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Årsmelding 2016
Forord v. styreleder Morten Fjeldstad
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. 160.000 innbyggere.
Representantskapet til DRBV består av én representant fra hver av eierkommunene.
Representantskapets leder ved utgangen av 2016 er Tore O. Hansen fra Drammen kommune.
Nestleder er Ann Sire Fjerdingstad fra Øvre Eiker kommune. Leder og nestleder utgjør selskapets
valgkomité.
Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 15 saker i 2016. Representantskapet tok
initiativ til og gjennomførte eierseminar den 24. august. Som følge av eierseminaret startet
DRBVs eiere opp arbeidet med ny eierstrategi høsten 2016.
I representantskapsmøte den 21. april ble Morten Fjeldstad gjenvalgt som leder av styret og Tom
Vidar Børresen ble gjenvalgt som styremedlem.
Selskapets styre har i 2016 hatt 7 medlemmer, 5 valgt av representantskapet og 2 av og blant de
ansatte. Gjermund Christiansen og Kjetil W. Jensen har representert de ansatte. Styrets øvrige
medlemmer er Anne C. Guneriussen, Tom Vidar Børresen, Christian V. Dahl, Gina R. Røvik
(nestleder) og Morten Fjeldstad (leder).
Styret har i løpet av året avholdt 7 møter og behandlet 49 saker. Det var 6 ordinære styremøter og
ett ekstra møte. Ekstra møte ble avholdt for å gjennomgå personalsaker i feierseksjonen.
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 2016.
Buskerud kommunerevisjon IKS har revidert DRBV’s regnskap for 2016.
I 2016 fikk DRBV kompensert for lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på tilskuddsrammen
fra eierkommunene.
I 2016 ble det arrangert to møter i kontaktutvalget og styreleder deltok i begge møtene.
Årets resultat viser et overskudd på 4,96 millioner kroner. Styret foreslår at resultatet blir bokført
mot egenkapitalen. Hovedårsaken til overskuddet er vakanser, annen inntekt, refusjon sykelønn
og lavere reguleringspremie. Justering av pensjonsforpliktelsene i balansen utgjorde ca. kr. 1,25
millioner av resultatet. Korrigert for dette, gir den normale driften et, positivt driftsresultat på 2,9
% av brutto omsetning. Den foreslåtte styrkingen av balansen er del av en strategisk oppbygging
av egenkapitalen for å dekke de nærmeste års behov for investeringer og innsats i forbindelse
med større prosjekter.
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.
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I 2016 har styret bl.a. arbeidet med årsmelding 2015, budsjett 2016, økonomiplan 2017 – 2020,
investering av to mannskapsvogner, DRBVs organisering, ny strategiplan for 2016 – 2020,
prosjekt «Brannyrket og kreftrisiko», personalsaker i feierseksjonen, evaluert daglig leder,
gjennomgått Drammen kommunes eierpolitikk 2016 – 2020, tertialrapportering,
likviditetskontroll, tilleggsvedtak til budsjett 2016, samt generell økonomikontroll og – styring.
Styret gjennomførte i juni et arbeidsmøte hvor organisering, risiko, kultur og det berammede
eierseminaret var temaer. Arbeidsmøtet ble gjennomført på brannstasjonen i Hokksund
(omvisning) og på Tyrifjord hotell. Daglig leder har også rapportert om avsluttet
etterutdanningsprogram til styret.
Styret ønsker å takke alle ansatte i DRBV for innsatsen og godt utført arbeid i 2016!

Bærum, 01. februar 2017
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. 14 år etter
er antallet eierkommuner økt fra 4 til 8 eierkommuner. Den siste kommunen som kom inn i
selskapet var Krødsherad kommune som kom inn fra 01.01.12.
Styret i samarbeid med administrasjonen avsluttet i mars arbeidet med strategi for 2016 – 2020.
Brannsjefen har implementert strategien gjennom interne seminarer og brannsjefens time. Alle
avdelingssjefene har benyttet strategien som grunnlag for utarbeidelse av mål og budsjett for
2017 og i handlingsprogrammet for 2017 -2020.
I 2016 omkom ingen mennesker i bygningsbrann i DRBVs region. Derimot omkom to mennesker
i bilbrann. Den 13.mars ble det varslet om bilbrann på Krokstad industriområde, ved fremkomst
ble det funnet en mann som tydeligvis hadde forsøkt å overnattet i bilen. Den 13. november ble
det varslet om bilbrann i Lier kommune og under slukkingen ble det funnet en person i bilen. Det
er ikke bekreftet at vedkommende omkom av brannen.
Siste ti år har det i DRBVs region omkommet i snitt 2,8 mennesker per år i brann. De aller fleste
som har omkommet i brann faller innenfor gruppen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (dsb) definerer som risikogrupper. For å møte utfordringen prioriterte DRBV i løpet av
2016 å opprette en gruppe på tre årsverk som på sikt utelukkende skal jobbe med sårbare grupper.
Dette kommer i tillegg til det forebyggende arbeidet som allerede gjøres for sårbare grupper i
samfunnet. Vi ønsker å lykkes.
Arbeidstilsynet gjennomførte i mai måned postalt tilsyn med DRBV. Tema var eksponering av
røyk og andre gasser, korrelert til kreftrisiko. En rekke dokumenter ble oversendt til
Arbeidstilsynet og det ble varslet et svar i oktober. DRBV la vekt på å dokumentere at vi er i
gang med ulike prosjekter for å redusere innsatspersonellets eksponeringen av branngasser og en
kartlegging av rene og skitne soner i våre brannstasjoner. Per 31.12.2016 var det ikke mottatt svar
fra Arbeidstilsynet.
Totalt sett har DRBV hatt et godt og konstruktivt samarbeid med eierkommune gjennom
kontaktutvalget i 2016. Brannsjefen vil takke eierkommunene for dette samarbeidet.
Den 24. august arrangerte Drammen kommune et eierseminar. På seminaret kom Justis- og
politidirektoratet, dsb og Trøndelag brann- og redningstjeneste og holdt foredrag for rådmenn og
ordførere. Fra DRBV møtte styreleder og brannsjef. Hovedresultatet ble beslutning om å starte
opp arbeidet med ny eierstrategi for DRBV. Arbeidet startet opp i oktober med konsulentfirmaet
EY som fasilitator.
I 2016 gikk beredskap tilbake til en avdeling, dvs. en avdelingssjef. Det ble ansatt en
beredskapskoordinator etter at avdelingssjefen for deltid valgte å gå tilbake til Direktoratet for
Nødkommunikasjon (DNK/BDO).
I feierseksjonen ble det avdekket noen avvik av håndtering av feiegebyrer. For å kvalitetssikre
undersøkelser og funn bistod PwC i arbeidet. Totalt ble det avdekket et avvik på kr. 16.300,fordelt på 7 år. Restansen er nå krevet inn. Avdekkingen ble fulgt opp av personalmessige
reaksjoner. Revisor, styret, Representantskapet og Politiet er informert om avvik og arbeidet
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I 2015 begynte vi å rapportere kvalitetsindikatorer (KI) til styret. I 2016 reviderte vi KI på
bakgrunn av erfaringer. KI har også vist seg å være et nyttig ressursstyringsverktøy.
DRBV er vertskapsbrannvesen for Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA).
Brannsjefen ble i 2016 valgt til ny leder av IUA styret. Tidligere har brannsjefen innehatt rollen
som nestleder i IUA. Det ble gjennomført omfattende og gode øvelser som har løftet
beredskapen mot oljeforurensning på sjø vesentlig. Branninspektør Robert Petterson har jobbet i
en 50% stilling i IUA og organisert øvelser på et høyt nivå. Stillingen finansieres av IUA.
DRBV søkte og mottok fra Gjensidigestiftelsen en splitter ny og moderne mannskapsvogn, samt
et sett med overflateredningsutstyr. Mannskapsvogna er satt inn på brannstasjonen i Noresund og
overflateredningsutstyret skal til brannstasjonen i Eggedal. Brannsjefen vil rette en stor takk til
Gjensidigestiftelsen for gavene.
Vi har også forsøkt å sette «akutthjelpertjenesten» på kartet til kommunelegene i eierkommunene.
Målet er å få skriftlige avtaler med alle eierkommunene om tjenesten. For å dokumentere egen
tjeneste er alle faste mannskaper og to deltidsstasjoner kurset i «Mens du venter på ambulansen».
Prosjektet fortsetter i 2017.
DRBV arrangerte den nasjonale brannsjefkonferansen i 2016. Arrangementet hadde ledelse som
hovedtema og rød tråd. Tilbakemeldingene var uten unntak positive.
Regnskapsresultatet før justering for pensjonsforpliktelser viser et overskudd på kr. 3,71 mill.
Justeringsbeløpet for balanseførte pensjonsforpliktelser er ca. kr. 1,25 mill. og årsresultatet endte
da på ca. kr. 4,96 mill. Reelt resultat er 2,9 % av brutto omsetning i 2016.
Utrykningsstyrken til DRBV ble også i 2016 satt på ulike prøvelser, uten at det var de helt store
hendelsene. Vi registrerer at det fortsatt er flest mindre hendelser, flere akutte helseoppdrag samt
flere teknisk kompliserte oppdrag.
I DRBVs område rykket beredskapsstyrken ut til 2486 hendelser, gjennomsnittlig ca. 6,8

