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Årsmelding 2017
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 2017 er Ann S. Fjerdingstad fra Øvre Eiker
kommune. Nestleder er Bent Inge Bye fra Nedre Eiker kommune. Leder og nestleder utgjør
selskapets valgkomité.
Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 17 saker i 2017.
Etter eierseminaret den 24. august 2016 startet DRBVs eierkommuner opp arbeidet med å utvikle
ny eierstrategi for DRBV. På grunn av arbeidet med kommunereformen ble dette arbeidet stanset
våren 2017.
I representantskapsmøte den 20. april ble Gina R. Røvik gjenvalgt som nestleder av styret.
Christina V. Dahl ble gjenvalgt som styremedlem og Unn Hofstad ble valgt inn og erstattet Anne
C. Guneriussen.
Styret fremmet i representantskapets møte den 20. april et mandat for å planlegge ny brannstasjon
på Eikerdelet. På bakgrunn av kommunereformen og etablering av ny storkommune i Drammen
ble saken utsatt på ubestemt tid.
Selskapets styre har i 2017 hatt 7 medlemmer, 5 valgt av representantskapet og 2 av og blant de
ansatte. Kjetil W. Jensen og Hans W. Nordseth har representert de ansatte. Nordseth kom inn i
styret 01.01.2017 og erstattet Gjermund Christiansen. Styrets øvrige medlemmer er Unn Hofstad,
Tom Vidar Børresen, Christian V. Dahl, Gina R. Røvik (nestleder) og Morten Fjeldstad (leder).
Styremedlem Anne C. Guneriussen ble i 2017 erstattet av Unn Hofstad.
Styret har i løpet av året avholdt 6 ordinære styremøter og behandlet 45 saker. Junimøtet var et
styreseminar over en ettermiddag/kveld og neste dag.
DRBV har en egen klagenemnd som består av 8 medlemmer og ledes av Jan Midtskogen fra
Sigdal kommune. Det er behandlet en klagesak i 2017.
Buskerud kommunerevisjon IKS har revidert DRBV’s regnskap for 2017.
I 2017 fikk DRBV kompensert for lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på tilskuddsrammen
fra eierkommunene.
I 2017 ble det arrangert to møter i kontaktutvalget og styreleder deltok i begge møtene.
Årets resultat viser et overskudd på 3,7 millioner kroner. Styret foreslår at kr. 2,0 mill. refunderes
til eierkommunene. Øvrig resultat bokføres mot egenkapitalen. Hovedårsaken til overskuddet er
vakanser, annen inntekt, refusjon sykelønn og lavere reguleringspremie. Justering av
pensjonsforpliktelsene i balansen utgjorde ca. kr. 0,47 millioner av resultatet. Årsresultat tilsvarer
2,8 % av brutto omsetning. Den foreslåtte styrkingen av balansen er del av en strategisk
oppbygging for å møte anslått mva-refusjon til Skatt Sør, samt fremtidige års behov for
investeringer og innsats i forbindelse med større prosjekter.
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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.
I 2017 har styret bl.a. arbeidet med årsmelding 2016, budsjett 2018, økonomiplan 2018 – 2021,
markedsleie for brannstasjoner, korrupsjon og misligheter, vedtak i representantskapet,
tertialregnskap, prognose og prosjekt «Brannyrket og kreftrisiko». Styret har også evaluert daglig
leder, gjennomført egenevaluering, likviditetskontroll og revidert «Retningslinjer for styrearbeid i
DRBV». Styret gjennomførte i juni et arbeidsmøte hvor kultur og mislighetsrisiko var temaer.
Deloittes granskningsrapport av byggesaksavdelingen i Drammen kommune og DRBVs ROSanalyse var arbeidsgrunnlaget i seminaret. Seminaret ble gjennomført på Tyrifjord hotell.
Styret ønsker å takke alle ansatte i DRBV for innsatsen og godt utført arbeid i 2017!

