økonomi og strategiske utvikling.

Etablere et forutsigbart og langsiktig forpliktende 
samarbeid med styring på tvers av kommune-
grenser.



Overordnete krav i utredningen

Bedre beredskap enn i dag

Bedre forebyggende arbeid enn i dag

Felles nytte av spesialressurser og kompetanse

Sikring av de verdiene hver kommune legger inn 

Billigere enn hver enkelt kommune for seg

Tett kontakt med folk og myndigheter lokalt

Tilstrekkelig kommunal styring og kontroll

” BEDRE KVALITET FOR SAMME KOSTNAD”



Noen utfordringer i prosessen

 Egen kommune – eller regionen som helhet ?

 Egen stilling – eller best mulig brannvern ?

 Heltidsbrannvesen – deltidsbrannvesen ?

 Storebror – småbrødre ?

Skulle håndteres ved

 Ærlighet, åpenhet og respekt 

 God forankring i alle kommunene

 Vilje / evne til å se både helhet og detaljer



Trinn i arbeidet

• Utredning / diskusjoner i prosjektorganisasjonen

• Løpende info-notater til alle berørte

• Høringsnotat -> felles formannskapsmøte

• Nye utredninger (prosj leder + brannsjefer)

• Sluttrapport -> felles formannskapsmøte

• Behandling i hver enkelt kommune
• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Trondheim, Malvik og Klæbu sa ja (men ikke 
feiervesenet i Trondheim)

• Stjørdal, Melhus og Midtre Gauldal sa nei

• Skaun har ikke bestemt seg ennå



Hegra
Vikhammer

Venn

Risikoobjekter med krav om 10 min 

innsatstid – utenfor Trondheim kommune

Ler

Budal



Beredskap – to faser

Fra oppstarten:
– Dagens oppsetning (stasjoner og bemanning)

– Ny ledelsesstruktur

Når nye stasjoner i Trondheim (2010->)
– Framskutte redningsenheter Hommelvik, Byneset, 

Klæbu, Børsa, Melhus og Støren, ellers som i dag 

– > Innsatstider bedre eller like gode som i dag

– > lavere mannskapskostnader

– > lavere kostnader til overbefalsvakt

– > bruke innsparing til nye spesialenheter



Behov for nye spesialenheter

Tunnelbranner / –ulykker (veg + jernbane)

Skogbranner

Ulykker med farlig gods / kjemikalier

Tauredning (urban redning)

Rasulykker, flomulykker

 Ledelses-stab for store innsatser

Samlete investeringer 5 mill kroner

+ bygge opp og vedlikeholde kompetanse



Forebyggende og feiing

Gevinster og utfordringer

• Bedre utnyttelse av samlet kapasitet og 

kompetanse

• Bedre mulighet for faglig spesialisering på særlig 

krevende områder

• Beholde tett kontakt med publikum og 

bygningsmyndigheter lokalt

• Sikres gjennom organisering i 3 regioner



Andre oppgaver   

Gevinster og utfordringer

• Materiell og utstyr

– Felles innkjøp, felles lager, felles rep og vedlikehold

• Opplæring og øvelser

– Arrangere kompetansegivende opplæring lokalt

– Felles øvelser -> økt kompetanse / økt slagkraft

– Felles instruktører -> økt kvalitet på opplæringen

– Behov for eget øvingsområde for hele regionen

– Selge øvelser og kompetanse til andre ?

• Administrative støtteoppgaver

– Stordrift kan gi effektiviseringsgevinst

– Dekkes i dag ”på rådhuset” i alle kommuner unntatt 
Trondheim – IKSet må dekke dette selv



Økonomi

• Hver kommune betale det som det ville 

koste å dekke forskriftskravene i eget 

kommunalt brannvesen

• Innsparinger pga fellesløsninger brukes til 

å heve kvaliteten i det felles brannvesenet

• Kommuner som ønsker mer enn 

forskriftskravene kan kjøpe dette som 

tilleggstjeneste



Økonomi – materiell / eierandel

Kommunenes eierandeler = fordelingen av IKSets

nettokostnader (betaling for tjenestene)