utrykninger per døgn. I forhold til 2015 er det en økning på 4,0 % (97 utrykninger). Utrykninger
til bygningsbranner viser en nedgang på 7,7 %. Utrykninger til øyeblikkelig hjelp og annen
bistand helse endte på 227 oppdrag. De kategoriene som er største enkeltbidragsyter til total
økningen er ”unødige utrykninger” og «skogbrann».
Tilsynsseksjonen gjennomførte ulike publikumsrelaterte prosjekter hvor vi i sum har vært i
kontakt med ca. 6600 innbyggere. Kanskje de viktigste tiltakene er ”kick off” med barnehagene,
julekalenderprosjektet for 6. trinn og de ulike møtepunktene med våre eldre medborgere. Her
arbeides det med å legge grunnlag for forebyggende holdninger som bidrar til færre branner og
ikke minst færre større branner.
Det er gledelig å registrere at feierseksjonen 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 ca. 11 000 tilsyn og ca. 19 000 feide piper i 2016 sier det seg selv at dette er et forebyggende
tiltak som når mange innbyggere. Det er også gledelig at feierseksjonen når sine inntjeningsmål i
2016.
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I skrivende stund ser sykefraværet ut til å lande på ca. 5,38 %. 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 fra et aktivt år for DRBV. I tillegg til de faglige
avdelingene så har også administrativt og merkantilt ansatte lagt ned et stort arbeid i et
arbeidssomt år.
DRBVs visjon er at vi skal være det mest profesjonelle brannvesenet i Norge. Nedgang i branner,
tilsynet fra dsb, stor kontaktflate med publikum, kontinuerlig trykk på innovasjoner og lavt
sykefravær er eksempler på at vi er på god vei mot 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, vernetjeneste, kollegastøtteordningen,
AKAN, styret og Representantskapet for innsatsen.
Med deres innsats ble det gode resultater i 2016, tusen takk!

Med vennlig hilsen
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 2016 er Tore O. Hansen fra Drammen kommune.
Nestleder er Ann Sire Fjerdingstad fra Øvre Eiker kommune. Det er 8 medlemmer i
representantskapet.
Representantskapet gjennomførte 2 møter og behandlet 15 saker i 2016. Alle møter er avholdt i
henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og bestemmelser i selskapsavtalen.
Av viktige saker nevnes; DRBVs årsberetning og årsregnskap for 2015, tilleggsvedtak til budsjett
2016, valg av styremedlemmer, revisors beretning 2015, personalsak i feierseksjonen, feie- og
tilsynsgebyr i eierkommunene, årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 2017 – 2020.
Representantskapet tok initiativ til å arrangere et eierseminar. Seminaret ble gjennomført 24.
august og hovedkonklusjonen ble å starte opp arbeidet med ny eierstrategi for DRBV. Dette
arbeidet startet opp senhøstes 2016 og avsluttes i 2017.
Styret
Styret ledes av Morten Fjeldstad og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført 7 møter og
behandlet 49 saker.
I 2016 har styret bl.a. arbeidet med årsmelding 2015, budsjett 2016, økonomiplan 2017 – 2020,
investering av to mannskapsvogner, DRBVs organisering, ny strategiplan for 2016 – 2020,
prosjekt «Brannyrket og kreftrisiko», personalsaker i feierseksjonen, evaluert daglig leder,
gjennomgått Drammen kommunes eierpolitikk 2016 – 2020, tertialrapportering,
likviditetskontroll, tilleggsvedtak til budsjett 2016, samt generell økonomikontroll og – styring.
Styret gjennomførte i juni et seminar hvor organisering, risiko, kultur og eierseminar var temaer.
Seminaret ble gjennomført på brannstasjonen i Hokksund (omvisning) og på Tyrifjord hotell.
Daglig leder har også rapportert om avsluttet etterutdanning til styret.
Klagenemda
Klagenemda bestod i 2016 av 8 medlemmer og nemnda ledes av Tore Klyve Andersen,
Drammen kommune. Det var ingen saker i klagenemnda.
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Administrasjonsavdelingen
Heidi Hottran ledet administrasjonsavdelingen i 2016.

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.

Medarbeidere
Avdelingen har 7 stillingshjemler, hvorav to på 70 %. Dette gir 5,4 årsverk innen administrative
oppgaver inkl. avdelingssjef og 1 stilling innen renhold. To av stillingene er stasjonert i
feierseksjon i Kobbervikdalen – Randi Naustdalslid som tidligere tilhørte feierseksjon og nå er i
administrasjonsavdelingen - og Agim Belegu som ble ansatt høsten 2016. Dette er resultatet etter
en grundig OU prosess i avdelingen.

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 2016. 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.
Lønnsoppgjøret i 2016 var et hovedoppgjør. Det var ingen lokal pott i kap. 4 i år. Det ble
forhandlet for ansatte etter kap. 3, kap. 4A2, 4A3 og kap. 5 i Hovedtariffavtalen.
Renhold er en omfattende oppgave. DRBV har en ansatt renholder i 100 % stilling. Denne
personen ivaretar det daglige renholdet ved brannstasjonen i Langesgt. 11. Det ble i 2016
gjennomføring av konkurranse byttet leverandør av renholdstjenester. Østlandske Bedriftsservice
AS ivaretar renholdet i feierseksjonen i Kobbervikdalen og sporadisk på brannstasjonen i Langes
gate. På heltidsstasjonen i Mjøndalen leier vi tjenesten av Nedre Eiker kommune. På
deltidsstasjonene står mannskapene selv for renhold i vognhallene. På de deltidsstasjoner hvor det
er fellesarealer står kommunen for renhold av disse.

HMS
Administrasjonsavdelingen har HR ansvaret i DRBV. Det arbeides aktivt med skadeforebygging
og oppfølging av sykmeldte. 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.
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DRBV benytter seg av de tilskuddsordninger som tilbys gjennom NAV-systemet i forhold til
tilrettelegging av arbeidsplasser og utprøving av alternative arbeidsoppgaver der det er
formålstjenlig.
Tradisjonen tro ble det i desember 2016 arrangert julelunsj for pensjonistene.
Sykefravær
DRBV sin målsetting for sykefraværet er å være under 5 %. NAV sin sykefraværsstatistikk
(RTV) pr. 16.1.2017 viser:
Sykefravær pr. 31.12.2015 – Alle ansatte
6,59 %

Sykefravær pr. 31.12.2016 – Alle ansatte
5,38 %

Det er gledelig at sykefraværet er redusert

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 har i 2016 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 2016 hadde
Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen IKS (MOVAR) ansvar for
arrangementet. Fire medarbeidere fra administrasjonsavdelingen deltok.

Jubilanter i DRBV
DRBV har tradisjon for å hedre ansatte med 25 og 40 års tjenestetid med KS hedersmerke I 2016
var det 2 personer som fikk hedersmerket for 25 års tjenestetid:
Branningeniør
Irene Romkes Horgen
Brannmester
Børre Simensen

Nøkkeltall for administrasjonsavdelingen.
Renhold: Totalt gulvareal er ca. 2000 m2.
Inngående post registrert i Sak og arkiv:
Utgående post registrert i Sak og arkiv:

2016: 3 906
2016: 26 407

(2015: 3524) *)
(2015: 25 272) *)

Inngående fakturaer til DRBV:
Utgående fakturaer:

2016:
2016:

(2015:
(2015:

1 856
447

1 924)
823)

*) Inkludert feierseksjonen.
Feierseksjonens utfakturering kommer i tillegg.
Til slutt i årsrapporten følger en oversikt som viser ansatte i DRBV pr. 31.12.2016.
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Årsmelding 2016 for Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV
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 2016:
Leder:
Heidi Hottran (2 år)
Nestleder:
Torgeir Andersen (1 år)
Sekretær:
Jonas Hellerud (2 år)
Medlem:
Gjermund Christiansen
HVO:
Robert Petterson

representant for arbeidsgiver
representant for arbeidsgiver
representant for arbeidstakere
representant for arbeidstakere
representant for arbeidstakere

Vara:
Vara:

representant for arbeidsgiver
representant for arbeidstakere

Odd Ellingsen (1 år)
Calle Varfjell (1 år)

Aktivitet i utvalget:
Utvalget arrangerte i 2016 en uformell samling for hel-/deltidsansatte kvinner i
beredskapsavdelingen. Formål var øvelse og deretter diskusjon om praktiske ting (tilpasning av
klær, utstyr etc.) samt å tilrettelegge for et nettverk blant de kvinnelige ansatte i beredskap.
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Beredskapsavdelingen
Beredskap var delt i to avdelinger, hel- og deltid. Denne måten å organisere beredskap på ble
valgt etter en OU prosess i 2014. Etter evaluering ble det valgt å samle beredskap inn under en
avdeling igjen. Beredskapsavdelingen ble i 2016 organisert i tre seksjoner - heltid, deltid og
service.
Beredskap endret stillingen som avdelingssjef (deltid) til beredskapskoordinator. I tilllegg ble det
opprettet en tidsavgrenset prosjektlederstilling for ”Brannyrket og kreftrisiko” kombinert med
ansvar for kompetanse innenfor IUA - region 4.
Organisasjonskart, beredskap