Bærum, 01. februar 2018
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. 15 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 2017 – 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 2017 omkom ingen mennesker i bygningsbrann i DRBVs region. I 2016 ble det i to bilbranner
funnet en omkommet person i hver av brannene, men det var ingen i 2016 som omkom i
bygningsbrann. Det er første gang i DRBVs historie at det har vært to år etterhverandre hvor det
ikke er omkomne i bygningsbrann. Sist år vi opplevde et kalenderår uten omkomne i brann var i
2007.
Siste ti år har det i DRBVs region omkommet i snitt 2,9 mennesker per år i brann. Tallet er høyt.
Hovedårsaken er at i 2008 omkom 13 mennesker i brann i DRBVs region. Gulskogenbrannen var
den største enkeltbrannen hvor 7 polske gjestearbeidere omkom. 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 har brannsjefen i 2017 undertegnet en
avtale med rådmannsnivået i alle eierkommunene. Avtalen går ut på at DRBVs «Trygg
hjemmegruppe» skal samarbeide med pleie- og omsorgsetatenene om målrettede
brannforebyggende tiltak hos de som faller inn under risikoutsatte grupper. Dette kommer i
tillegg til det forebyggende arbeidet som allerede gjøres for sårbare grupper i samfunnet. Vi
ønsker å lykkes med å redusere dødsbrannene.

Totalt sett har DRBV hatt et godt og konstruktivt samarbeid med eierkommune gjennom
kontaktutvalget i 2017. Brannsjefen vil takke eierkommunene for dette samarbeidet.
Eierkommunene engasjerte i oktober 2016 konsulentfirmaet EY for å starte opp arbeidet med å
utvikle ny eierstrategi for DRBV. Det ble jobbet frem ny eierstrategi, men strategien ble ikke
sendt til politisk behandling på grunn av arbeidet med kommunereformen.
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. En
konsekvens er at deltid har fått høyere prioritet for å utdanne sjåfører (klasse C), 160 kode
(«blålyslappen») og grunnkurs. I tillegg har nær sagt alle deltidsmannskaper nå gjennomført
kurset «Mens du venter på ambulansen». I 2017 har defor deltidsmannskapene generelt fått et
godt kompetanseløft.
DRBV er vertsbrannvesen 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 og
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brannmester Pål I. Berge har delvis fyllt en 50% stilling i IUA og organisert øvelser på et høyt
nivå. Stillingen finansieres av IUA.
DRBV søkte og mottok fra Gjensidigestiftelsen midler til «Bjørnis» (se: brannbamsen.no), Trygg
hjemme prosjektet, julekalenderprosjektet og midler til å kjøpe inn hjelpemidler til hjemmboende
som faller inn under risikoutsatte grupper. Totalt er det i 2017 mottatt verdier/midler tilsvarende
ca. kr. 2,8 millioner. Dette er midler som kommer godt med for å styrke de strategiske mål om å
redusere dødsbranner hos de risikoutsatte gruppene. Tar vi også med mannskapsvogn og
overflateredderutstyr som DRBV mottok i 2016 har DRBV totalt mottatt verdier/tilskudd
tilsvarende ca. 7,5 millioner. 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 kvalitet
på egen tjeneste er alle mannskaper kurset i «Mens du venter på ambulansen».
Årsresultatet viser et overskudd på kr. 3,67 mill. Justeringsbeløpet for balanseførte
pensjonsforpliktelser er ca. kr. 0,47 mill. Årsresultatet er 2,8 % av brutto omsetning i 2017.
Utrykningsstyrken til DRBV ble også i 2017 satt på ulike prøvelser. Syrelekkasjen på AASS
bryggeri var uten tvil den mest utfordrende innsatsen. En tank med salpetersyre eksploderte og
syren reagerte med omgivelsene og utviklet nitrøse gasser. Det ble en lang, kunnskapsmessig,
teknisk, taktisk og logistikk krevende innsats. For øvrig registrerer vi at det fortsatt er flest
mindre hendelser, mange bilulykker og akutte helseoppdrag. En bygningsbrann i Mjøndalen,
Nedre Eiker kommune, fikk mye mediaomtale da kommunestyrerepresentant Turid Thommassen
(KrF) stilte spørsmål på sosiale medier om brannvesenets håndtering av brannen og løftet saken
videre opp til kommunestyret gjennom en interpellasjon. DRBV kunne svare ut de spørsmål som
ble stilt i interpellasjonen.
I DRBVs område rykket beredskapsstyrken ut til 2411 hendelser, gjennomsnittlig ca. 6,6

