
 

 

 

 

DRAMMENSREGIONENS 

BRANNVESEN IKS 

 
 

 

ÅRSMELDING 2014 

10.02.2015 



 2 

Årsmelding 2014 

Forord v. styreleder 
 

Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 8 kommuner i midtre og nedre Buskerud, 

samt i nordre Vestfold. Dette er kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, 

Sigdal, Svelvik, og Øvre Eiker, med til sammen ca. 154.000 innbyggere. 
 

Representantskapet til DRBV består av én representant fra hver av eierkommunene. 

Representantskapets leder er Helene Justad fra Lier og nestleder er Tore O. Hansen fra Drammen 

kommune. Leder og nestleder utgjør selskapets valgkomité. 
 

Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 13 saker i 2014. 
 

På representantskapsmøte den 07. april ble Morten Fjeldstad gjenvalgt som styreleder og Tom 

Vidar Børresen ble gjenvalgt som styremedlem.  
 

Selskapets styre har i 2014 hatt 7 medlemmer, 5 valgt av representantskapet og 2 av og blant de 

ansatte. Gjermund Christiansen og Carl M. Varfjell har representert de ansatte. Styrets øvrige 

medlemmer er Anne Cecilie Guneriussen, Tom Vidar Børresen, Christian V. Dahl, Gina R. 

Røvik (nestleder) og Morten Fjeldstad (leder).  
 

Styret har i løpet av året avholdt 5 møter og behandlet 46 saker.  
 

DRBV har en egen klagenemnd som består av 8 medlemmer og ledes av Tore Klyve Andersen 

fra Drammen kommune. Det er ikke behandlet klagesaker i 2014. 
 

Buskerud kommunerevisjon IKS har revidert DRBV’s regnskap for 2014. 
 

DRBV har frem til 2014 hatt omfattende økonomiske omstillinger. I 2014 fikk DRBV økt ramme 

fra eierkommunene for å lukke avvik i forebyggende avdeling og kompensere for økte kostnader 

i forbindelse med nødnett, avtaleverket med mer.  

 

Eierkommunene reviderte eierandeler og selskapsavtalen i 2014. Konsulentselskapet EY og 

DRBV bistod eierne i arbeidet. Resultatet var nye eierandeler som ble vedtatt av alle 

eierkommunene. I samme prosess ble det avklart at Nedre Eiker kommune ønsker å beholde 

brannstasjonen i Mjøndalen og at merkostnaden for kommunen også ble beregnet.  

 

Strategisk for DRBV var tilføyelsen i selskapsavtalen som binder DRBV og eierkommunene til å 

gjennomføre kontaktutvalgsmøter.  
 

Regnskapsresultatet før justering for pensjonsforpliktelser viser et overskudd på kr. 3,9 mill. 

Justeringsbeløpet for balanseførte pensjonsforpliktelser er ca.- kr. 22,1 mill. og årsresultatet endte 

da på ca. kr. 26,1 mill. Det er verd å merke seg at justeringsbeløpet, -kr. 22,1 mill., påvirker kun 

resultatet, men styrker ikke selskapets likviditet. Feierseksjonen oppnådde et negativt resultat på 

kr. 1,2 millioner.   

 

I 2014 har styret bl.a. arbeidet med årsmelding 2013, oppbemanning av beredskapen i tråd med 

brannlovens bestemmelser, budsjett 2015, økonomiplan 2015 – 2018, selskapets ROS-analyse og 

økonomikontroll og – styring. Styret gjennomførte seminar hvor selskapets ROS-analyse var 

hovedtema.  
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Overordnet har også styret fokus på samfunnssikkerhet og beredskap for å styrke selskapets evne 

til å forebygge, håndtere og redusere ulykker og kriser relatert til kjernevirksomhetene; brann, 

redning, feiing og tilsyn. 
 

Styret ønsker å takke alle ansatte i DRBV for innsatsen og godt utført arbeid i 2014! 
 

 

 

Bærum, 01. februar 2015 

Morten Fjeldstad 

styreleder 
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Innledning ved brannsjef Torgeir E. Andersen 
 

Den 01.01.2002 ble DRBV etablert av kommunene Drammen, Lier, Sande og Svelvik. 12 år etter 

er antallet eierkommuner økt fra 4 til 8. Den siste kommunen som kom inn i selskapet var 

Krødsherad kommune som kom inn fra 01.01.12.  

 

I 2014 mistet 3 mennesker livet i brann i DRBVs region. Alle tre er i gruppen som Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) definerer som sårbare grupper. Ser vi også på 

dødsbrannstatistikken fra tidligere år ser vi tydelig at denne gruppen er overrepresentert.  

 

For å møte denne utfordringen på en enda bedre måte vil det fra 2015 være et helt årsverk som 

kommer til å jobbe opp mot eierkommunene og kontakten med de sårbare gruppene. Dette 

kommer i tillegg til den jobben som allerede gjøres for sårbare grupper i samfunnet. 

 

Etter mange års økonomiske tilpasninger ble DRBV i 2014 tildelt ekstra midler for å lukke 

bemanningsavviket i forebyggende avdeling. Dette er gledelig fordi vi nå har ressurser til å 

komme opp på et forskriftsmessig minimum og utføre mer ROS-basert brannforebyggende arbeid 

i vår region. Blant annet ble vår første kommunikasjonsrådgiver ansatt. Det ble også jobbet for å 

skape forståelse for forskriften krav om ekstra vaktlag fordi tettstedet Drammen har passert 

100.000 innbyggere. Det er svært hyggelig på vegne av DRBV å registrere at eierkommunen 

følger opp dette fra 2015.  

 

Eierkommunene reviderte selskapsavtalen, eierfordelingen og kostnadsfordelinga i 2014. Dette 

har medført at Drammen, Svelvik, Krødsherad og Sigdal kommuner fikk lavere eierandel, mens 

Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier og Sande kommuner har fått større eierandeler. Dette har vært et 

stort endringsarbeid som har blitt koordinert inn i våre 8 eierkommuner og fått tilslutning der. 

 

DRBV er vertskapsbrannvesen for Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA). 

Kystverket etablerte mye nytt utstyr for bekjempelse av akutt forurensning og DRBV øver og tar 

vare på tildelt utstyr. Det ble gjennomført omfattende og gode øvelser som har løftet beredskapen 

mot oljeforurensning på sjø vesentlig. Brannmester Pål Berge har jobbet i en 50% stilling i 2014 

og organisert mottak av utstyr og øvelser på et høyt profesjonelt nivå. 

 

DRBVs utrykningsledere i deltidsstyrken gjennomførte befalsutdanning trinn 1, så nå har de 

fleste deltids utrykningsledere den forskriftsmessige utdanningen. DRBV merker også dette ute 

på skadested ved bedre innsatsledelse og et høyere faglig nivå ved løsning av oppdrag. Kurset er 

langt og krevende og kursleder brannmester Terje Gundersen har gjort en flott jobb med 

planlegging og gjennomføring. 

 

Ringerike brann- og redningsvesen og DRBV ønsket å starte en utredning om mulig felles 

brannvesen, men Representantskapet ønsket å utsette utredningen for å se dette i sammenheng 

med det regionale reformarbeidet. 

 

Utrykningsstyrken til DRBV ble også i 2014 satt på ulike prøvelser. Vi registrerer at det blir flere 

mindre hendelser, flere akutte helseoppdrag samt flere teknisk kompliserte oppdrag. Et eksempel 

på tekniske oppdrag kan oppdraget som vi fikk 21. november være. En tørrdokk på Slippen fikk 

slagside og en 30 meter høy kran var i ferd med å velte. Her var det brannvesenets dykkere i 

samarbeid med de ansatte på Slippen som løste oppdraget og fikk tørrdokken flytende igjen. 
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Tilsynsseksjonen ansatte 3 nye medarbeidere. Dette var en god styrking av bemanningen. I tillegg 

til ordinære tilsyn og aksjoner har mye av tiden gått med til opplæring. 

 

Administrasjonsavdelingen gjør som vanlig en kjempejobb. En stor utfordring har vært innføring 

av ny base for arkiv- og saksbehandling. Dette er fulgt opp overfor Drammen IKT og Evry. 

 

Regnskapsresultatet før justering for pensjonsforpliktelser viser et overskudd på kr. 3,9 mill. 

Dette er i hovedsak besparelser på lønn på grunn av ”tregheten” ved nyansettelser. 

Justeringsbeløpet for balanseførte pensjonsforpliktelser er ca.- kr. 22,1 mill. og årsresultatet endte 

da på ca. kr. 26,1 mill. Det er verd å merke seg at kr.- 22,1 mill. påvirker kun resultatet, men 

styrker ikke selskapets likviditet. Feierseksjonen endte opp med et underskudd på kr. 1,2 

millioner. Årsaken er knyttet til sykemeldinger, tidkrevende tilsyn i Krødsherad og stor 

utdanningskontigent til Norges Brannskole ifm. utdanning av feiersvenner. 

 

I DRBVs område rykket beredskapsstyrken ut til 2502 oppdrag, gjennomsnittlig ca. 6,9 

utrykninger per døgn. I forhold til 2013 er det en økning på 14,6 % (318 utrykninger). 

Utrykninger til trafikkulykker viser en oppgang på 34 %. Utrykninger med hjertestarter for 

bistand til helse har en økning fra 72 (2013) til 90 (25 %).  Svelvik lokalstasjon er fortsatt den 

stasjonen som har flest av denne type oppdrag, 27 stk, deretter kommer Sande med 20 

utrykninger. 