Trond Bekken leder beredskapsavdelingen. Totalt har avdelingen ca. 180 medarbeidere.
Rune Rue Johnsen leder seksjon service. Han gikk fra å være konstituert til fast stilling i februar
2016
Per Døviken leder seksjon heltid. Han gikk fra å være konstituert til fast stilling i februar 2016
Steinar Strøm leder seksjon deltid. Han ble fast ansatt i stillingen fra mai 2016 etter å ha vært i et
vikariat.
Henrik Trømborg ble ansatt som beredskapskoordinator juni 2016.
Robert Pettersson er ansatt i tidsavgrenset stilling som prosjektleder fra mai 2016 og ut året.
Dag Muggerud sa opp stillingen som seksjonsleder deltid i februar 2016 og Kristian Rosvold sa
opp stilling og sluttet som avdelingsleder deltid DRBV i mars 2016.
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Beredskap heltid
Heltidsstyrken består av 4 vaktlag stasjonert i Drammen og Mjøndalen og har ved utgangen av
2016, 64 medarbeidere. Av 64 medarbeidere er tre pr. 31.12.2016 ute i permisjon. På grunn av
langtidssykmeldinger, ferieavvikling og kurs er det benyttet vikarer i betydelig grad. I påvente av
avklaring rundt en av permisjonene er en vikar midlertidig ansatt.

1
1
1
1
1
1

1

Lag A
//Hilsen Bjørn
***Tufte Per Egil
**Nordseth Hans W.
Johnsen Bjørn
Egge Jan Gunnar
Eeg-Nielsen Pål Chr.
Olsen Arne Chr.
Winther, Matias
Eilertsen Morten
Bø Stian
Karl Espen Ødevarp
Geir Stian Haga

1
1
1
1

***Berge Pål Ingolv
**Døviken Børre
Kildal Simon
Bratås Øystein

8 16

Alder
55
53
40
51
52
40
49
30
36
27
49
46

52
55
41
45

45

Redningsdykkere
Antall på laget
Gjennomsnittsalder

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

Lag B
//Nymoen Gjermund
***Hoel Kåre
**Bodin Jan
Andersen Frode
Kjetil W. Jensen

1
1
1
1
1
1

Sindre N. Hansen
**Kleven Trond S.
Woll, Martin Andre
Søderberg Jonas
Wien Jon Fillip
Knut-Erik Andreassen

1
1
1
1

***Paulsen Hans Martin
Frogner Thor Inge
Hillestad Anders
Gulbrandsen Jan

51
40
32
42

0 Gudmundsen Robert (3)
0 ***Kongstein Bjørn (1)

48
51
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Alder
50
52
56
41
1
33
1
1
32
52
30
42
1
26
33

42

1

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lag C
//Fevang Jan Erik O.
**Amundsen Truls
**Ludvigsen Hans Ivar
**Huseby Ante
Løvli Tom
Bryntesen Erik
Bergflødt Augen
Dag C. Clausen
Lundsrud Lindy
Jongjai Master Anan
Solberg Jo Anders
Eivind Sandholm

Alder
47
42
56
41
43
44
44
44
32
30
52
25

1
1
1
1

***Gundersen, Terje
**Svendsen Jens Erik
Jonas Hellerud
Berthelsen Roger

55
54
30
55

0

Syvertsen Pål Chr. (2)

36

16

43

1

1
1
1
1

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lag D
Alder
//Helgesen Jan M
51
Christiansen Gjermund K 43
**Hushovd Henning
56
**Varfjell Carl Michael
46
Christensen Håkon
42
Lislerud Morten
42
Winther Martin
39
Egge, Simen G.
30
Døvigen Tor Olaf
48
Berge Espen
27
Sagheim Gøran
37
Stian Neprud
35

1
1
1
1

***Gundersen Morten
Flønes Kenneth
Grindvollen Even
Karlsen Lars Einar

16

56
42
42
51

Mjøndalen

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Drammen

Nedenfor vises oversikt over vaktlagene - heltid pr. 31.12.2016

43

(1) Permisjon til 01.05.2018
(2) Permisjon til 01.09.2018
(3) Permisjon til 28.11.2017

Rekruttering av nye medarbeidere
For å kompensere for medarbeidere som har fratrådt sine stillinger pga oppnådd aldersgrense er
det i 2016 gjennomført en intern rekrutteringsprosess hvor ansatte i deltidsstyrken samt de som er
tilknyttet DRBV via vikarpoolen ble gitt anledning til å søke.
Det meldte seg 28 søkere hvor samtlige måtte gjennom omfattende tester, både fysisk, psykisk,
noe teori, samt diverse tester i vann. Det ble ansatt 3 nye medarbeidere. Videre ble det ansatt en
fast vikar.
Disse endringene i mannskapsstyrken medførte at det måtte ansettes en brannmester og en
underbrannmester. Ansettelsene ble gjennomført etter interne utlysninger og det meldte seg 5
søkere til brannmesterstillingen og 2 søkere til stillingen som underbrannmester.
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Personalmessige endringer, heltid
Nyansatte heltid:

Geir Stian Haga 47 år

Eivind Sandholm 26 år

Stian Neprud 36 år

Blant heltidsansatte i beredskapsavdelingen har tre ansatte gått av med pensjon i løpet av 2016.
Disse er: Brannkonstabel John Markussen, brannmester Børre Simensen og brannmester Morten
Hansen.
Permisjoner:
Bjørn Kongstein permisjon til 1.5.2018.
Pål Chr. Syvertsen permisjon til 1.9.2018.
Robert Gudmundsen permisjon til 28.11.2017

Deltidsstyrken
Deltidsstyrken er fordelt på syv lokalstasjoner; Eggedal, Hokksund, Noresund, Prestfoss, Sande,
Svelvik og Sylling med totalt ca. 112 deltidsansatte. Seks medarbeidere i deltidsstyrken har annen
heltidsstilling i DRBV.
Deltidsstasjonene har ansvaret for beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av rullerende
vaktordninger, utrykninger, trening, øvelser, opplæring og vedlikehold.
Et av de største fokusområdene for seksjonen i 2016 har vært kvalitetsindikatoren. På grunn av
turnover vil kvalitetsindikatoren variere fra stasjon til stasjon. I 2016 har 6 mannskaper
gjennomført førerkort klasse C for lastebil. Det er mannskaper fra Øvre Eiker, Svelvik, Prestfoss,
Eggedal og Noresund.
Kvalitesindikatorer – deltid pr. 31.12
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Vi har i året som har gått gjennomført uanmeldte øvelser som en prøveordning. Dette har vært
positivt. Mange gode tilbakemeldinger fra mannskapene som er øvet samt at vi har fått avdekket
hull i kompetansen til mannskaper. Dette er et godt utgangspunkt å jobbe videre med fremover.
Det er avholdt samhandlingsøvelse for Noresund stasjon og nabobrannvesen knyttet til
Ørgenvikatunellen som ligger på kommune dele mellom Krødsherad og Ringerike.
Stasjonene Svelvik og Hokksund har hatt utfordringer i forhold til vaktberedskapen (rullerende
hjemmevakt 24/7) i 2016. I de tilfeller det har vært avvik på ordinær vaktplan er det iverksatt
kompenserende tiltak. I Svelvik har vi ubesatte vakter i vaktboken. Stort sett blir disse vaktene
plukket, men vi har hatt enkelte dager hvor vaktboka har hatt avvik ihht til brannordningen.
Kompenserende tiltak er iverksatt ved at det alltid rykkes ut fra stasjon i Drammen, samt at
samtlige mannskaper i Svelvik blir varslet ut og at vaktboka daglig blir fulgt opp.
I Hokksund har vi hatt sykdom og permisjon knyttet til et vaktlag. Her har vi vært under
akseptabelt nivå i helger knyttet til dette vaktlaget. Dette er kompensert med mannskaper fra
heltid som ved behov tar hjemmevakt og at bererdskap på tankbil flyttes til stasjon i Mjøndalen.
På slutten av 2016 ble det utlyst eksternt etter deltidsansatte til stasjonene i Svelvik og Hokksund.
I utlysningen og i rekrutteringsprosessen ble det spesielt lagt vekt på tilstedeværelse på dagtid og
førerkortkompetanse kl. C (lastebil).
Alle utrykningsledere på deltid har gjennomført PLIVO-opplæring på lik linje som mannskaper
på heltid.
Stasjonene Sylling, Prestfoss, Eggedal og Noresund har gjennomført kurset «Mens vi venter på
ambulansen.
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Personalmessige endringer, deltid
Nyansatte i 2016
Lier
Anders Nuven
Mats Eidal Olsen
Kenneth Andre Brenden
Sebastian Winge

01.05.2016
01.05.2016
01.05.2016
01.05.2016

Svelvik
Kim Andre Jorås
Ole-Bjørn Mather

29.03.2016
01.04.2016

Sluttet i 2016
Svelvik
Inge Harald Wergeland
Sigdal
Vemund Frøvoll
Krødsherad
Roy Heia
Øvre Eiker
Kjell Karlsen
Dan William Jensen

31.12.2016
31.10.2016

DRBVs totale utrykningsmengde 2016
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I DRBVs område ble det i 2016 rykket ut til 2486 oppdrag. I forhold til 2015 er det en liten
økning i antall utrykninger på 4,0 % (97 utrykninger). Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag
per døgn på 6,8 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.

