Vedtak i Kommunestyret - 10.09.2020
Interpellasjonen oversendes kommunedirektøren for vurdering ved framleggelse av neste
budsjett- og økonomiplanforslag.

Behandling i Kommunestyret - 10.09.2020
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Ordfører,
Dagens brannordning er slik at på dagtid dekkes beredskap/førsteinnsats av mannskaper som er
på stasjonen i tidsrommet 07:00 – 15:00. Disse har et krav til innsatstid på en del objekter på 10
min. Øvrig mannskaper som blir kalt ut ved større hendelser i dette tidsrommet, har ikke det
samme kravet til innsatstid.
I tidsrommet 15:00 – 07:00 dekkes beredskapen av mannskap på hjemmevakt. Her er det et krav
om at de skal bo 4 min. fra brannstasjonen. Trafikkbildet på Stjørdal har økt, fartsgrenser i
sentrum er satt ned, og dette vil påvirke mannskapet når de kjører til brannstasjonen ved utløst
alarm. Utrykningsleder og overbefal har egne utrykningskjøretøy stående hjemme når de er på
vakt. Bakgrunnen for dette er at innsatsleder kjører direkte til skadestedet for å gi en rask
tilbakemelding om situasjonen og hva som eventuelt trengs av utstyr. Utrykningsleder er raskt
på stasjonen og kan planlegge hva som skal være med ut av utstyr før mannskapet ankommer.
Det skal anskaffes ny mannskapsbil i 2021. I dag er kapasiteten 20 seteplasser, med ny
mannskapsbil blir kapasiteten 23 seteplasser. Det er pr. i dag 26 stk. i beredskapsstyrken + 4
vikarer. Med 23 seteplasser så dekkes behovet, da det alltid vil være noen i styrken som ikke har
anledning til å møte (sykdom, ferie, kurs, bortreist osv).
Ved å anskaffe 5 små varebiler som utrykningskjøretøy, så vil det kun være den delen av styrken
som har hjemmevakt som har tilgang på disse kjøretøyene. Ved en større alarm (fullalarm), vil
det øvrige mannskapet fortsatt ha de samme trafikale problemene, trafikale problemer som på
Stjørdal anses relativt små fordi vi ikke har markante rushtrafikkutfordringer som andre større
byer.
Flere av de deltidsansatte i beredskapsstyrken har firmabiler som de benytter hos sin
hovedarbeidsgiver. Hvis de skal ha vaktbil i tillegg må vi ha mulighet for at disse firmabilene
kan parkeres sikkert på brannstasjonen på natt når de skal ha vaktbil hjemme. Vaktbilene må
leveres på brannstasjonen kl. 07:00 og hentes kl. 15:00 i vaktuken. Dette for at vi eventuelt skal
ha tilgang på bilene med utstyr når mannskapet ikke dekker beredskapen på dagtid (07:00 –
15:00).
Kommunedirektøren anbefaler at anskaffelse av denne typen kjøretøy vurderes etter at ny
brannordning er vedtatt. Etter planen skal det fremmes en sak med forslag til ny brannordning i
løpet av 2020.

Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:

Interpellasjonen oversendes kommunedirektøren for vurdering ved framleggelse av neste
budsjett- og økonomiplanforslag.
Vigdenes (SP) forslag enstemmig vedtatt.