 

Tilsynsseksjonen gjennomførte tilsyn i 97,2% av registrerte §13 objekter. Gjennom 

”kalenderprosjektet”, åpen dag og barnehageprosjektet har DRBV hatt forebyggende 

motivasjons- og informasjonstiltak til ca. 7.500 innbyggere.  

 

Det er gledelig å registrere at feierseksjonen nå har ”full fart” på tilsyn av fyringsanlegg. I tillegg 

til det formelle tilsynet legges det også vekt på å informere huseiere om brannsikkerhet i egen 

bolig. Med 9.906 tilsyn og 25.851 feide piper i 2014 sier det seg selv at dette er et forebyggende 

tiltak som når mange innbyggere. Med tanke på at feierseksjonen i 2014 har hatt et sykefravær på 

ca. 9,8 % har det vært god produksjon i feierseksjonen. Det er utført et omfattende arbeid for å 

følge opp langtidssykemeldte.  
 

Det totale sykefraværet ser ut til å bli ca. 5,15 %. Målsetning for sykefraværet er under 5,0 %. 

Hovedårsaken er langtidssykefravær. Det jobbes kontinuerlig for å holde sykefraværet lavest 

mulig. 
 

Alt som er skrevet over er bruddstykker av et aktivt år for DRBV. DRBVs visjon er at vi skal 

være det mest profesjonelle brannvesenet i Norge. Nedgang i branner, stor kontaktflate med 

publikum, kontinuerlig trykk på omstillinger og et totalt lavt sykefravær er eksempler på at vi er 

på god vei inn i visjonen! 
 

På bakgrunn av nok et allsidig, spennende og positivt år for DRBV vil jeg benytte anledningen til 

å takke gode og dyktige medarbeidere, tillitsvalgte, styret og representantskapet for innsatsen.  
 

Med deres innsats ble det gode resultater i 2014. Tusen takk! 

 

 

Torgeir E. Andersen 

Brannsjef/daglig leder 

PS: Husk å sjekke røykvarslerne! 
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Aktivitet i DRBVs styrende organer 

Representantskapet 
Leder av representantskapet ved utgangen av 2014 er Helene Justad fra Lier kommune. Det var 8 

medlemmer i representantskapet. 

 

Representantskapet gjennomførte 2 møter og behandlet 13 saker i 2014. Alle møter er avholdt i 

henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

 

Av viktige saker nevnes; DRBVs økonomisituasjon, årsberetning og årsregnskap for 2013, ny 

selskapsavtale, eie og fordelingsnøkkel, minimumsdimensjonering, valg av styremedlemmer, 

feie- og tilsynsgebyr i eierkommunene, årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018.  

 

Tettstedet Drammen er nå oppe i ca. 110.000 innbyggere og resulterte i et vedtak om at 

økonomien for 2015 skal styrkes slik at gjeldende avvik i beredskapsavdelingen kan lukkes.   

Styret 
Styret ledes av Morten Fjeldstad og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført 5 møter og 

behandlet 46 saker.  

 

Viktige saker behandlet i 2014 var; DRBVs økonomisituasjon, økonomistyring, årsrapport og 

årsregnskap for 2013, likviditetsanalyser, tertialrapporteringer, evaluering av styret, 

minimumsdimensjonering av DRBV, strategiarbeid, feie- og tilsynsgebyr i eierkommunene og 

handlingsprogram 2015 – 2018. Styret har gjennomført overordnet ROS analyse av DRBV.  

 

Styremøtet i september ble gjennomført som et seminar hvor det ble arbeidet med ROS-analysen. 

Her ble også advokat George Fulford og beredskapssjef hos Fylkesmannen i Buskerud Åsmund 

B. Nilsen invitert som foredragsholdere.  

Klagenemda 
Klagenemda bestod i 2014 av 8 medlemmer og ledes av Tore Klyve Andersen, Drammen 

kommune. Det var ingen saker i klagenemnda. 
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Administrasjonsavdelingen 
 

Heidi Hottran ledet administrasjonsavdelingen i 2014  

Ansvarsområde 
Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver er å ivareta arbeidsgivers ansvar knyttet til HMS, 

tilsetting, lønnsforhandlinger, alle oppgaver knyttet til avlønning, fakturering, ansvar for arkiv og 

saksbehandlingssystem, ekspedisjonstjeneste og sentralbord samt renhold.  

Avdelingen har ansvar for at saksbehandling og arkivering skjer i henhold til gjeldende regelverk.  

Ansatte 
Avdelingen har 5 stillingshjemler, hvorav to på 70 % – 3,4 årsverk innen administrative oppgaver 

inkl. avdelingssjef og 1 stilling innen renhold. Vi har i 2014 fast ansatt to nye medarbeidere; Brita 

F. Andersen i 70 % arkivansvarlig, sentralbord, resepsjon og Ellen Bolstad 70 % sentralbord, 

resepsjon og arkiv. 

Arbeidsoppgaver 
Administrasjonsavdelingen har sekretærfunksjonen i Arbeidsmiljøutvalget. Avdelingen gir råd og 

veiledning til ledere og ansatte i forhold til lønn, personal og arbeidsrettslige spørsmål. DRBV er 

en IA-bedrift og fornyet avtalen i 2014. Det gjennomføres halvårlig evaluerings- og 

oppfølgingsmøter med kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter. DRBV har ved flere 

anledninger benyttet arbeidslivssenterets ressurser til kompetansehevende tiltak. I forbindelse 

med endringer i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven som pålegger arbeidsgiver kortere frister 

for rapportering til NAV gir avdelingen tilbud om lederstøtte til alle ledere med personalansvar. 

Hensikten med ordningen var å bistå den enkelte leder etter behov slik at nødvendige rapporter 

sendes innen fristen. DRBV har ikke hatt noen fristbrudd som har medført gebyr til NAV. 

 

I 2014 har vi strukturert rekrutterings-/intervjuprosessene, både med tanke på intern og ekstern 

rekruttering.  

 

I 2014 har vi hatt bedriftshelsetjenesten ute på offentlig anbud, og valget falt på Stamina helse. 

Prosjektet elektronisk arkiv er nå i sluttfasen.  

 

Lønnsoppgjøret i 2014 var et hovedoppgjør. Det ga et sentralt forhandlet resultat for ansatte 

tilhørende kap. 4 i Hovedtariffavtalen. I tillegg ble det gjennomført lokale forhandlinger for 

samme gruppe basert på en sentralt forhandlet lønnspott. For ansatte tilknyttet avtalens kap. 3 og 

5 gjennomføres det årlige lokale lønnsforhandlinger. 

 

Renhold er en omfattende oppgave. DRBV har en ansatt renholder i 100 % stilling. Denne 

personen ivaretar det daglige renholdet ved brannstasjonen i Langesgt. 11. Elite renhold ivaretar 

renholdet i Kobbervikdalen.  

HMS 
Administrasjonsavdelingen har HR ansvaret i DRBV. Arbeidet med Internkontrollen har skapt en 

erkjennelse i organisasjonen om at det må avsettes ressurser som kan jobbe med oppgradering 

samt gjøre IK mer brukervennlig for elektronisk bruk. Arbeidet har også vist at organisasjonen 

ville ha stor nytte av et elektronisk saksbehandlingssystem for forbedrings/avvikshåndtering. 
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DRBV har høyt forbruk av tjenester fra bedriftshelsetjenesten. DRBV har mange ansatte som er 

omfattet av forskjellige sertifiseringsbestemmelser. Eks. røykdykkere og redningsdykkere. Disse 

må ha regelmessig helseundersøkelser for å dokumentere helsekravene til de forskjellige 

godkjenningsbestemmelsene.  

 

DRBV benytter også bedriftshelsetjenestens kompetanse ved vurdering av det fysiske 

arbeidsmiljøet samt ved gjennomføring av dialogmøter. 

 

DRBV benytter seg til tider av de tilskuddsordninger som tilbys gjennom NAV-systemet i 

forhold til tilrettelegging av arbeidsplasser og utprøving av alternative arbeidsoppgaver der det er 

formålstjenlig.  

 

I 2014 er det gjennomført en miljøundersøkelse for ansatte i beredskap heltid samt forebyggende 

avdeling. Spesielt prosessen med beredskap heltid var arbeidskrevende, men en viktig jobb. 

Tilbakemeldingene er at dette har vært en nyttig prosess så langt.  

Sykefravær 
DRBV sin målsetting for sykefraværet er å være under 5 %. NAV sin sykefraværsstatistikk 

(RTV) pr. 25.1.13 viser:  

 

Sykefravær pr. 31.12.2013 – Alle ansatte Sykefravær pr. 31.12.2014 – Alle ansatte 

5,25 % 5,15 % )* 

*pr. 23.1.2015 

Mange ansatte i DRBV har benyttet tilbudet fra NAV om kompetansehevende tiltak innefor tema 

ledelse og oppfølging av ansatte. 

Inkluderende arbeidsliv 
DRBV har vedtatt å kunne gi tilbud om arbeidstrening for personer som har vanskeligheter med å 

komme inn i arbeidslivet. Tilbudet gis via NAV systemet. Det er i 2014 ikke vært noen personer 

på tiltak via NAV. 