Beredskapskoordinator
Stillingen skal styrke planarbeidet og bidra til kompetanseløft i avdelingen.
Høsten 2016 er det jobbet med bl.a.
 Tunnelberedskap i Oslokorridoren sammen med Jernbaneverket
 Befaringer i ny jernbanetunnel Holmestrandporten
 Innsatsøvelse i veitunnel Strømsåstunnelen
 Planlegging av grunnkurs deltidskonstabler (med oppstart januar 2017) i samarbied med
seksjonsleder og kursleder
 I samarbeid med brannsjefen gjennomført oppfølging av konsulentselskapene Rambøll og
Ernst og Young i forbindelse med utredninger av husleie for DRBVs brannstasjoner og
kompensasjonsbeløp for Nedre Eiker kommune.
 Brannyrket og kreftrisiko:
o I samarbeid med hovedverneombudet gjennomført utredning, utlysning og
bestilling av mobilt vaskeri
o I samarbeid med hovedverneombudet gjennomført informasjon og forprosjekt på
ombygging av vaskehall ved Dramen brannstasjon
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Deltatt i etablering av Brannkompetansenettverk i Norge (8 store brannvesen + DSB +
NBSK)
Deltatt i arbeidsgruppe for IUA Region 4 – materiellkomite
Representert DRBV på beredskapsdag i Buskerud Fylkeskommune

Oversikt over aktivitet fordelt på kommunene

Omkomne i brann i DRBVs region
Omkomne i
brann

2007
0

2008
13

2009
2

2010
2

2011
1

2012
2

2013
1

2014
3

2015
4

2016
1

Det er ingen omkomne i bygningsbrann i 2016.
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Det omkom en person som følge av brann i bil i 2016. Den omkomne var en mann, ca. 25 år, fra
Nedre Eiker kommune. I tillegg rykket DRBV ut til en bilbrann hvor det ble funnet en
omkommet, men hvor årsaken ikke er avklart.
Antall omkomne i brann siste ti år er 29 personer. Det gir et gjennomsnitt på 2,8 personer over ti
år. Av disse omkomne var 19 menn og 10 kvinner.
I snitt har det på landsbasis omkommet 64 personer årlig i brann siden 1979. I 2016 har det
omkommet 40 personer. 2015 er året med færrest omkomne med 35 siden registreringen av
omkomne startet i 1979.

Aktiviteter – hendelser
Brann i bygning
Brann i bygning viser en nedgang i 2016 på 7,7 %. I 2015 var det 104 bygningsbranner mot 96
bygningsbranner i 2016. De siste 6 år har det vært gjennomsnittlig 98 branner/branntilløp som
kategoriseres som ”brann i bygning”.

Brann i tomannsbolig Nedre Eiker
I 2016 var det en større brann i tomannsbolig i Nedre Eiker på formiddagen 13. april. Det var 14
personer registrert på adressen, men ingen kom til skade. Startbrannleiligheten var fullstendig
overtent ved brannvesenets ankomst. Brannen kom forholdsvis raskt under kontroll og skadene
ble begrenset til leiligheten brannen startet i.

Bilde: Tore Sandberg

Dessverre begynte det å brenne på nytt påfølgende natt med det resultat at også den andre
boenheten ble totalskadd. Årsaken til reantenningen er i følge politiet ikke avklart.

Bilde: Vegard M. Aas / Drm24
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Brann i låve i Vestfossen
Natten til 18. august brøt det ut brann i en låve i Vestfossen. I låven var det lagret en del biler
samt at det var bilverksted i kjelleren. Hovedhuset på gården lå få meter fra låven og ble
eksponert for sterk varme slik at vinduer sprakk og terrasse og kledning tok fyr. Innsatsen fra
brannvesenet, samt gunstig vindretning hindret videre spredning og reddet hovedhuset.

Foto: Reidar Folkedal

Trafikkulykker
Utrykninger til trafikkulykker viser en nedgang på 3,8 % i 2016. I hele DRBV ble det rykket ut til
174 trafikkulykker som i hovedsak er sikring av skadestedet, men også 5 ulykker med dødelig
utgang, fordelt på 3 menn og 2 kvinner. Det øves jevnlig for å kunne håndtere større ulykker hvor
det er behov for å iverksette hurtigfrigjøring.
Akutte helseoppdrag (akutthjelper)
DRBV hadde i 2016 112 utrykninger definert som akutte helseoppdrag. I 24 av tilfellene ble det
iverksatt hjerte/lungeredning og i 14 av disse ble hjertestarter benyttet. Det er i 2016 gjennomført
et arbeide og inngått en avtale som formaliserer samarbeidet brann/helse og som stiller krav til
partenes kompetanse. Dette betyr at der hvor ambulanse er mer enn 20 minutter unna så sendes
akutthjelpere til stedet i påvente av ambulanse. For DRBV sin del så har samtlige heltidsansatte
gjennomført et kurs i regi av Norsk Luftambulanse og har oppnådd kompetanse som
akutthjelpere.
Bilbranner
DRBV rykket ut til 53 bilbranner i 2016, en økning på 26 fra 2015 (27 bilbranner).
Akutt forurensing
Antall hendelser som utfordrer miljøet varierer en del fra år til år. Årsakene til dette må sies å
være tilfeldig. Det ble i 2016 registrert 36 tilfeller av akutt forurensning mot 14 oppdrag i 2014
og 7 oppdrag i 2015. Ingen av disse oppdragene ansees som større forurensingshendelser.
Skogbranner
DRBV rykket ut på 15 skogbranner i 2016 mot ingen i 2015. Dette tilskrives naturlige
svingninger som et resultat av vær og tilfeldigheter. Spesielt for 2016 er at vi hadde flere
skogbranner langt ut i oktober måned.
Unødige utrykning til automatiske brannvarslingsanlegg
Unødige utrykninger til automatiske brannvarslingsanlegg som har direkte varsling til 110
sentralen viser en liten nedgang på ca 4 % i forhold til 2015.
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Endringen er så liten at det er å anse som tilfeldig variasjon. Forøvrig har DRBV hatt en
inntektsøkning fra alarmabonnenter på ca 55 % de siste fem årene. Ca. kr. 2,94 mill. i
alarminntekter i 2016 mot ca. kr. 1,9 mill. i 2010. Alarmabonnenter følges fortløpende opp iht.
gjeldende avtale, med at gebyr vurderes for ansvar som ligger til abonnenten. I 2016 ble
alarmabonnenter avkrevd gebyr for til sammen kr. 677.000,-. Dette er en betydelig økning fra
2015 som skyldes noe tettere oppfølging og noe endret vurdering av grunnlag for fakturering.
Målet er å få antall unødige utrykninger så lavt som mulig.
Redningsdykkertjenesten
Det er målsetning om å ha 25 utdannede redningsdykkere, noe det også var ved utgangen av
2016. Det er i inneværende år utdannet 2 redningsdykkere i DRBV samt at 8 stk. har gjennomført
kurs for redningsdykkerledere.
I 2016 er det fakturert for 10 oppdrag som utgjør kr 229.000,-. Oppdragsgiverne har vært politi
og privat. Oppdragsmengden og omsetning har vært betydelig større i 2016 enn i 2015.

Hendelser med omkomne i 2016
Det har i 2016 vært 31 hendelser hvor mannskaper fra DRBV har vært involvert og som av
forskjellige årsaker enten er håndtering av omkomne mennesker eller endte med dødelig utgang.
Statistikken omfatter også hendelser utenfor egne kommuner, men hvor det er rekvirert bistand
fra DRBV. Dette gjelder da spesielt redningsdykkere

Fremskutt enhet
Dette er et bilkonsept som er innført i DRBV fordi det er avdekket utfordringer med både
førerkort på lastebil for deltidsmannskaper og vekt/tilgjengelighet til spesielt boligfelt på Pukerud
i Drammen som har vektbegrensninger på en bro som er eneste vei frem.
Fremskutt enhetsbilene kan kjøres med vanlig B førerkort og er utstyrt med skum slokkeanlegg
for å gjøre en førsteinnsats til ytterligere ressurser er etablert. Bilene er stasjonert i Øvre Eiker,
Sande samt Drammen. Bilen som er stasjonert i Drammen blir også benyttet som fremskutt enhet
til utenbys hendelser med lengre kjøreavstander. Med det oppnår man å iverksette innsats som
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begrenser brannutviklingen, samt mer tid til å legge en taktisk plan inntil øvrige mannskaper
ankommer.

