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Svar på rapporter fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal,
Skaun og Snillfjord kommuner
Vi viser til Deres oversendelse av rapport vedrørende tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende
arbeid i Orkdal og Skaun kommuner av 25.06.2013 med frist for tilbakemelding 01.11.2013.
Etter tilsynet har Orkdal kommune også inngått avtale med Snillfjord kommune om å inngå felles brannvesen
med Orkdal kommune som vertskommune. Dette svar med handlingsplan gjelder dermed også for
tilsynsrapport oversendt Snillfjord kommune 25.07.2013.
Begge tilsyn avdekker avvik vedrørende kommunens internkontrollsystem som skal sikre at krav til
brannforebyggende oppgaver fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven overholdes.

For å rette på dette er følgende arbeider påbegynt:
Orkdal kommune er godt i gang med å få utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Den arbeidsgruppe som
er satt ned (bestående av overbefal og dagtidsansatte) har fått følgende mandat:
•

Utarbeide ROS for å vurdere om dagens beredskap er dekkende for de hendelser som normalt kan
oppstå i kommunen og evt. avdekke behov for endringer i beredskapen, jf. Brann- og
eksplosjonsvernlovens §§ 9, 10 og 11.

•

Gjennom ROS vurdere om interne rutiner, arbeidsprosesser, kompetanse og HMS er tilfredsstillende
sett i forhold til risiki beskrevet i ROS og sentrale lover/forskrifter.

•

Presentere en rapport etter ROS med forslag til tiltak og oppfølging innen 01.11.2013, denne
rapporten tas inn som et viktig og styrende bestanddel i ny dokumentasjon av brannvernet i
kommunen. Rapporten forelegges brannsjef og enhetsleder tekniske tjenester for videre oppfølging.
Målet med prosessen er å få vedtatt ny dokumentasjon av brannvernet i kommunestyret samt få den
godkjent av DSB.

Fristen for å få utarbeidet ROS rapporten er nå utsatt til årsskiftet 2013/2014.
Når Orkdal kommune er ferdige med sin risiko- og sårbarhetsanalyse for den risiko som er i Orkdal er planen
å skifte ut enkelte av deltakerne i arbeidsgruppen med deltakere fra Skaun og Snillfjord for å ta med
risikoobjekter her inn i en samordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for alle tre kommuner. Frist for utarbeidelse
av samordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for alle tre kommuner settes til 01.03.2014.

På grunnlag av risiko- og sårbarhetsanalysen ønsker brannvesenet å utarbeide en langsiktig strategiplan for
det forebyggende brannvernet i Orkdal, Skaun og Snillfjord samt eventuelt flere kommuner som tenkes
invitert med i et felles brannvesen. Brannstrategiplanen skal uttrykke valg og prioriteringer for kommunenes
forvaltning på brannområdet, og skal ligge til grunn for strategiske beslutninger og enkeltavgjørelser.
Brannstrategiplanen skal angi sikkerhetsnivå, satningsområder for tilsyn, prinsipper for sikring av bebyggelse
og prioritering av sanksjonsmåter overfor ansvarlige etter ulike relevante regelverk.
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Planen skal være en del av kommunenes internkontrollsystem og skal revurderes hvert 2. år med hensyn til
mål og funksjonskrav, eller for å tilpasse endringer i forutsetninger, miljø eller brannsikringsmetoder.
Planen forutsettes behandlet og akseptert av kommunenes politiske og administrative ledelse. Det forutsettes
også at det opprettes en gjensidig samarbeidsavtale med byggesakskontorene i de respektive
samarbeidskommuner.
Planen er tenkt å skulle komplettere det ordinære brannforebyggende arbeidet i henhold til plan- og
bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven, og skal ikke gripe unødig inn i dette. Det skal i tillegg
utarbeides de forskriftspålagte årlige planer for brannvernet. Disse skal i utgangspunktet baseres på den
strategiske planen samt eventuelle nasjonale satningsområder.
Forslag til strategiplan for det forebyggende brannvernarbeidet for samarbeidskommunene er tenkt utarbeidet
innen 01.05.2014. Deretter skal planen opp for administrativ og politisk godkjenning, noe som forventes
sluttført innen 01.07.2014. Vi har altså som mål at avvik 1 skal være utbedret innen 01.07.2014.

Orkdal, Skaun og Snillfjord kommune håper dette er tilfredsstillende svar på rapporter etter tilsyn med brannog redningsvesenets forebyggende arbeid i de respektive kommuner.
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Brann- og redningsvesenet
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Leif-Harald Brenmes
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