Administrasjonsforum 
DRBV har vært med på å etablere et forum for nettverksbygging og kompetanseutveksling for 

ansatte i administrasjonsavdelingene i brannvesen. Administrasjonsavdelingene i brannvesenet er 

alltid en liten enhet og med arbeidsoppgaver som få i organisasjonen jobber med. Derfor er det 

nyttig å ha et samarbeidsforum med andre brannvesen for denne gruppen. I 2014 hadde Ålesund 

arrangementansvaret. To stykker fra administrasjonsavdelingen deltok.  

Jubilanter i DRBV 
DRBV har tradisjon for å hedre ansatte med 25 og 40 års tjenestetid med KS hedersmerke. I 2014 

var det ingen person som fikk hedersmerket for 25 år. Seksjonsleder og feiermester John H. 

Nilsen mottok hedersmerke for 40 års tjenestetid. 

Nøkkeltall for administrasjonsavdelingen. 
 

Renhold: Totalt gulvareal er ca. 2000 m
2
. 

 

Inngående post registrert i Sak og arkiv: 2014: 3 702  (2013:  4496) *) 

Utgående post registrert i Sak og arkiv: 2014: 20 650 (2013: 21 749) *) 
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Inngående fakturaer til DRBV:  2014: 1 757  (2013:  1 728)  

Utgående fakturaer:  2014: 638  (2013: 627)  

 

*) Inkludert feierseksjonen. 

 

Feierseksjonens utfakturering kommer i tillegg. 

 

Til slutt i årsrapporten følger en oversikt som viser ansatte i DRBV pr. 31.12.2014. 

Årsmelding 2014 for Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV 

Innledning: 
Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV ble etablert etter anbefalinger fra styret. Se 

styresak 26/2007. Utvalget har fokus mot tre sentrale lover i sitt arbeid: 

- Arbeidsmiljøloven, - spesielt kap. 13. 

- Likestillingsloven – gjelder likestilling mellom kjønn 

- Diskrimineringsloven – gjelder diskriminering pga. etnisk bakgrunn, hudfarge, religion, 

funksjon med mer. 

Utvalgets navn forkortes til LDU. 

Medlemmer i utvalget i 2014: 
Leder:  Heidi Hottran (2 år)     representant for arbeidsgiver 

Nestleder: Gjermund Christiansen(1 år)   representant for arbeidstakere 

Sekretær: Jonas Hellerud (2 år)      representant for arbeidstakere 

Medlem: Torgeir Andersen (1 år)  representant for arbeidsgiver 

Medlem: Mette Hansen (2 år)   representant for arbeidsgiver  

Vara:  Odd Ellingsen  (1 år)    representant for arbeidsgiver  

Vara:  Calle Varfjell (1 år)   representant for arbeidstakere 

Aktivitet i utvalget: 
Utvalget har hatt flere arbeidsmøter og det ble den 4. juni 2014 arrangert Åpen dag for jenter på 

brannstasjon i Langes gate. Dette ble et vellykket arrangement, med om lag 25 fremmøtte. De 

som ønsket fikk prøve seg på røykdykkertesten. Tre av de som forsøkte klarte testen. 
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Beredskap 
Beredskap er delt i to avdelinger, beredskap heltid og beredskap deltid. Denne måten å organisere 

beredskap på ble valgt etter en OU prosess i 2014 og ble formelt iverksatt 1. desember 2014.  

 

Trond Bekken leder beredskapsavdelingen heltid og Kristian Rosvold leder 

beredskapsavdelingen deltid. Totalt har begge avdelingene ca. 180 medarbeidere. 

 

Kristian Rosvold begynte i DRBV som leder av beredskapsavdelingen deltid i 100 % stilling fra 

1. desember 2014. Rosvold kommer fra stillingen som daglig leder i Vestviken 110- sentral og 

har de siste to årene arbeidet i Nasjonalt nødmeldingsprosjekt med å utrede fremtidig 

organisering av nødmeldetjenesten i Norge.  

 

I tillegg til avdelingsledelse er Per Døviken konstituert til stillingen som seksjonsleder heltid.   

 

Dag Muggerud er som tidligere seksjonsleder deltid.  

 

Seksjonsleder Rune Rue Johnsen er i et 2 års prosjekt med å innføre nytt system for 

Internkontrollen, samt at han i perioder skal arbeide med IUA. Dette 2 årsprosjektet er bakgrunn 

for konstituering av Per Døviken til stillingen som seksjonsleder heltid. 

Beredskap heltid og deltid 
Heltidsstyrken består av 4 vaktlag stasjonert i Drammen og Mjøndalen og har ved utgangen av 

2014, 58 medarbeidere. Av disse er tre ansatte i permisjon pr. 31.12.2014. I tillegg har en ansatt 

vært engasjert i IUA arbeid i en tidsavgrenset periode. På grunn av langtidssykmeldinger og i 

påvente av ansettelse av nye medarbeidere heltid, er tre vikarer ansatt midlertidig. 

 

Nedenfor vises oversikt over vaktlagene - heltid pr. 31.12.2014 
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Personalmessige endringer, heltid 
 

Blant heltidsansatte i beredskapsavdelingen har tre ansatte gått av med pensjon i løpet av 2014. 

Disse er: 

 Vaktsjef   Thor Egil Olsen 

 Underbrannmester  Trond Rasch 

 Underbrannmester Greg Vannebo 

 

Permisjoner: 

Sindre N. Hansen permisjon til 1.2.15. 

Bjørn Kongstein permisjon til 1.9.2015. 

Pål Chr. Syvertsen permisjon til 1.9.2015 

 

Deltidsstyrken 
 

Deltidsstyrken er fordelt på syv lokalstasjoner; Eggedal, Hokksund, Noresund, Prestfoss, Sande, 

Svelvik og Sylling med totalt ca. 109 deltidsansatte. 6 i deltidsstyrken har annen heltidsstilling i 

DRBV. 

 

Deltidsstasjonene har ansvaret for beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av rullerende 

vaktordninger, utrykninger, trening, øvelser, opplæring, vedlikehold og noe begrenset salg av 

tjenester. 

 

Personalmessige endringer, deltid 
 

Nyansatte i 2014 

 

Krødsherad 

Jon Anders Varild   01.12.2014 

 

Øvre Eiker 

Hans Kristian Krogh-Hansen  01.01.2014 

Cathrine Koch Kvam   01.01.2014 

Christoffer Andersen (vikar)  01.08.2014 

Arnstein Kjos    01.08.2014 

Eivind Sandholm   01.08.2014 

 

 

Sluttet i 2014 

 

Svelvik  
Terje Bakåsmoen   31.08.2014 

Morten Sollie   30.04.2014 

 

Øvre Eiker  

Hans Kristian Krogh-Hansen  12.12.2014 
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Sigdal  

Roar Bråthen   31.03.2014 

Vidar Hulløen   26.06.2014 

 

Krødsherad  

Ståle Karlsson   31.12.2014 

 

DRBVs totale utrykningsmengde 2014 
 

 
 

 

 
 

 

I DRBVs område ble det i 2014 rykket ut til 2502 oppdrag. I forhold til 2013 er det en økning i 

antall utrykninger på 14,7 % (320 utrykninger). Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per 

døgn på 6,85 utrykninger. Denne aktiviteten kommer i tillegg til øvelser, daglige rutiner og 

arbeid. For detaljer om fordeling for de ulike kommunene med mer vises det til underliggende 

tabell. 
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Oversikt over aktivitet fordelt på kommunene 
 

 

 

Omkomne i brann i DRBVs region 
 

 
 

Det omkom tre personer som følge av brann i 2014. De omkomne var en dame på 87 år fra Nedre 

Eiker kommune og to menn på 37 år bosatt i Sande kommune og 50 år bosatt i Drammen 

kommune. 

 

Antall omkomne i brann siste ti år er 26 personer. Det gir et gjennomsnitt på 2,6 personer over ti 

år. Av disse omkomne var 17 menn og 9 kvinner.  
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Aktiviteter - hendelser 
 

Brann i bygning 

Brann i bygning viser en liten økning i 2014 

på 2,2 %.  I 2013 var det 92 bygningsbranner 

mot 94 bygningsbranner i 2014. 

 

I 2014 var det en større brann i Drammen 

sentrum natt til 1. august. I denne brannen 

omkom det en mann på 50 år. Brannen kom 

under kontroll etter ca 1,5 timers innsats av 

brannvesenet. 

 

18 branntilløp ble varslet til 110 sentralen via 

interne brannvarslingsanlegg, i hovedsak 

tilknyttet institusjons- og næringsbygg. 21 

branntilløp ble varslet i 2013    Foto: VG 
        

 

Trafikkulykker 

Utrykninger til trafikkulykker viser en oppgang på 34 % i 2014. I hele DRBV ble det rykket ut til 

192 trafikkulykker som i hovedsak er sikring av skadestedet. Oppgangen skyldes i hovedsak lav 

terskel for trippelvarsling av nødetater ved hendelser. Det øves jevnlig for å kunne håndtere større 

ulykker hvor det er behov for å iverksette hurtigfrigjøring. 

 

Hjertestarter 

Utrykninger med hjertestarter for bistand til helse har en økning fra 18 utrykninger i forhold til 

2013. Det er en økning på 25 %. Det er rykket ut til 90 First responder oppdrag i 2014. 

Svelvik lokalstasjon er fortsatt den stasjonen som har flest av denne type oppdrag 27 stk, deretter 

kommer Sande lokalstasjon med 20 utrykninger. 