Lindum øvelsesområde
Lindum øvelsesområde er tilrettelagt for både praktiske og teoretiske øvelser. Her er fasiliteter
for å øve de fleste former for innsats som brannvesenet skal kunne utføre. Det består av en
brakkerigg med møte/undervisningslokale samt en containerrigg for både varme og kalde øvelser.
I 2016 ble anlegget oppgradert med et lite tilbygg på brakkeriggen for å legge til rette for skitten
og ren sone som et tiltak for å redusere ansatte i å bli eksponert for farlige røykgasser.

Plivo – pågående livstruende vold
Det er utarbeidet prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO).
Prosedyren danner grunnlag for en bedret nasjonal beredskap for håndtering av hendelser der det
utøves livstruende vold. I den forbindelse har DRBV vært kontaktbrannvesen i regionen med
oppdrag om å velge ut regionale instruktører i region Sørøst. I tillegg har DRBV vært representert
med en nasjonal instruktør. Opplæringen av nasjonale og regionale instruktører har foregått på
Politihøyskolen på Stavern. Praktisk og teoretisk opplæring av heltidsansatte samt
utrykningsledere deltid ble gjennomført våren/sommeren 2016 i samarbeid med politi og helse.
Øvrige deltidsmannskaper har fått en teoretisk opplæring.

Service seksjon
Service- og markedsseksjonen ble i 2016 organisatorisk endret til Serviceseksjon. Bakgrunn for
dette var at seksjonen i hovedsak har et teknisk driftsmessig ansvar i DRBV.
Organisatorisk er seksjonen på linje med hel- og deltidsseksjonene.
Seksjonens ansvarsområder er:
 service og vedlikehold på biler, røyk-, vann-, kjemikalie-, løfte- og verneutstyr samt
forhold knyttet til brannstasjonsbygningene. Biler og materiell har alltid høy prioritet. Det
er krav til at materiell og utstyr skal fungere optimalt til en hver tid,
 innkjøp av materiell, samt kontroll og kontering av store mengder fakturaer og
 oppfølging av forsikringssaker på biler, vernebekledning samt at de er tillagt ansvar for
DRBVs drift av Nødnett.
Materialforvalter Jan Otto Kongelf er ansatt i brannvesenet, men arbeider full tid for
Sivilforsvaret. Lønnen dekkes av Drammen, Lier og Nedre Eiker kommuner.
Investeringer 2016
I 2016 ble det foretatt følgende investeringer (rullende materiell).
Type
Tankbil, ferdigstilt (brukt Scania)
Båt, Pioner Multi med 80 HK Yamaha
Båt, Pioner Multi med 80 HK Yamaha
Kompressor for pusteluft
Mannskapsbil fra Det Store Brannløftet, rigget og satt i
drift
9 seter Caravelle, brukt 2016 modell kjørt 5000km

Stasjon
Drammen
Mjøndalen
Sande
Noresund
Noresund
Drammen

Sum
1.387.819
200.000
200.000
84.056
0
595.000
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Mannskapsbil (kun chassis) for levering 2017
SUM

1.074.000
2.945.875

Salg av materiell
Det er inngått avtale med firma Auksjonen.no om salg av brukt og utrangert materiell.
Budgivning, oppgjør og formaliteter blir ivaretatt av auksjonensfirmaet. Erfaringen så langt viser
at vi oppnår høyere pris, samt at habiliteten ivaretas optimalt.
Salg av utrangert materiell 2016
Type
Båt, Big Buster
Båt, Elvira
Pickup, Nissan
Tankbil, Volvo
Kompressor for pusteluft
Tilhengersprøyte, Ziegler Brannpumpe

Stasjon
Mjøndalen
Sande
Prestfoss
Noresund
Noresund
Drammen

Sum
80.000
15.000
17.000
90.000
7.000
10.500
219.500

Kompetansehevende tiltak
Utvidet evaluering av innsats
Etter store og omfattende branner/ulykker kan det være aktuelt å evaluere innsatsen, og
evalueringen skal styrke det forebyggende og beredskapen med mer kompetanse og/eller utstyr.
Dette er en måte å følge opp dsb’s forventninger om «Lessons learned».
I 2016 har det vært gjennomført utvidet evalueringer etter to bygningsbranner i Øvre og Nedre
Eiker, hvor det var en antatt sannsynlighet for reantenning etter avsluttet slokkeinnsats.
Evalueringene fremkommer i to uavhengige rapporter som er gjort kjent i avdelingen.
Formålet har primært vært å se om det er behov for å endre praksis, rutiner og prosedyrer for
ytterligere å redusere sannsynligheten for at slukkede branner reantenner.
Dette arbeidet har blant annet medført økt kompetanse på enkelte områder, samt nye og
skjerpende rutiner for etterslokking, vakthold og overdragelse av brann-/skadested til eier er
etablert.
Diverse kurs - heltid
I tillegg til daglige øvelser har følgende mannskaper gjennomført diverse kompetansehevende
kurs i 2016:
Navn

Gjennomført kurs

Tid

Sted

Jan Gulbrandsen
Morten Steinsvåg Eilertsen
Carl M. Varfjell
Morten Lislerud
Gøran Sagheim
Dag Christian Clausen

Utrykningslederkurs
Overflateredning
Beredskapsutdanning trinn 2
Alternative Fuel Vehicle
Redningsdykker
Redningsdykker

2016
2016
2016
2016
2016
2016

NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
Fagerstrand
Fagerstrand
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Heltid har god kontroll på kvalitetsindikatorene som retter seg mot kompetanse. Kompetansen er
god og måleparameterne er tett oppunder ”ønsket resultat”.

Kurs deltid
Følgende mannskaper har tatt førerkort klasse C i 2016
Arnstein Kjos
Øvre Eiker
Christoffer Andersen Øvre Eiker
Helge Høvik
Svelvik
Kjell Ole Marken
Eggedal
Bård Bjørkevik
Prestfoss
Roger Hagen
Noresund

Undervisning/Eksterne kurs 2016
Ansvarlig for koordinering av eksterne kurs/undervisning i 2016 har vært informasjonskonsulent,
Tina Brock.
I tillegg til oppdrag som nevnt nedenfor er det gjennomført flere foredrag for grupper som går inn
i prosjektet «Trygg hjemme» og som ikke er fakturerte oppdrag. Det er også mottatt grupper av
pensjonister på besøk på brannstasjonen i Drammen samt skoleelever på besøk på Mjøndalen
brannstasjon.
(fra og med mars til og med 6. desember 2016)
Kunde
Type kurs
Senter for rusforebygging
Forebyggende info
Eltek Honeywell
Praktisk slokking
Fossesholm herregård
Forebyggende info/slokking
Eiker overflateteknikk
Forebyggende info
NCC Roads
Forebyggende info/slokking
NAV Svelvik
Forebyggende info
Nesab
Praktisk slokking
Sigdalsheimen
Forebyggende
teori/evakuering
Sandetun sykehjem
Forebyggende
teori/evakuering
Nordre Jarlsberg brygge
Forebyggende
teori/evakuering
St Hallvard vgs
Forebyggende info/slokking
Blindeforbundet Drammen
Forebyggende info
Blåbærtoppen barnehage
Forebyggende info/slokking
Hassel fengsel
Forebyggende

Når?
15. mars
25. mai
18. mars
28. april
10. mai
23. mai
7. juni
12. september
15. september
2. november
3. november
15. september
28. september
2. november
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Bufetat Drammen
Senter for rusforebygging
NAV – flyktninger i Sande
NAV- flyktninger NEiker
Bilia Lier
Antall eksterne kurs: 19

teori/evakuering
Forebyggende info/slokking
Forebyggende info
Forebyggende info
Forebyggende info
Praktisk slokking

16. november
6. desember
Juni
August
2. desember

Totalt utfakturert kurs i 2016, kr. 78.000,-

Forebyggende avdeling
Avdelingen ledes av Odd Ellingsen.
Avdelingen består av to seksjoner, feier- og tilsynsseksjonen. Feierseksjonen ble frem til
september ledet av John Harris Nilsen. Fra november gikk Jan Erik Fevang midlertidig inn som
seksjonsleder. Seksjonen er lokalisert i Kobbervikdalen 65. Tilsynsseksjonen ble ledet av Cecilie
Aali Hornstuen, seksjonen er plassert på hovedbrannstasjonen i Drammen. Kvinneandelen i
avdelingen er på ca 23 %. (43 % i Tilsynsseksjonen og 11 % i Feierseksjonen)
Avdelingens primæroppgaver er feiing og tilsyn av fyringsanlegg, tilsyn i særskilte
brannobjekter, informasjon, kampanjer, og andre forebyggende prosjekter basert på risiko. Det er
i 2016 jobbet med en vridning av fokus fra tradisjonelt tilsyn av § 13 objekter til en tilpassing av
de muligheter ny forebyggende forskrift gir. Som en del av dette er det gjennomført
risikovurdering av de særskilte brannobjektene for å finne en riktig hyppighet av tilsyn. Dette har
resultert i at antall tilsyn som skal gjennomføres i 2017 reduseres, og at dette frigjøres ressurser
til annet forebyggende arbeid.
DRBV har søkt om midler fra Gjensidiges "Det store brannløftet" til tre prosjekter; Et prosjekt
innenfor kategorien "Øke brannsikkerheten for utsatte grupper" og to prosjekter innenfor
kategorien "Å øke barn og unges kunnskap om brannsikkerhet". Søknadene ble levet innen
fristen 20. desember.