• Verdien av materiellet som overdras er forskjellig fra 

eierandelene – noen har mer og noen mindre verdier

• Må ha et ”pluss- / minus-oppgjør” enten som et 

engangsoppgjør eller ved å fastsette ulike bidrag til 

investeringsbudsjettet inntil verdiene er utjevnet
» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investeringer framover = Årlige avsetninger, samme 

fordeling som for driftsutgiftene



Personalpolitikk - omstillingsavtale

• Ingen skal miste jobb pga dette 

• Ingen skal gå ned i inntekt – løses evt individuelt

• De som får små endringer i oppgavene følger med over

• Stillinger som blir vesentlig endret lyses ut (int/ekst)

• De som ikke får stilling i IKSet beholder sin ansettelse i 
kommunen, som skal gi tilbud om ny stilling ift 
kompetanse og utvikl muligheter 

• Åpning for individuelle løsninger

– Førtidspensjonering eller andre løsninger når særskilte 
forhold tilsier det

– Individuelle løsninger er den enkelte kommunes ansvar



Personalpolitikk

Partssammensatt ”Omstillingsutvalg” som skal foreslå

• Hvilke stillinger som skal overføres direkte og hvilke som 
skal lyses ut 

• Kriterier for å velge hvem som skal ansettes når det er 
flere søkere til samme stilling

• Rekkefølge og prosedyrer for utlysninger og ansettelser

• Opplæringstiltak og andre tiltak for å sikre at alle kan 
fungere i sine nye stillinger



Iverksetting nå (Trondheim, Malvik og Klæbu)

Navn

• Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS (TBRT)

Budsjett 

• Netto 3 nye stillinger fra 01.01.2008 (->forebyggende virksomhet).
– I tillegg har rådmannen i Trondheim foreslått ytterligere 5 mill kr (10 mill 

kr i helårsvirkning) til brannområdet - disponeres av rådmannen i dialog 
med DSB og det nye IKSet, bygge på ROS-analyse, avklares i bestiller-
og budsjett-prosedyrene våren 2008 -> legges fram for Bystyret.

Organisering

• Tre linjeavdelinger:  Beredskap, Forebyggende (inkl feiing) og 110

• En støtteavd: adm/økonomi/personal/IKT/info/kompetanseutvikling

• En felles leder for deltidsmannskaper (administrativt, ikke operativt)

Beredskapsoppsetning

• Som i dag fra oppstarten.  Full vaktordning i Klæbu 2009.

• Operativ ledelse: Overbefalsvakt og brigadeledere = alle stasjoner

Brannsjef og avdelingsledere

• Ansettelsesprosess i gang nå, må evt ha konstitusjon i starten

• Må også ha noen andre midlertidige overgangsordninger



Iverksetting nå – overordnet styring

• Eierkommunene skal velge representantskap i 
desember (3 fra Trondheim, 1 fra Malvik, 1 fra Klæbu)

• Representantskapet skal velge styre på 5 medlemmer 
oppnevnt av eierkommunene (herav minst 3 av 
Trondheim) pluss medlemmer fra de ansattes 
organisasjoner. De som oppnevnes av eierkommunene 
skal velges ut fra at styret i sum skal besitte relevant 
kompetanse (faglig, jus, økonomi, annet)

• Eierkommunene skal bestille tjenester fra IKSet gjennom 
en samordnet bestiller-/budsjettprosess.  Konklusjonene 
skal nedfelles i konkrete tjenesteavtaler som skal 
legges fram for bystyret / kommunestyrene som ledd i 
deres budsjettbehandling



Framtiden……….

• Åpent for nye deltakerkommuner

– Først skal Skaun ta stilling (våren 2008)

– Andre kommuner kan også komme inn etterhvert

• Må bygge på en felles ROS-analyse for hele 

IKSets geografiske ansvarsområde

– Avhengig av hva hver enkelt av eierkommunene 

”bestiller” av tjenester (forebyggende og beredskap)

– Beredskapen utvikles etter hvert som nye stasjoner i 

Trondheim bygges ut