 

Bilbranner 

DRBV rykket ut til 44 bilbranner i 2014, som er omtrent det samme som 2013 (46 bilbranner).  

 

Akutt forurensing 

Antall hendelser som utfordrer miljøet viser en nedgang fra 33 oppdrag i 2013 til 14 oppdrag i 

2014. Ingen av disse oppdragene ansees som større forurensingshendelser. 

 

Skogbranner 

2014 gikk inn i historien med en av de tørreste sommerne på mange tiår. I løpet av sommeren 

hadde DRBV 11 skogbranner som heldigvis kom under kontroll etter kort tid. 

 

En av de mest utfordrende skjedde natt til mandag 2.6.14 da det ble meldt om skogbrann på 

Knaben i Nedre Eiker kommune. Brannen var ikke stor i omfang, men utfordringen lå i det å ta 

seg frem til brannstedet. Tauredderne ble løsningen. Brannen ble slokket med bistand av noen få 

mannskaper fra Sivilforsvaret. 

 

DRBV bisto Nes brannvesen i to døgn med å bekjempe en større skogbrann i nærheten av 

Nesbyen. 
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Unødige utrykning til automatiske brannvarslingsanlegg 

Unødige utrykninger til automatiske brannvarslingsanlegg som har direkte varsling til 110 

sentralen har en økning på ca 19 % i forhold til 2013. 

 

Noe av årsaken til økningen kan sees i sammenheng med at flere institusjoner, bedrifter og større 

boligsameiere har direkte varsling til 110 sentralen enn tidligere. Det viser også inntektsøkningen 

fra alarmabonnenter på 36 % som DRBV har hatt de siste fem årene. Ca 2,6 mill i alarmintekter i 

2014 mot ca. 1,9 mill i 2010. Alarmabonnenter følges fortløpende opp med at gebyr vurderes for 

ansvar som ligger til abonnenten.  I 2014 ble alarmabonnenter avkrevd gebyr for til sammen kr. 

550.000,-.  Målet er å få antall unødige utrykninger så lavt som mulig.    

 

  

Andre hendelser 

Tidlig morgen 21. november ble 

brannvesenet anmodet om å bistå 

Drammen Skipsreprasjoner i forbindelse 

med at en 150 tonn tung kran var i ferd 

med å velte. Krana var montert på 

flytedokka. Flytedokka tok inn vann og 

fikk slagside, noe som førte til at krana 

sto i fare for å velte mot et tankskip som 

lå inne for reparasjon. 

 

Brannvesenets redningsdykkere bisto i å 

få tettet flytedokka slik at bedriftens egne 

pumper fikk hevet dokka på rett kjøl. 
  (FOTO: RUNE FOLKEDAL)  

 

Redningsdykkertjenesten 
Det er i utgangspunktet 21 redningsdykkere, men antall operative redningsdykkere 31.12 er 16, 

som er en nedgang på 6 fra 2013.  

 

I 2014 er det fakturert for 17 oppdrag som utgjør ca kr 200.000,-. Oppdragsgiverne har i 

hovedsak vært politi og kommuner. Av disse 17 oppdragene har 13 vært til redningsoppdrag 

utenfor DRBVs ansvarsområde rekvirert gjennom politiet. Omsetning og antall oppdrag er 

omtrent det samme i 2014 som i 2013. 

 

Lederutvikling – heltid 
Det er gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i beredskap heltid. Som oppfølging av forhold 

som gjennom undersøkelsen ble avdekket, er det avviklet et lederutviklingsprogram for alle 

ledernivåene. Gjennomføringen av programmet gikk over to dager. Dag en sto DRBV selv for 

gjennomføringen. For dag to ble firma Norwayevents AS leiet inn representert med konsulent 

Harald Fladseth. Tema dag to het ”DU HAR ANSVARET”. 

 

I samarbeid med konsulenten ble lederutviklingsprosessen fulgt opp i etterkant med evaluering av 

alle ledernivåene. Evalueringen ble foretatt av over-, side- og underordnet. Formålet med 
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evalueringen var å gi lederne tilbakemelding på utviklingsområder som er fanget opp av 

omgivelsene. Resultatet av evalueringen ble presentert i 1 til 1 samtale av konsulenten med 

nærmeste leder tilstede.  

 

Oppbemanning av tredje vaktlag 
Eierne har tatt en beslutning om å øke de økonomiske rammebetingelsene som gjør at fremskutt 

enhet oppbemannes til tredje vakt lag i tettstedet Drammen i løpet av 2015. 

 

Som følge av oppbemanningen av tredje vaktlag, samt å kompensere for medarbeidere som har 

fratrådt stillinger i 2014, er det behov for sju nye medarbeidere. Rekrutteringsprosessen starter i 

2015 

Investeringer - nye biler 2014 
I 2014 ble følgende investeringer til rullende materiell. 

 Brukt mannskapsbil til lokalstasjon i Sylling (Atego) kr. 1.600.000,- 

 Vaktbil for OOV (Volvo XC60) kr.    470.000,- 

 *Tankbil chassis (brukt Scania)) kr.    550.000,- 

 Bil til tilsyn (Volvo C70)  kr.    300.000,- 

 ATV til Mjøndalen stasjon (Polaris 6X6 brukt) kr.    148.000,- 

 ATV til Krødsherad stasjon (Polaris 6X6 brukt) kr.      87.000,- 

 

*Tankbil chassiset er ikke ferdig ombygget hos brannbilpåbygger  

Kompetansehevende tiltak 
 

Heltid 

I tillegg til daglige øvelser har følgende mannskaper gjennomført diverse kompetansehevende 

kurs i 2014: 

 

Navn Gjennomført kurs Tid Sted 

Dag Muggerud Beredskapsutdanning trinn III 2014 Tjeldsund 

Carl Varfjell Beredskapsutdanning trinn I 2014 Tjeldsund 

Dag Muggerud Skogbrannledelse 2014 Torpomoen 

Rune R. Johnsen Skogbrannledelse 2014 Torpomoen 

Pål Berge Skogbrannledelse 2014 Torpomoen 

Jan Erik Fevang Tunnelseminar 2014 Åndalsnes 

Odd Ellingsen Tunnelseminar 2014 Åndalsnes 

John Markussen Materiell kurs oljevern 2014 Tjeldsund 

Håkon C. Kalbach Materiell kurs oljevern 2014 Tjeldsund 

Hans W. Nordseth Materiell kurs oljevern 2014 Tjeldsund 

Jens E. Svendsen Materiell kurs oljevern 2014 Tjeldsund 

Pål I. Berge Skogbrannkurs 2014 Torpomoen 

Martin Slevigen Skogbrann kurs 2014 Torpomoen 

Dag Chr. Clausen Skogbrannkurs 2014 Torpomoen 

Endre Tovsrud Skogbrannkurs 2014 Torpomoen 

Knut Anders Laag Skogbrannkurs 2014 Torpomoen 
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Jan Magne Helgesen 
Nasjonal lederutdanning for 
Innsatspersonell  Uke 44 Torpomoen 

Trond Bekken 
Nasjonal lederutdanning for 
Innsatspersonell Uke 44 Torpomoen 

 

 

Deltid 

Ett kurs i Beredskapstrinn 1 for deltidspersonell er avsluttet i 2014. I motsetning til tidligere er 

disse gjennomført med økonomisk støtte fra brannskolen. 

  

Alle deltidsstasjonene har vært representert på kursene med følgende fordeling: 

 Sylling Thomas Furøy, Børre Soot, Håvard Wam og Arve Markussen. 

 Sande Daniel Weberg. 

 Sigdal Bernhardt Haugen. 

 Svelvik Ivar Gaaserud Pettersen og Tom Nelson. 

 Hokksund John David Borgen og Knut Anders Laag. 

 Krødsherad Jan Rundtom, Jongjai Anan Master og Ståle Løvli 

 

Kursleder for kurset har vært brannmester Terje Gundersen. DRBV har solgt kursplasser for 10 

eksterne deltakere, 3 stk fra Vestviken 110-sentral, 2 stk fra Jevnaker brannvesen, 3 stk fra 

Stokke brannvesen og 2 stk fra Hol brannvesen. 

 

Service- og markedsseksjonen 
Seksjonen har i 2014 mistet ytterligere en ansatt. Beate Lippert var i permisjon og sluttet etter 

eget ønsket 1.7.2014. 

 

På grunn av at det ikke lenger er etterspørsel etter undervisningstjenester står seksjonen foran en 

organisasjonsendring.  

  

Runar Brekke og Øivind Bakken har ivaretatt seksjonens arbeidsoppgaver innen service og 

vedlikehold på biler, røyk-, vann-, kjemikalie-, løfte- og verneutstyr samt forhold knyttet til 

brannstasjonsbygningene. Seksjonen følger også opp forsikringssaker på biler og 

vernebekledning. I tillegg ligger ansvar for DRBVs drift av Nødnett til seksjonen. 

 

Seksjonen består av 3 medarbeidere: 

 Undervisningsmedarbeider Runar Brekke har fra 01.08.13, inngått en arbeidsavtale - 

midlertidig beordring som servicemedarbeider med utvidet ansvar. Se eget kapittel om 

undervisning.  

 Servicemedarbeider Øivind Bakken har i samarbeid med Runar Brekke ansvar for 

brannvesenets utstyr og materiell, men med spisskompetanse på Nødnett - radioterminaler.  