Tilsynsseksjonen
Bemanning
Seksjonen er per 31.des bemannet med 13 ansatte (1 er midlertidig i beredskap). I løpet av året er
det ansatt to personer, hvorav en tiltrådte i september og en tiltrår i februar 2017. En ansatt gikk
av med pensjon ved årsskiftet.
Antall § 13 objekter i eierkommunene:
A- obj 568
B-obj: 125
C-obj: 26
Nøkkeltall
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Gjennomførte tilsyn
Bistand til kommuner
Forebyggende saksbehandling

96 %
60 stk
341 stk

Informasjonskonsulenten
Det har vært et variert og spennende år sett med info- øyne. Informasjonskonsulenten har bistått
på de fleste prosjekter som driftes av tilsynsseksjonen. Før sommeren fikk vi en henvendelse fra
tv-selskapet ITV. De ønsket oss med i en tv-serie som handler om hverdagen til brannkonstabler.
TV-serien har premiere på kanalen MAX 30. januar 2017. Samarbeidet med produsenter og
fotografer har gått greit og det er flere som har kjent på følelsen av å være utenfor komfortsonen.
Men, alt i alt har filmingen høsten 2016 vært en positiv opplevelse.

Spesiell hendelse
Vi fikk en melding om en mann som satt fast i en utedo på Åssiden elvepark i slutten av august.
Mannen hadde hoppet ned i utedoen for å redde opp en mobil, men kom seg altså ikke opp igjen.
Informasjonskonsulenten var med ut på oppdraget og filmet og tok bilder. Dette ble dagens og
ukas snakkis, og vi fikk henvendelser fra medier over hele verden som ville ha bildet av mannen
som satt fast i do. Det var en uvirkelig opplevelse å korrespondere med Asia, Amerika og øvrige
land pr. mail og telefon en helt (u)vanlig hverdag.
Samarbeid med andre
Vi har også hatt et fruktbart samarbeid med Nelfo angående branner på komfyr og komfyrvakt.
Sammen lagde vi en strategi som endte opp i et tv-innslag på NRK.
Vi har også deltatt på yrkesmesse for ungdom i Øvre Eiker i regi av Rotary.
Informasjonskonsulenten har deltatt på diverse øvelser, kurs og seminarer i 2016 og har ved to
anledninger undervist på Norges brannskole. Informasjonskonsulenten har også driftet
undervisningsavdelingen til DRBV fra mars 2016 og ut året.
Vi har fortsatt en Facebook-side som oppdateres ofte og fungerer som en kommunikasjonskanal
mot publikum.
EKSTERNE KURS
Kurs brannskolen:
1 stk på forebyggende kurs.
1 stk på nettbasert kurs i brannvern
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2 stk på grunnkurs i skogbrannvern

EKSTERNE SEMINARER
2 stk på:
2 stk på:
2 stk på:
1 stk på:
1 stk på:
3 stk på:
1 stk på:
9 stk på:
2 stk på:

Kurs i tilsyn med gassanlegg
Brannvesenkonferansen
Brannetterforskingsseminar
Nordisk brannseminar (brannetterforsking)
Brannvernkonferansen
Sprinklerseminar
Elbilseminar
Forebyggende forum
Skogbrannseminar CTIF

Prosjekter
Prosjektene er satt opp med en ansvarlig, men det skal i hovedsak være 2 stk på hvert prosjekt.
Noen prosjekt avsluttes hvert år, mens andre kan gå over flere år. Trygg hjemme er et prosjekt
som vil ha stort fokus fremover. Hensikten er å ivareta brannsikkerhet i hjemmet for de sårbare
gruppene.

Trygg Hjemme
Prosjektet ”Trygg Hjemme” har som mål å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper.
Gruppene omfatter eldre, psykiatri/rus, bevegelseshemmede og personer med generelt nedsatt
boevne. Bakgrunnen for prosjektet er at det i stor grad er mennesker i disse gruppene som
omkommer i brann, og man ønsker å gjøre en innsats for å bedre brannsikkerheten. I tillegg har
man i løpet av 2016 valgt å innlemme prosjektet ”Bekymringsmeldinger/ etatssamarbeid” i
”Trygg hjemme”- prosjektet, da dette i stor grad omhandler risikogrupper.
Det har i 2016 vært høy aktivitet i prosjektet, og følgende aktiviteter er gjennomført:
-

kartlegging hos hjemmeboende eldre i Svelvik og Sande
ca. 80 hjemmebesøk hos brukere av hjemmetjenesten i Svelvik og Sande etter kartlegging
hvor denne avdekket at det var behov for videre oppfølging.
evalueringsmøter med hjemmetjeneste i Svelvik og Sande. Evalueringen avdekker behov
for bedre opplæring av de som skal gjennomføre kartleggingen og at et slikt prosjekt må
forankres i kommunens ledelse.
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-

møte med 110 sentralen ang. mulighet for oppkobling av trygghetsalarm med
røykdetektor direkte til 110 sentralen.

Det er avholdt møter med aktuelle samarbeidspartnere i Trygg Hjemme prosjektet, det kan
nevnes kommunelege og politi i Øvre Eiker, Drammen kommune – tjenestetildeling samhandlingsteam og politiet, Nelfo (komfyrvakt), eiendomsavdeling og boligforvaltere i Nedre
Eiker.
I forbindelse med etatssamarbeid utleieboliger er det avholdt planleggingsmøte hvor
byggesaksavdelingene, eltilsynene og Arbeidstilsynet fra DRBVs eierkommuner var invitert, ca.
halvparten møtte. Fellestilsyn gjennomføres ved behov. I 2016 ble det gjennomført fem
fellestilsyn.
DRBV har mottatt ca. 60 bekymringsmeldinger i 2016, dette er mer enn dobling fra foregående
år. Dette skyldes til dels en bedre registrering, men dette er langt fra forklaringen alene. De ulike
sakene genererer svært forskjellig tidsforbruk. Det ble våren 2016 ført statistikk på tidsbruk i fire
saker (en rus, to samlere og en med risikoadferd). Disse sakene genererte gjennomsnittlig 15
timers tidsforbruk pr. sak.
Julekalender
I år fikk 1805 elever i 6. klasse undervisning i brannforebyggende arbeid. Hver elev får utdelt en
julekalender og blir hjemmets brannsjef i desember. Tilbakemeldingen fra skolene er at elevene
synes undervisningen er lærerik og morsom.
Husdyrrom
Det ble i 2016 gjennomført to besøk hos husdyrprodusenter. DRBV deltok på fagdag i regi av
Landbrukets Brannvernkomite (LBK) på Gardermoen 2. mars med innlegg om ideer om
brannsikkerhet i landbruket og mulighetene med ny forskrift om brannforebygging. Temaet
skapte stort engasjement og det ble en god diskusjon rundt hva brannvesenet kan bidra med. Det
er også utarbeidet en informasjonsfolder som planlegges distribuert ut til landbrukskontorer og
Bondelag i vårt distrikt i løpet av vinter /vår 2017. Grunnet andre arbeidsoppgaver har prosjektet
dessverre hatt lav prioritet siste halvår av 2016.
Brannvernuka/åpen dag
Åpen dag ble i år gjennomført lørdag 24. september. I tillegg til stasjon Drammen og Nedre Eiker
var det 4 stk. deltidsstasjoner som holdt åpent. Nytt av året i Drammen og Nedre Eiker er at vi
ikke kjørte lift. Isteden ble det laget ett ”standopplegg” rundt en brannbil hvor utstyr ble vist
frem. Vi har estimert med følgende antall besøkende:
Stasjon
Antall
Drammen
1500
Nedre Eiker
1350
Øvre Eiker
600
Sande
150
Prestfoss
100
Krødsherad
100
Totalt
3800
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Det var personell fra beredskap og tilsyn til stede på alle åpne stasjoner. I tillegg var feierne
representert i Drammen og Øvre Eiker. Andre deltagende etater: Røde Kors, El-tilsyn og Kiwanis
som sto for pølsesalg
Aksjon boligbrann
Aksjon boligbrann ble i 2016 gjennomført i perioden 6. – 8. desember.
Alle stasjoner samt feierseksjonen fikk utdelt
materiell. I hovedsak var det Nedre Eiker som var
involvert på organisert kveldsaksjon.
For heltidsstasjonene og tilsynsseksjonen var det
stand på ulike kjøpesenter på dagtid. På kveldstid
ble det gått målrettet besøk mot boliger i Nedre
Eiker i samarbeid med Nedre Eiker Boligstiftelse.
Det er stiftelsen som eier leilighetene som ble
besøkt, men det er kommunen som har
tildelingsrett, og de som bor der er definert som
risikoutsatte grupper.
På deltidsstasjoner ble det ikke organisert noe fra
sentralt hold, men de fikk utdelt materiell og en
oppfordring om å besøke områder der det kunne bo personer med behov for hjelp til å skifte
batteri i røykvarsler.
Hyttekampanjen
DRBV gjennomførte hyttekampanjen, som er i samarbeid med
Norsk Brannvernforening, tirsdag 22. mars. På Fiskeløysninga
og Høgevarde i henholdsvis Sigdal og Krødsherad hadde vi
stand og delte ut røykvarselbatterier og ”minihytter” med info
om brannsikkerhet. Responsen fra hyttefolket var enorm. Dette
var en fin måte å vise fram DRBV på, og ikke minst formidle et
viktig påskebudskap; tenk brannsikkerhet også på hytta!