 Materialforvalter Jan Otto Kongelf er ansatt i brannvesenet, men arbeider full tid for 

Sivilforsvaret. Lønnen dekkes av Drammen, Lier og Nedre Eiker kommuner.  

 

Seksjonen har ansvar for innkjøp av materiell, samt kontroll og kontering av store mengder 

fakturaer.  
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Biler og materiell har alltid høy prioritet. Det er krav til at materiell og utstyr skal fungere 

optimalt til en hver tid.  

 

Undervisning 2014. 
 

En av årsakene til sviktende etterspørsel etter brannvesenets undervisningstjenester er  mange 

små tilbydere som nå konkurrerer om tjenestene. I tillegg er også interessen i DRBV for å være 

instruktør blitt redusert. 

 

Runar Brekke har i tillegg til andre arbeidsoppgaver, etterkommet kundenes ønsker etter beste 

evne. 

 

Etterspørsel etter Brannvernlederkurs har sunket kraftig, mens det har vært en økning i 

etterspørsel av sertifiseringskurs i varme arbeider. Etterspørselen etter resertifiseringskurs har 

sunket kraftig. Årsak til dette er at mange velger å ta dette kurset elektronisk.  

 

I tillegg til DRBVs instruktører og Runar Brekke, så har vaktlagene også i år holdt noen kurs på 

brannstasjon i Drammen. 

 

”Undervisning” har for 2014, fakturert for ca kr. 310.000,- 

 

Avholdte kurs 2014 

  Antall 

Varme arbeiderkurs, 8t 5 

Resertifiseringskurs varme arbeider, 3t 1 

Slokkeøvelser, 1 t 10 

Teori + slokkeøvelser, 3t 2 

Teori 1 – 2 t 6 

Brannvernlederkurs 2 dager.  (avlyst 1) 1 

Industrivernøvelse/kurs 4 

Fysisk test/varme dykk for Aker Solutions (godkjenning av 

røykdykkere) 
1 

Sikkerhet på sjøen i samarb. med Redningsselskapet. (ikke inntekt) 1 
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Forebyggende avdeling 
 

Avdelingens primæroppgaver er feiing og tilsyn av fyringsanlegg og tilsyn i særskilte 

brannobjekter. Det er utført feiing og tilsyn i alle eierkommunene. 

 

Avdelingssjef Odd Ellingsen har vært utlånt til beredskap i perioden fra mars til desember. Per 

Døviken har ledet avdlingen i denne perioden. Irene Romkes Horgen har fungert som 

seksjonsleder i samme periode. 

 

Avdelingen består av to seksjoner, feier- og tilsynsseksjonene. Feierseksjonen ledes av John 

Harris Nilsen og er lokalisert i Kobbervikdalen 65. Tilsynsseksjonen ledes av Cecilie Aali 

Hornstuen (fra 1. des 2014) og seksjonen har kontorplasser på hovedbrannstasjonen i Drammen. 

Kvinneandelen i avdelingen er på ca 26 %. (41% i Tilsynsseksjonen og 20 % i Feieseksjonen) 

 

Evaluering av alle ledere i avdelingen er gjennomført i 2014. Oppfølging av forbedringspunkter 

følges opp i 2015. 

 

Feierseksjonen gikk med underskudd i 2014. Seksjonen skal i en 3 – 5 års periode gå i null. 

 

Tilsynsseksjonen  
Seksjonen har per 31.12.14, 12 ansatte, (en i halv stilling). Per Døviken er fom. 01.12 i et to års 

vikariat som seksjonsleder Beredskap, heltid. Cecilie Aali Hornstuen fungerer i hans fravær. En 

ansatt er i et vikariat som brannkonstabel i beredskap fra 15. sept. Sekjsonen har fått en person fra 

beredskap fra 1. jan.15.  

 

Det ble ansatt to tilsynspersonell, samt en informasjonskonsulent i løpet av året. En av 

tilsynspersonellet valgte å slutte etter prøvetiden. På grunn av interne forfyttninger og en som har 

sluttet er seksjonen fortsatt underbemannet. Dette har medført redusert aktivitet på viktige 

forebyggende områder, da spesielt hva angår det som defineres som utsatte grupper.  Det har vært 

benyttet alternative tilsynsformer (tematilsyn) som krever mindre tid, noe som gjør at antall 

gjennomførte tilsyn er ganske høyt tross lav bemanning. Dette gjør at prosentandelen 

gjennomførte tilsyn er høy, men denne måten å gjøre tilsyn på kan ikke gjentas årlig. 

Nøkkeltall 
 

Antall §13 objekter i eierkommunene: 

A-obj: 563 

B-obj: 146 

C-obj:   18 

 

Antall tilsyn: 

Seksjonen gjennomførte tilsyn ved 97,1 % av det antall registrerte §13 objekter i våre kommuner 

hvor det skulle gjennomføres tilsyn i 2014. Seksjonen har også i år hatt fokus på prosjekter som 

vi mener gir gode forebyggende resultater. Det vil også alltid være en del objekt hvor det av 

forskjellige årsaker ikke lar seg gjennomføre tilsyn. For detaljer: se vedlegg –detaljer tilsyn 2014 
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Antall saksbehandlinger: 

Bistand til kommuner.   

(byggesak, uttalelse i plansaker, uttallelser vedr. samf.sikkerhet): 45 

 

Forebyggende saksbehandling. 

(handel og oppbevaring pyroteknisk vare, farlig gods, arrangementer, bruksendring, bruk av 

fyrverkeri m.m.): 328 

 

Kurs: 

Tilsyn har avholdt følgende kurs: 1 stk. Brannvernlederkurs 

 

Brannforebyggende informasjon: 

Vi har i 2014 ansatt informasjonskonsulent Tina Brock. Tina Brock tiltrådte 4. august 2014. 

 

DRBV er nå på Facebook (11. aug) og det er laget ny nettside (1 okt). DRBV har ved flere ulike 

anledninger vært i media høsten 2014. Vi er omtalt i flere større saker i avis, nett, radio og tv. 

Informasjonskonsulenten er med på følgende prosjekter: Barnehagedager, åpen dag, julekalender, 

aksjon boligbrann, eldredagen, trygg hjemme og kontroll av fyrverkeri. Dette har gitt DRBV 

oppslag i lokale aviser, nett, radio og tv. Tina har god kontakt med beredskap og følger disse på 

store øvelser.  

 

Eksterne kurs: 

Kurs brannskolen: 

1 stk på forebyggende kurs.  

1stk. på nettbasert kurs i brannvern (obligatorisk for opptak til forebyggende kurs) 

 

Eksterne seminarer: 

1 stk på:   Seminar brannetterforskning 

1 stk på:   Nordisk brannseminar 

1 stk på:   Studietur til USA - ELS - Unified Command 

1 stk på:   Observatør ved skogbrannen i Sverige  

1 stk på:   Brannvesenkonferansen                             

2 stk på:   Forebyggende forum                                  

3 stk på:   Studietur til Sør-Rogaland brannvesen 

1 stk.på:   Tilsynsseminar 

 

Planleggingsdag for 2015 

Året planleggingsdag ble gjennomført felles for tilsynsseksjonen og feierseksjonen den 5. 

desember på Tollboden Hotell i Drammen. Brannsjefens time ble også gjennomført i fellesskap 

for forebyggende avdeling samme dag. 

 

PROSJEKTER 

Tilsyn gjennomfører flere prosjekter med oppnevnte ansvarlig for gjennomføring, men det skal i 

hovedsak være 2 stk på hvert prosjekt. Noen prosjekt avsluttes hvert år mens andre kan gå over 

flere år. 

 

Spesielt kan nevnes barnehageprosjektet som involverer stort sett samtlige barnehager med barn 

og ansatte i alle 8 kommuner og julekalenderprosjektet som retter seg mot barn i småskolen i alle 

kommunene. 
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Julekalender: 

Liv M. Grydeland og Karl Espen Ødevarp har jobbet med prosjektet i 2014. I tillegg har Kjersti 

Ro deltatt i de siste månedene da Karl Espen gikk over til beredskap 15.9.14. 

Undervisningen i skolene er fordelt mellom alle ansatte i forebyggende. Beredskap får en skole 

per vaktlag. Det ble delt ut en kalender pr.elev. Erfaring fra 2014:  

Det vil bli undersøkt i forkant hvor mange elever det er i kullet, og bestilt antall kalendere ut fra 

dette. Overskytende kalendere i 2014 ble delt ut til barneavdelingen ved sykehuset og enkelte 

barnehager. 

 

Antall underviste elever: 1815 stk. 

 

Husdyrrom: 

Det ble i 2014 ikke gjennomført besøk/befaringer i husdyrom. Bakgrunnen er ressursmangel, og 

prioritering av andre prosjekter.  

 

Brannvernuka/åpen dag 

Åpen dag hadde besøk av 3800 - 4000 personer på 6 brannstasjoner. 

 

Ca. antall besøkende: 

Drammen: 1600  

Sigdal: 100 

Nedre Eiker: 900 

Øvre Eiker: 850 

Svelvik: 200 

Krødsherad: 200 
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Tilsyn deltok i tillegg til mannskaper fra beredskap på de respektive stasjoner. 

 

Andre deltagende etater: Røde Kors, El-tilsyn. Kiwanis sto for pølsesalg. 

 

Aksjon boligbrann: 

Aksjon boligbrann 2014 ble utført 2 til 4. desember. Det ble gjennomført totalt ca. 200 besøk i 

private hjem, fordelt på tilsynsseksjonen, beredskap heltid og beredskap deltid. Alle 

eierkommunene i DRBV er omfattet av prosjektet. Feierseksjonen har også deltatt og har 

gjennomført 30 kontroller. I prosjektet har det også blitt samarbeidet med el-tilsynet og de har 

gjennomført kontroller i følgende kommuner: Nedre Eiker, Svelvik og Sande. Resterende 

materiell etter aksjonen ble delt ut til frivillighetssentralen i Drammen, i servicesenter/ rådhus i 

Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, samt hjemmehjelpen ved Hamborgstrøm/ Losjeplassen.   

 

Noen tall: 

- 200 besøkte (tilsynsseksjonen, beredskap heltid og deltid) 

- Av 200 besøkte hadde 7 ikke fungerende røykvarsler, og 5 hadde ikke slukkeutstyr. 

- Vi har delt ut totalt 4000 batterier og 2500 kalendere. 

Hyttekampanjen: 

Gjennomført med mannskaper i Eggedal, og omfavner ca 4200 hytter i Sigdal kommune. 

Tidspunktet var lørdag i Palmehelgen og onsdag før Skjærtorsdag. I Krødsherad kommune 

brukes samme tidspunkt, men med mannskaper ved bomstasjon opp til Norefjell. I Krødsherad er 

det ca 1700 hytter. 

 

Borettslag (med omsorgsboliger): 

Det har vært avholdt 5 informasjonsrettede tilsyn i borettslag i 2014. I tillegg er det avholdt 6 

informasjonsmøter til eldre, og 3 informasjonsbesøk hos virksomheter. 

 

Eldreprosjekt/hjemmetjenesten: 

I løpet av 2014 ble det bestemt at eldreprosjektet skal inngå som en del av et større trygg 

hjemme- prosjekt. Dette prosjektet skal i fra 2015 driftes av en person på full tid. I 2014 har det 

derfor blitt gjennomført planlegging og forarbeid for oppstarten av dette prosjektet. 

 

Besøk/ informasjon til pensjonistforeninger. 

Prosjektet starta med at vi kontaktet pensjonistforbudet i Buskerud før jul 2013. De var svært 

positive til at vi ønsket å informere om sikkerhet i hjemmet - trygg hjemme for deres foreninger/ 

medlemmer.  De skulle sende en oversikt med kontaktpersoner i foreningene i vårt distrikt, dette 

skjedde aldri og vi sporet opp foreninger via nettet. Ved årsskifte ble det sendt en mail til ca 20 

pensjonistforeninger og vi fikk til avtaler i Lier og Drammen. Brosjyren ”Trygghet i hjemmet for 

eldre” ble delt ut til deltakere på møtene. Karl Espen og Øystein har vært på møte med 7 

pensjonistgrupper og pratet om i hovedsak brannsikkerhet i hjemmet spesielt med tanke på eldre/ 

utsatte grupper (totalt ca 200 eldre) 
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Nattkontroller: 

Det er gjennomført 2 nattkontroller. Fokus på den ene nattkontrollen var Elvefestivalen i 

Drammen (22.-24. august). Det ble også gjennomført nattkontroll 12. desember for å treffe 

julebordssesongen. Det ble ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. 

 

Barnehager: 

Årets prosjekt gikk for seg som tidligere år. Våren 2014 hadde vi planleggingsmøte med de 

ansvarlige fra hver kommune. Det ble gjennomført 20 økter i løpet av 10 virkedager ved 

Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Prestfoss og Krødsherad brannstasjon Til sammen var det ca 

1700 barn pluss barnehageansatte som deltok disse dagene. Beredskapsavdelingene deltok på alle 

stasjoner og kommunikasjonen har fungert godt. En stor takk til kollegaer i 

beredskapsavdelingen, dette hadde ikke vært mulig uten dem. 

 

Brannsikkerhet utleieboliger: 

Dette omfatter alt fra mindre bygg med to eller flere etasjer med leiligheter/hybler til blokker. 

Vi har i 2014 registrert 27 meldinger om bekymringsfulle/ulovlige boforhold. Ikke alle er så ille 

som meldingen kan tyde på. 

 

Til tross for at vi merker en bedring og antallet meldinger og tilsyn går ned, er alle 

samarbeidende etater enige om å prioritere dette prosjektet og fortsette også i 2015.  

 

Tett trehusbebyggelse. 

Det er startet et arbeid for å få eierkommunene til å se sitt ansvar for å ivareta sikkerheten i 

verneverdig tett trehusbebyggelse. Arbeid har pågått mot kommunene Drammen, Svelvik og 

Øvre Eiker. I Øvre Eiker er lokal forskrift om tilsyn vedtatt i 2014. På grunn av bemanning vil 

prosjektet bli holdt gående med litt redusert fart det neste året, men kontakten mot kommunene 

vil opprettholdes. 
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Feierseksjonen  
 

Seksjonen har pr. 31.12.14, 31 ansatte (noen med redusert stilling) og 2 lærlinger. Fem ansatte er 

under opplæring i tillegg til lærlingene. Det er ansatt to nye feiere som er under opplæring.  Fire 

ansatte har hatt utdanning på Norges brannskole i til sammen 25 uker.  

 

Seksjonen går med underskudd i 2014. Det er flere årsaker til dette; Høyere reguleringspremie 

enn budsjettert, lavere gebyrøkning enn kommunal deflator i flere år og flere ildsteder en 

beregnet er tatt ut (installert varmepumpe). Med et underskudd på nesten 1,2 mill har seksjonen 

har nå en negativ saldo på ca 0,3 mill. Seksjonen har i de siste årene gått i pluss selv med lav 

økning av gebyr og skal i en 3 – 5 års periode gå i null. 

Oppgavene 
 Feie skorsteiner og andre røykkanaler. 

 Foreta tilsyn av fyringsanlegg. 

 Foreta produksjonsplanlegging, -styring og –dokumentasjon. 

 Fakturering av feie- og tilsynsgebyrer samt andre inntektsgivende arbeid. 

 Gi råd og veiledning om bruk av fyringsanlegg. 

 Gi råd og veiledning vedrørende plassering og bruk av røykvarsler, slukkeutstyr og 

rømningsveier i boliger. 

 Utføre byggesaksbehandling og tilsyn av fyringsanlegg. 

 Utføre andre inntektsgivende oppgaver som er naturlig for feierseksjonen. 

Utvikling 
 Feierseksjonen har i 2014 hatt særlig fokus på å opprettholde et stabil høyt antall tilsyn med 

fyringanlegg,  

 Tilsynspersonell arbeider i team, for å sikre stabil høy produksjonen.  

 Sikret gode saksbehandlingsrutiner, i E-SAK videreutviklet implementerte maler som er 

anbefalt av DSB. Det er innført fullelektronisk arkiv. 

 Gjennomført opplæring av medarbeidere med særlig innretting mot tilsyn.  

 Gjennomført organisatoriske grep for å balansere kostnader og inntekter. 

 Arbeidsmiljøundersøkelse er gjennomført. 

 Risikovurdering og trafikkopplæring har bidratt til gi de ansatte en sikrere arbeidsplass. 

 Det er gjennomført en lederutvikling av 5 mellomledere. 

 

Tjenesteproduksjon og resultat 2014 
Oppgaver Enhet Mål 2014 Utført per 31.12.2014 

Feiing skorsteiner Antall løp 27000 24419 

Feiing røykkanaler Antall l. m.  365 428 

Behandling av avgiftsaker Antall 35000 31500 

Tilsyn med fyringsanlegg Antall 10000 10458 

Saksbehandling av varmeanlegg Antall 50 27 
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Øvrig tjenesteproduksjon  
Type arbeid Antall utført 

Behandlet saker for utfakturering og arkivering 31500 

Muntlige henvendelser 14700 

Besvart skriftlige henvendelser vedr. fakturering. 51 

Befaringer til eier  451 

Møter med eiere av fyringsanlegg 47 

Besvart skriftlig forespørsel om eventuelle feil eller mangler ved 

fyringsanlegg i forbindelse med eierskifte fra eiendomsmeglere 

898 

Saker behandlet i klagenemnd 0 

Krediteringer/rettelser 936 

Purringer 2484 

Oversendt eierkommunene for inndrivelse/utpanting 40 

 

Økonomisk resultat for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 

Driftsinntekter Resultat per 31.12.2014 Resultat i % 

18 784 026 - 1 162 285 - 6,18 

 

 

 
Fra v: Kim Andre Ellefsen Østlid – Henriette Hval Daniel Iaccarino Stian Brenden Johansen  
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Kvalitetsindikator 2014 
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Ansatteliste pr. 31.12.2014.  
    