Nattkontroller
Med bakgrunn i at det de siste årene har vært gode resultater på nattkontroll på utesteder, ble det i
2016 valgt å prioritere nattkontroll på sykehjem og pleieinstitusjoner, noe vi også har hatt
tidligere, med gode resultater. I løpet av året er det avholdt to nattkontroller på sykehjem og
pleieinstitusjoner i alle eierkommunene våre, og vi ble godt mottatt. Resultatene fra disse
kontrollene tilsier at dette er et område vi skal fortsette å prioritere, samtidig som tilsyn med
utelivsbransjen ikke skal utgå helt.
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Barnehager
Årets prosjekt foregikk som tidligere år. Prosjektet ble
gjennomført i uke 38 og 39, med to runder hver dag.
Til sammen var det ca 1700 barn pluss barnehageansatte som
deltok disse dagene. Tilbakemeldinger er gode både fra
beredskapsavd. og barnehagene. Dette gjelder spesielt for
informasjon og organisering, det har vært passe store grupper og
god flyt i gjennomføringen med lite dødtid og venting. Også i år
fikk alle barn utdelt diplom ”minibrannmann”. Barn som hadde
bursdag på opplevelsesdagen ble gratulert via høyttaler og fikk
brannhjelm som gave. Dette er et godt samarbeidsprosjekt på
tvers av avdelinger og seksjoner.
Tett trehusbebyggelse
Drammen kommune søkte i 2016 riksantikvaren om midler til brannsikring av verneverdig tett
trehusbebyggelse. Kommunen fikk midler både til brannsikringsplan og konkrete tiltak. DRBV
har deltatt i prosjektet som intern rådgiver. Arbeidet har bestått av møter, skaffe til veie
faktaopplysninger, deltatt på befaringer med rådgivende ingeniør i forbindelse med kartlegging
av risiko, samt gjennomgang/kommentarer til utkast til brannsikringsplanen.
Undervisning
Fra mars 2016 overtok tilsynsseksjonen ansvaret for undervisning og øvelser. I perioden er det
avholdt 19 arrangementer med undervisning eller øvelser. Kursleder har både vært mannskaper
fra beredskap og tilsyn. Fra 1. januar 2017 overtar beredskapsavdelingen ansvaret for
undervisning og øvelser.

Feierseksjonen
Seksjonen har ved årets utgang 28 ansatte (26,9 årsverk) hvorav to er lærlinger og en er
voksenlærling. Ingen ansatte har gått opp til svenneprøve i 2016. Det ble i september avdekket
avvik knyttet til feiegebyrene. Avviket ble fulgt opp og kvalitetssikret av PriceWaterhouse
Coopers (PwC). Det viste seg at enkelte ansatte hadde unlatt å fakturere egen eller kollegas
fyringsanlegg. Omfanget over en syvårsperiode er 19 avvik med et totalt beløp på kr. 16.300,Gebyrene er innkrevet og avvikene fikk personalmessige konsekvenser. Rutiner og praksis er
gjennomgått og endret.
To ansatte med administrative oppgaver er overført fra Feierseksjonen til
administrasjonsavdelingen i 2016.
Altinn er tatt i bruk for utsending av tilsynsrapporter. Ca 50 % av innbyggerne bruker allerede
denne muligheten.
Det er enighet mellom arbeidsgiver og Brandkorpsforeningen om at bonusordningen opphører fra
01.01.2017.
Seksjonen er sterkt involvert i oppdatering av ny Agresso. Oppdateringen er ikke ferdig og vil
fortsette i 2017.
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Resultat 2016 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 0,2 millioner.
Oppgavene
 Feie skorsteiner og andre røykkanaler i boliger og fritidsboliger.
 Foreta tilsyn av fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger.
 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 bruker nå SMS til varslig av feiing. Dette ser ut til å virke bra.
 Altinn brukes til utsending av tilsynsrapporter og faktura.
 Feierseksjonen har i 2016 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.
 Det gjennomføres kontinuerlig opplæring av medarbeidere.
 Gjennomført organisatoriske grep for å balansere kostnader og inntekter.
 Kontinuerlig fokus på risikovurdering og bruk av verneutstyr gir de ansatte en sikrere
arbeidsplass.
 En medarbeider har gjennomført KS lederkurs.

Tjenesteproduksjon og resultat 2016
Oppgaver
Enhet
Feiing skorsteiner
Antall løp
Feiing røykkanaler
Antall l. m.
Behandling av avgiftsaker
Antall
Tilsyn med fyringsanlegg
Antall
Saksbehandling av varmeanlegg
Antall
Øvrig tjenesteproduksjon
Type arbeid
Behandlet saker for utfakturering og arkivering
Muntlige henvendelser
Besvart skriftlige henvendelser vedr. fakturering.
Befaringer til eier
Saker behandlet i klagenemnd
Krediteringer/rettelser
Purringer
Oversendt eierkommunene for inndrivelse/utpanting

Utført per 31.12.2016
18771
318
31500
11294
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Antall utført
30500
15432
63
250
0
791
1385
0
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Kvalitetsindikatorer 2016
Kvalitetsindikatorer
% andel røykdykkere, heltid
% andel redningsdykkere, heltid
% andel kjemikaliedykkere, heltid
% andel sertifisert på lift, heltid
% andel grunnkurs, deltid
% andel befalskurs 1, deltid
% andel klasse C (1), deltid
% andel klasse CE, heltid
% andel kode 160 – deltid
% andel utdannet tilsynsutøver
% andel branningeniører
% andel feiersvenner (feiere)
% andel feiermestere
Lånegrad i % av NOK 25 mill.
Likviditetsgrad 1
Totalt sykefravær DRBV

Ønsket
resultat
100 %
> 40 %
100 %
> 60 %
100 %
> 23 %
100 %
> 40 %
100 %
100 %
33 %
97 %
18 %
0%
> 2,0
<5%

Akseptabelt
resultat

Ikke akseptabelt
Resultat
< 66 %
< 27 %
< 66 %
< 20 %
< 75 %
< 17 %
< 50 %
< 27 %
< 50 %
< 80 %
<8%
< 65 %
<5%
> 100 %
< 1,6
> 10 %

Faktisk
resultat
95 %
32 %
95 %
52 %
73 %
19 %
44 %
29 %
36 %
75 %
33 %
86 %
27 %
16 %
2,3 %
6,6 %

Ansatteliste pr. 31.12.2016.
Avdeling

Navn

Tittel

Kjønn

Brannsjef m/utrykning
Controller

M
K

Saksbehandler
Konsulent
Saksbehandler
Lønns og personalkonsulent
Avdelingssjef
Saksbehandler
Renholder

K
M
K
K
K
K
K

Brannsjef:
6110
6110

Andersen Torgeir E
Nedberg Anne-Marie

Sum: 2
Administrasjon
6410
6410
6410
6410
6410
6410
6410

Andersen Brita Fagerli
Belegu Agim
Bolstad Ellen
Hansen Mette Kristin
Hottran Heidi
Naustdalslid Randi
Opsahl Aud

Sum: 7
Forebyggende avdeling
6210

Ellingsen Odd

Avdelingssjef m/utrykningspli M

Aass Jon Erling
Andersen Roger
Borgersen Oliver
Bråthen Jarle
Fjukstad Aina Christine Grønli
Gustavsen Steffen
Hahn Matthias

Feiersvenn
Feiersvenn
Lærling
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn

Sum: 1
Feierseksjonen:
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220

M
M
M
M
K
M
M
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6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220

Hansen Kjetil Uggen
Holthgaard Emil
Holthgaard Knut Arild
Iaccarino Daniele
Ileby Tor-Ivar
Johansen Stian Brenden
Kirkeåsen Turid
Lie Stein Harald
Lundberg Anders
Nilsen Glenn Sigurd
Nilsen John Harris
Nordquist Jan Rikard
Paulsen Terje
Pettersen Trond-Erik
Presberg Ronny Thorodd
Raaen Frode
Sørby Carina
Sørensen Roger
Wang Thomas
Østlid Kim-Andre Ellefsen

Feiersvenn
Lærling
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feier
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiermester
Saksbehandler
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn

M
M
M
M
M
M
K
M
M
M
M
M
M
M
M
M
K
M
M
M

Bjørnstad Stian With
Brock Tina
Frydenberg Ove
Grydeland Liv Marie
Haugen Øystein
Heyerdal Kristin Dammen
Horgen Irene Romkes
Hornstuen Cecilie Aali
Kaas Roar
Kolstad Thomas
Paulsen Martin
Petterson Robert
Ro Kjersti
Ruud Kenneth