 
Avdeling Navn Kjønn Tittel: 

 

      

 
Brannsjef: 

    
 

6110 Andersen Torgeir E M Brannsjef m/utrykning 
 

 
6110 Nedberg Anne-Marie K Controller 

 Sum 2 
    

      

 
Tilsynsseksjonen: 

   

 
6210 Ellingsen Odd M Avdelingssjef m/utrykningspli. 

 

 
6210 Hornstuen Cecilie Aali K Branningeniør 

 

 
6210 Kolstad Thomas M Branningeniør 

 

 
6210 Grydeland Liv Marie K Branninspektør 

 

 
6210 Kaas Roar M Branninspektør 

 

 
6210 Kjærstad-Petterson Robert M Branninspektør 

 

 
6210 Ro Kjersti  K Branninspektør 

 

 
6210 Ruud Kenneth M Branninspektør 

 

 
6210 Ødevarp Karl Espen M Branninspektør 

 

 
6210 Brock Tina K Informasjonskonsulent 

 

 
6210 Haugen Øystein M Overbrannmester 

 

 
6210 Horgen Irene Romkes K Overingeniør 

 Sum 12 
    

      

 
Feierseksjonen: 

   

 
6220 Andersen Roger M Feier 

 

 
6220 Gustavsen Steffen M Feier 

 

 
6220 Hahn Matthias M Feier 

 

 
6220 Hval Henriette K Feier 

 

 
6220 Iaccarino Daniele M Feier 

 

 
6220 Lie Stein Harald M Feier 

 

 
6220 Berntsen Bjørn Erik M Feiermester 

 

 
6220 Bråthen Jarle M Feiermester 

 

 
6220 Nilsen John Harris M Feiermester 

 

 
6220 Paulsen Terje M Feiermester 

 

 
6220 Raaen Frode M Feiermester 

 

 
6220 Aass Jon Erling M Feiersvenn 

 

 
6220 Bergan Vidar M Feiersvenn 

 

 
6220 Fjukstad Aina Christine Grønli K Feiersvenn 

 

 
6220 Hansen Kjetil Uggen M Feiersvenn 

 

 
6220 Holthgaard Knut Arild M Feiersvenn 

 

 
6220 Ileby Tor-Ivar M Feiersvenn 

 

 
6220 Johansen Stian Brenden M Feiersvenn 

 

 
6220 Kirkeåsen Turid K Feiersvenn 

 

 
6220 Lundberg Anders M Feiersvenn 

 

 
6220 Nilsen Terje M Feiersvenn 

 

 
6220 Pettersen Trond-Erik M Feiersvenn 

 

 
6220 Presberg Ronny Thorodd M Feiersvenn 

 

 
6220 Sørby Carina K Feiersvenn 

 

 
6220 Sørensen Roger M Feiersvenn 

 

 
6220 Wang Thomas M Feiersvenn 

 

 
6220 Østlid Kim-Andre Ellefsen M Feiersvenn 
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6220 Borgersen Oliver M Lærling 

 

 
6220 Myrvang Ragnar M Lærling 

 

 
6220 Paulsen Anette K Lærling 

 

 
6220 Naustdalslid  Randi K Saksbehandler 

 

 
6220 Nordquist Jan Rikard M Saksbehandler - 50 % stilling. 

 Sum 32 
    

      

 
Drammen - heltid:  

   

 
6310 Bekken Trond M Avdelingssjef m/utrykningspli. 

 

 
6310 Rosvold Kristian M Avdelingssjef  

 

 
6310 Amundsen Truls M Brannkonstabel 

 

 
6310 Andersen Frode Hagenlund M Brannkonstabel 

 

 
6310 Bergflødt Augen Andreas M Brannkonstabel 

 

 
6310 Bratås Øystein M Brannkonstabel 

 

 
6310 Bryntesen Lon Erik M Brannkonstabel 

 

 
6310 Christensen Håkon Kalbach M Brannkonstabel 

 

 
6310 Christiansen Gjermund K M Brannkonstabel 

 

 
6310 Døvigen Thor Olaf M Brannkonstabel 

 

 
6310 Eeg-Nielsen Pål Christi M Brannkonstabel 

 

 
6310 Egge Jan Gunnar M Brannkonstabel 

 

 
6310 Egge Simen M Brannkonstabel 

 

 
6310 Eilertsen Morten Steinvåg M Brannkonstabel 

 

 
6310 Flønes Kenneth M Brannkonstabel 

 

 
6310 Frogner Thor Inge M Brannkonstabel 

 

 
6310 Grindvollen Even M Brannkonstabel 

 

 
6310 Gudmundsen Robert M Brannkonstabel 

 

 
6310 Gulbrandsen Jan M Brannkonstabel 

 

 
6310 Gundersen Terje M Brannkonstabel 

 

 
6310 Hansen Sindre Nedberge M Brannkonstabel 

 

 
6310 Hellerud Jonas M Brannkonstabel 

 

 
6310 Hillestad Anders M Brannkonstabel 

 

 
6310 Huseby Ante M Brannkonstabel 

 

 
6310 Jensen Kjetil Wetterstad M Brannkonstabel 

 

 
6310 Johnsen Bjørn M Brannkonstabel 

 

 
6310 Kildal Simon Kristian M Brannkonstabel 

 

 
6310 Kolbjørnsen Terje M Brannkonstabel 

 

 
6310 Kongelf Jan Otto M Brannkonstabel 

 

 
6310 Lislerud Morten M Brannkonstabel 

 

 
6310 Løvli Tom M Brannkonstabel 

 

 
6310 Olsen Arne Christian M Brannkonstabel 

 

 
6310 Syvertsen Pål Christian M Brannkonstabel 

 

 
6310 Varfjell Carl Michael M Brannkonstabel 

 

 
6310 Winther Martin M Brannkonstabel 

 

 
6310 Winther Matias M Brannkonstabel 

 

 
6310 Woll Martin Andre M Brannkonstabel 

 

 
6310 Berthelsen Roger M Brannkonstabel I 

 

 
6310 Frydenberg Ove M Brannkonstabel I 

 

 
6310 Gundersen Terje M Brannkonstabel I 

 

 
6310 Karlsen Lars Einar M Brannkonstabel I 

 

 
6310 Karoliussen Tor M Brannkonstabel I 

 

 
6310 Solberg Jo Anders M Brannkonstabel I 

 

 
6310 Svendsen Jens Erik M Brannkonstabel I 

 

 
6310 Bakken Øivind M Brannmester 
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6310 Fevang Jan Erik Olden M Brannmester 

 

 
6310 Hansen Morten M Brannmester 

 

 
6310 Hoel Kåre M Brannmester 

 

 
6310 Kongstein Bjørn M Brannmester 

 

 
6310 Paulsen Hans Martin M Brannmester 

 

 
6310 Simensen Børre M Brannmester 

 

 
6310 Tufte Per Egil M Brannmester 

 

 
6310 Brekke Runar M Overbrannmester 

 

 
6210 Døviken Per Harald M Overbrannmester m/utrykningspl 

 

 
6310 Helgesen Jan M M Overbrannmester m/utrykningspl 

 

 
6310 Hilsen Bjørn M Overbrannmester m/utrykningspl 

 

 
6310 Johnsen Rune Rue M Overbrannmester m/utrykningspl 

 

 
6310 Markussen John M Overbrannmester m/utrykningspl 

 

 
6310 Muggerud Dag M Overbrannmester m/utrykningspl 

 

 
6310 Nymoen Gjermund M Overbrannmester m/utrykningspl 

 

 
6310 Berge Pål Ingolv M Underbrannmester 

 

 
6310 Bodin Jan M Underbrannmester 

 

 
6310 Døviken Børre Mathias M Underbrannmester 

 

 
6310 Gundersen Morten M Underbrannmester 

 

 
6310 Hushovd Henning M Underbrannmester 

 

 
6310 Kleven Trond Smith M Underbrannmester 

 

 
6310 Ludvigsen Hans Ivar M Underbrannmester 

 

 
6310 Nordseth Hans W. M Underbrannmester 

 Sum 68 
    

      

      

 
Deltid - Sylling: 

   

 
6320 Furøy Thomas M Utrykningsleder deltid 

 

 
6320 Markussen Arve M Utrykningsleder deltid 

 

 
6320 Soot Børre M Utrykningsleder deltid 

 

 
6320 Ulvund Finn M Utrykningsleder deltid 

 

 
6320 Wam Håvard M Utrykningsleder deltid 

 

 
6320 Berget Roger M Brannkonstabel 

 

 
6320 Clausen Christian M Brannkonstabel 

 

 
6320 Clausen Dag Christian M Brannkonstabel 

 

 
6320 Hilling, Skjalg M Brannkonstabel 

 

 
6320 Kehlet Cristian Truslew M Brannkonstabel 

 

 
6320 Fuglerud Marius Evensen M Brannkonstabel 

 

 
6320 Nuven Christine K Brannkonstabel 

 

 
6320 Thorsrud Richard Skaar M Brannkonstabel 

 Sum 13 
    

      

      

 
Deltid - Sande 

   

 
6321 Brekke, Runar M Utrykningsleder deltid 

 

 
6321 Nilsen John Harris M Utrykningsleder deltid 

 

 
6321 Panman Hendrik R M Utrykningsleder deltid 

 

 
6321 Weberg Daniel M Utrykningsleder deltid 

 

 
6321 Davidsen David M Brannkonstabel 

 

 
6321 Grimsrud Anders M Brannkonstabel 

 

 
6321 Hansen Rune Andre M Brannkonstabel 

 

 
6321 Haugen Ole Johnny M Brannkonstabel 

 

 
6321 Midtenget Espen M Brannkonstabel 
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6321 Reinhartsen Arild M Brannkonstabel 

 

 
6321 Skaflem Terje M Brannkonstabel 

 

 
6321 Tønder Steinar M Brannkonstabel 

 

 
6321 Wang Thomas M Brannkonstabel 

 Sum 13 
    

      

      

 
Deltid - Svelvik: 

   

 
6322 Nelson Tom M Utrykningsleder deltid 

 

 
6322 Pettersen Ivar Gaaserud M Utrykningsleder deltid 

 

 
6322 Strøm Roar M Utrykningsleder deltid 

 

 
6322 Wessel Yngve M Utrykningsleder deltid 

 

 
6322 Aadne Runar M Brannkonstabel 

 

 
6322 Andreassen Knut Erik M Brannkonstabel 

 

 
6322 Berger Tom M Brannkonstabel 

 

 
6322 Hellum Eivind Viktor M Brannkonstabel 

 

 
6322 Hellum Jørgen M Brannkonstabel 

 

 
6322 Hellum Steinar M Brannkonstabel 

 

 
6322 Jenssen Dag Terje M Brannkonstabel 

 

 
6322 Jørgensen Lasse Herholdt M Brannkonstabel 

 

 
6322 Kjærstad-Petterson Robert M Brannkonstabel 

 

 
6322 Klausen Per O Skauge M Brannkonstabel 

 

 
6322 Storli Raymond M Brannkonstabel 

 

 
6322 Vaagsland Arild M Brannkonstabel 

 

 
6322 Wergeland Inge Harald M Brannkonstabel 

 Sum 17 
    

      

      

 
Deltid - Sigdal 

   

 
6323 Bjørkevik Benn M Utrykningsleder deltid 

 

 
6323 Haugen Bernhardt M Utrykningsleder deltid 

 

 
6323 Helgetveit Torstein M Utrykningsleder deltid 

 

 
6323 Strøm Steinar M Utrykningsleder deltid 

 

 
6323 Bekken Tore Kåre M Brannkonstabel 

 

 
6323 Bjørkevik Bård M Brannkonstabel 

 

 
6323 Bråthen Kjetil M Brannkonstabel 

 

 
6323 Dannemark Rolf M Brannkonstabel 

 

 
6323 Haga Geir Stian M Brannkonstabel 

 

 
6323 Hagajordet Rolf M Brannkonstabel 

 

 
6323 Haugen Arnt Johan M Brannkonstabel 

 

 
6323 Juvet Bjørn Helge M Brannkonstabel 

 

 
6323 Juvet Ivar M Brannkonstabel 

 

 
6323 Juvet Thomas M Brannkonstabel 

 

 
6323 Kopås Roy M Brannkonstabel 

 

 
6323 Marken Kjell Ole M Brannkonstabel 

 

 
6323 Rustad Jørn Atle M Brannkonstabel 

 

 
6323 Strøm Morten M Brannkonstabel 

 

 
6323 Tovsrud Endre M Brannkonstabel 

 

 
6323 Trøseng Jarle M Brannkonstabel 

 

 
6323 Trøseng Kristen Håvard M Brannkonstabel 

 

 
6323 Velstadbråten Bjørn M Brannkonstabel 

 

 
6323 Velstadbråten Trond M Brannkonstabel 

 Sum 23 
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Administrasjonsavdelingen 

   

 
6410 Hottran Heidi K Avdelingssjef 

 

 
6410 Hansen Mette Kristin K Lønns og personalkonsulent 

 

 
6410 Opsahl Aud K Renholder 

 

 
6410 Andersen Brita K Saksbehandler 

 

 
6410 Bolstad Ellen K  Saksbehandler 

 Sum 5 
    

      

      

      

 
Deltid - Krødsherad 

   

 
6710 Jongjai Master Anan M Utrykningsleder deltid 

 

 
6710 Løvli Ståle M Utrykningsleder deltid 

 

 
6710 Nøkleby Erik M Utrykningsleder deltid 

 

 
6710 Rundtom Jan M Utrykningsleder deltid 

 

 
6710 Berg Kai M Brannkonstabel 

 

 
6710 Bråten Bjørn Kristian M Brannkonstabel 

 

 
6710 Dybendal  Stian M Brannkonstabel 

 

 
6710 Hagen Roger M Brannkonstabel 

 

 
6710 Heia Roy M Brannkonstabel 

 

 
6710 Moen Lars M Brannkonstabel 

 

 
6710 Paulsen Vidar M Brannkonstabel 

 

 
6710 Skinnes Ole Gunnar M Brannkonstabel 

 

 
6710 Slevigen  Martin M Brannkonstabel 

 

 
6710 Slevikmoen Eirik M Brannkonstabel 

 

 
6710 Varild Jon Anders M Brannkonstabel Vikar 

 
6710 Vinna Ole Magnus M Brannkonstabel 

 Sum 16 
    

      

      

 
Deltid Øvre Eiker 

   

 
6810 Barosen Tom M Utrykningsleder deltid 

 

 
6810 Berg Stian M Utrykningsleder deltid 

 

 
6810 Borgen John David M Utrykningsleder deltid 

 

 
6810 Kustner Glenn Espen M Utrykningsleder deltid 

 

 
6810 Laag Knut Anders M Utrykningsleder deltid   

 
6810 Andersen Christoffer M Brannkonstabel Vikar 

 
6810 Andreassen Tor Arne M Brannkonstabel 

 

 
6810 Frøyland Baard M Brannkonstabel 

 

 
6810 Helgesen Harald M Brannkonstabel 

 

 
6810 Hæg Anders M Brannkonstabel 

 

 
6810 Jensen Dan William M Brannkonstabel 

 

 
6810 Johansen Ola Nordli M Brannkonstabel 

 

 
6810 Karlsen Kjell Johan M Brannkonstabel 

 

 
6810 Kjos Arnstein M Brannkonstabel 

 

 
6810 Kvam Cathrine Koch K Brannkonstabel 

 

 
6810 Lien Erik Skibrekk M Brannkonstabel 

 

 
6810 Sandholm Eivind M Brannkonstabel 

 

 
6810 Varlo Nils Peder M Brannkonstabel 

 

 
6810 Wendelborg Terje M Brannkonstabel 

 

 
6810 Wennberg Oddbjørn M Brannkonstabel 
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Sum 20 
    

      

      

 
Tilkallingsvikarer: 

   

 
6310 Andreassen Tor Arne M Brannkonstabel 

 

 
6310 Berg Kai M Brannkonstabel 

 

 
6310 Berg Stian M Brannkonstabel 

 

 
6310 Berge Espen M Brannkonstabel 

 

 
6310 Clausen Christian M Brannkonstabel 

 

 
6310 Clausen Dag Christian M Brannkonstabel 

 

 
6310 Haga Geir M Brannkonstabel 

 

 
6310 Hilling Skjalg M Brannkonstabel 

 

 
6310 Hundstad Robert M Brannkonstabel 

 

 
6310 Jørgensen Lasse Herholdt M Brannkonstabel 

 

 
6310 Kehlet Cristian Truslew M Brannkonstabel 

 

 
6310 Marken Kjell M Brannkonstabel 

 

 
6310 Nelson Tom M Brannkonstabel 

 

 
6310 Paulsen Martin M Brannkonstabel 

 

 
6310 Reinhartsen Arild M Brannkonstabel 

 

 
6310 Toverud Eva Camilla K Brannkonstabel 

 

 
6310 Vagle Thea K Brannkonstabel 

 

 
6310 Wessel Yngve M Brannkonstabel 

 Sum 18 
    

      

      Ansatte med permisjon u/lønn 
   

 
6310 Kongsten Bjørn M Brannkonstabel 

 

 
6310 Syvertsen Pål M Brannkonstabel 

 Sum 1 
    

      

      Heltidsansatte som også har stilling på deltid 
   , 6220 Nilsen John Harris M Utrykningleder deltid Sande 

 

 
6313 Brekke, Runar M Utrykningleder deltid Sande 

 

 
6210 Kjærstad-Petterson, Robert M Brannkonstabel  Svelvik 

 

 
6220 Wang Thomas M Brannkonstabel Sande 

 Sum 4 
    

      

      

      Skogbranntropp 
    

 
6310 Andersen Roger Strøm M Godtgjørelse 

 

 
6310 Bogen Torbjørn M Godtgjørelse 

 

 
6310 Bonden Anders M Godtgjørelse 

 

 
6310 Ellingsen Dag Ove M Godtgjørelse 

 

 
6310 Eriksrud  Trond M Godtgjørelse 

 

 
6310 Fragått Anders M Godtgjørelse 

 

 
6310 Kristensen Svein Arne M Godtgjørelse 

 

 
6310 Letmolie Lars M Godtgjørelse 

 

 
6310 Lundteigen Edvard M Godtgjørelse 

 

 
6310 Muggerud Håkon M Godtgjørelse 

 

 
6310 Nubberud Helge M Godtgjørelse 

 

 
6310 Prøis Bjørn Elling M Godtgjørelse 
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6310 Ramstad Hans Erik M Godtgjørelse 

 

 
6310 Resell Asle Strand M Godtgjørelse 

 

 
6310 Røren Anders Bye M Godtgjørelse 

 

 
6310 Skarra Anders M Godtgjørelse 

 

 
6310 Skarra Nils M Godtgjørelse 

 

 
6310 Sylling Tore M Godtgjørelse 

 

 
6310 Østenengen Andreas M Godtgjørelse 

 Sum 19 
    

      

      

      

  
Sum Heltid 119 

  

  
Sum Deltid 102 

  

  

Minus ansatte i heltid med 
deltidsstilling -4 

  

  
Sum ansatte hel og deltid 217 

  

       