Ingeniør
Informasjonskonsulent
Branninspektør
Branninspektør
Branninspektør
Branninspektør
Branningeniør
Branningeniør
Branninspektør
Branningeniør
Branninspektør
Utlånt til beredskap
Branninspektør
Branninspektør

M
K
M
K
M
K
K
K
M
M
M
M
K
M

Sum: 27
Tilsynsseksjonen
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210

Sum: 14
Beredskap heltid:
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Bekken
Egge
Olsen
Løvli
Eeg-Nielsen
Grindvollen
Lislerud
Bratås
Sandholm
Winther
Neperud
Gulbrandsen
Kildal

Trond
Jan Gunnar
Arne Christian
Tom
Pål Christi
Even
Morten
Øystein
Eivind
Martin
Stian
Jan
Simon Kristian

Avdelingssjef m/utrykningspli.
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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6310
6310
6310
6310
6310
6310

Ødevarp
Jensen
Johnsen
Døvigen
Hillestad
Bryntesen

6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6311
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Andersen
Hansen
Christensen
Egge
Woll
Eilertsen
Winther
Berge
Hellerud
Jongjai
Clausen
Søderberg
Wien
Sagheim
Bø
Lundsrud
Andreassen
Haga
Berthelsen
Karlsen
Karoliussen
Solberg
Berge
Gundersen
Gundersen
Christiansen
Hoel
Paulsen
Tufte
Amundsen
Bakken
Kongelf
Brekke
Helgesen
Hilsen
Nymoen
Fevang
Johnsen
Døviken
Bodin
Hushovd
Ludvigsen
Døviken
Svendsen
Bergflødt
Flønes

Karl Espen
Kjetil Wetterstad
Bjørn
Thor Olaf
Anders
Erik
Frode
Hagenlund
Sindre Nedberge
Håkon Kalbach
Simen G.
Martin
Morten Steinvåg
Matias
Espen
Jonas
Master Anan
Dag Christian
Jonas
Jon Fillip
Gøran
Stian
Lindy
Knut Erik
Geir Stian
Roger
Lars Einar
Tor
Jo Anders
Pål Ingolv
Morten
Terje
Gjermund K
Kåre
Hans Martin
Per Egil
Truls
Øivind
Jan Otto
Runar
Jan M
Bjørn
Gjermund
Jan Erik Olden
Rune Rue
Per Harald
Jan
Henning
Hans Ivar
Børre Mathias
Jens Erik
Augen Andreas
Kenneth

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel I
Brannkonstabel I
Brannkonstabel I
Brannkonstabel I
Brannmester
Brannmester
Brannmester
Brannmester
Brannmester
Brannmester
Brannmester
Brannmester
Brannmester
Brannmester
Overbrannmester
Overbrannm m/utrykningspl
Overbrannm m/utrykningspl
Overbrannm m/utrykningspl
Overbrannm m/utrykningspl
Seksj. Leder teknisk
Seksj. Leder heltid
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
K
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Huseby
Frogner
Varfjell
Kleven
Nordseth
Trømborg
Strøm

Ante
Thor Inge
Carl Michael
Trond Smith
Hans W.
Henrik
Steinar

Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Beredskapskoordinator
Seksj. Leder deltid

M
M
M
M
M
M
M

Sum: 72
Deltid – Sylling:
6320
6320
6320
6320
6320

Furøy
Soot
Wam
Markussen
Berget

6320
6320
6320
6320
6320

Kehlet
Thorsrud
Clausen
Nuven
Hilling

6320
6320
6320
6320
6320
6320

Fuglerud
Brenden
Nuven
Olsen
Clausen
Winge

Thomas
Børre
Håvard
Arve
Roger
Cristian
Truslew
Richard Skaar
Christian
Christine
Skjalg
Marius
Evensen
Andre Kenneth
Anders
Mads Eidal
Dag Christian
Sebastian

Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel

M
M
M
M
M

Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
K
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
K

Hendrik R
Tor Martin
Daniel
Rune Andre
David
Terje
Steinar
Anders
Arild
Espen
Ole Johnny
Jørgen
Inga Werner
Per Mangne
Tom Rune
Thomas

Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
K
M
M
M

Sum: 16
Deltid – Sande:
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321

Panman
Pettersen
Weberg
Hansen
Davidsen
Skaflem
Tønder
Grimsrud
Reinhartsen
Midtenget
Haugen
Nyfløt
Isaksen
Sæther
Bottolfs
Wang

Sum: 16
Deltid – Svelvik
6322
6322

Pettersen
Petterson

Ivar Gaaserud
Robert

Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid

M
M
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6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322

Wessel
Jørgensen
Strøm
Hellum
Klausen
Berger
Aadne
Jenssen
Lippert
Mather
Hellum
Jorås
Hellum
Storli
Hellum
Høvik
Andreassen
Pettersen

Yngve
Lasse Herholdt
Roar
Steinar
Per O Skauge
Tom
Runar
Dag Terje
Gyrid Beate
Ole Bjørn
Jørgen
Kim Andre
Eivind Viktor
Raymond
Martin
Helge
Knut Erik
Hans-Petter

Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
M
K
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Sum: 20
Deltid – Sigdal
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6310

Marken
Strøm
Haugen
Haugen
Velstadbråten
Velstadbråten
Juvet
Fragått
Tovsrud
Dannemark
Rustad
Bråthen
Bjørkevik
Kvisle
Iversen
Bendiksby
Carlsen
Lindbo
Bergan
Hiåsen
Frøvold
Øen
Haga

Kjell Ole
Morten
Bernhardt
Arnt Johan
Bjørn
Trond
Bjørn Helge
Anders
Endre
Rolf
Jørn Atle
Kjetil
Bård
Kristian S
Stian
Kristoffer
Kjetil
Eirik Strand
Ann Kristin
Stian
Vemund
Runar
Geir Stian

Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
K
M
M
M
M

Sum: 23
Deltid – Krødsherad:
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324

Rundtom
Løvli
Nøkleby
Bråten
Dybendal
Vinna
Hagen

Jan
Ståle
Erik
Bjørn Kristian
Stian
Ole Magnus
Roger

Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
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6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324

Berg
Skinnes
Paulsen
Slevikmoen
Moen
Varild
Jongjai
Slevigen

Kai
Ole Grunnar
Vidar
Eirik
Lars
Jon Anders
Master Anan
Martin

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
M

Stian
John David
Glenn Espen
Knut Anders
Tom
Baard
Oddbjørn
Kjell Erik
Terje
Anders
Vegar
Nils Peder
Harald
Tor Arne
Cathrine Koch
Christoffer
Arnstein

Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonsrabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
K
M
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
M

Sum: 15
Deltid – Øvre Eiker:
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325

Berg
Borgen
Kustner
Laag
Barosen
Frøyland
Wennberg
Fjeldheim
Wendelborg
Hæg
Nedberg
Varlo
Helgesen
Andreassen
Kvam
Andersen
Kjos

Sum: 17
Tilkallingsvikarer (vikarpool):
6310
6310
6310
6310
6310

Slevigen
Vold
Gisle
Hunstad
Haug

6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Hovi
Skovly
Hynne
Bergersen
Lefsaker
Waasjø
Jensen

6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Kehlet
Jensen
Markussen
Moe
Nilsen
Sandnes
Slevikmoen
Tovsrud

Martin
Tim Andre R
Andreas
Robert
Vegard
Andreas
Melkild
Fredrik
Glenn Cato
Andre
Erling
Knut Martin
Dan William
Cristian
Truslew
Magnus
Arve
Per Stian
Cato Skjelbred
Kjetil
Eirik
Endre
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6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Hilling
Ugstad
Aspelien
Bottolfs
Bråthen
Bøe
Clausen
Fuglerud
Mørk

Skjalg
Jan Tony
Per Steinar
Tom Rune
Kjeti
Fredrik Knutsen
Christian
Marius
Magnus

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M
M
M
M

Anders
Edvard
Anders
Svein Arne
Helge
Asle Strand
Håkon
Andreas
Roger Strøm
Dag Ove
Bjørn Elling
Trond
Anders Bye
Thorbjørn
Per Inge
Lars
Tore
Endre

Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel

M
M
M

Sum: 29
Skogbranntropp:
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Fragått
Lundteigen
Skarra
Kristensen
Nubberud
Resell
Muggerud
Østenengen
Andersen
Ellingsen
Prøis
Eriksrud
Røren
Bogen
Fredriksen
Letmolie
Sylling
Tovsrud

Sum: 18
Ansatte i permisjon uten lønn:
6310
6310
6310

Gudmundsen
Kongstein
Syvertsen

Robert
Bjørn
Pål Chr

Sum: 3
Heltidsansatte som også har stilling på deltid:
6210
6210
6220
6310
6310
6310

Andreassen
Petterson
Wang
Jongjai
Haga
Clausen

Knut Erik
Robert
Thomas
Master Anan
Geir Stian
Dag Christian

Brannkonstabel
Branninspektør
Feiersvenn
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

M
M
M
M
M
M

Sum: 6
Sum heltid:
Sum deltid:
Minus ansatte i
heltid med deltidsstilling:

Sum ansatte hel og deltid

123
107
-6

224
38