utrykninger per døgn. I forhold til 2016 er det en reduksjon på 3,0 % (75 utrykninger).
Utrykninger til bygningsbranner viser en oppgang på 23,0 %. Årsak er endret rapportering.
Utrykninger til øyeblikkelig hjelp (akutthjelper/first responder) endte på 171 oppdrag.
Tilsynsseksjonen gjennomførte ulike publikumsrelaterte prosjekter hvor vi i sum har vært i
kontakt med ca. 6000 innbyggere. I tillegg ble 143 husstander besøkt. Kanskje de viktigste
tiltakene er ”kick off” med barnehagene, julekalenderprosjektet for 6. trinn, informasjon til
studenter 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 og dødsbranner.
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. 10 000 tilsyn og ca. 17 500 feide piper i 2017 sier det seg selv at dette er et forebyggende
tiltak som når mange innbyggere. Det er også gledelig at feierseksjonen nådde sine
inntjeningsmål i 2017.

7

Årsmelding 2017
I skrivende stund ser sykefraværet ut til å lande på ca. 8,0 %. Målsetning for sykefraværet er
under 5,0 %. Hovedårsaken er langtidssykefravær. Det jobbes målrettet og kontinuerlig for å
holde sykefraværet lavest mulig.
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!
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.
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 2017, tusen takk!

Med vennlig hilsen
Torgeir E. Andersen
Brannsjef/daglig leder
PS: Husk å sjekke røykvarslerne dine!
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Aktivitet i DRBVs styrende organer
Representantskapet
Leder av representantskapet ved utgangen av 2017 er Ann Sire Fjerdingstad fra Øvre Eiker
kommune. Nestleder er Bent Inge Bye fra Nedre Eiker kommune. Det er 8 medlemmer i
representantskapet.
Representantskapet gjennomførte 2 møter og behandlet 17 saker i 2017. 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 2016, revidert budsjett 2017,
valg av styremedlemmer, revisors beretning 2016, mandat for leie av brannstasjon på Eikerdelet,
årsbudsjett 2017, orientering om arbeid med mislighetsrisiko og handlingsprogram 2018 – 2021.
Det har i representantskapet også vært uformelle orienteringer fra den enkelte kommune om
arbeidet med kommunereformen.
Styret
Styret ledes av Morten Fjeldstad og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført 6 møter og
behandlet 45 saker.
I 2017 har styret bl.a. arbeidet med årsmelding 2016, revidert budsjett 2017, økonomiplan 2018 –
2021, bedriftskultur, tiltak mot mislighetsrisiko, «Brannyrket og kreftrisiko», leie av brannstasjon
på Eikerdelet, tertialrapportering, likvidrapportering og –prognoser, regnskapsprognose for 2017,
evaluert daglig leder, styret har evaluert seg selv og revidert «Retningslinjer for styrearbeid i
DRBV». Styret gjennomførte i juni et seminar hvor bedriftskultur og tiltak mot mislighetsrisiko
var tema. Seminaret ble gjennomført på Tyrifjord hotell.
Klagenemda
Klagenemda bestod i 2017 av 8 medlemmer og nemnda ledes av Jan Midtskogen, Sigdal
kommune. Nestleder er Mai-Britt Andersen fra Nedre Eiker kommune. Det ble gjennomført ett
møte i 2017 og en klage på vedtak om salg av fyrverkeri ble behandlet.
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Administrasjonsavdelingen
Heidi Hottran ledet administrasjonsavdelingen i 2017.

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.

Arbeidsoppgaver
Avdelingssjefen har i 2017 hatt lederfunksjon 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 2017. 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.
DRBV har i 2017 implementert nytt lønnssystem; Agresso. Dette har vært ressurskrevende for
avdelingen. Det har vært jobbet med varslingsrutiner og er utarbeidet forslag til varslingsplakat til
godkjenning i AMU og styret.
Lønnsoppgjøret i 2017 var et mellomoppgjør. Den lokale potten i kap. 4 var på 2,4 %. Det ble
forhandlet for ansatte etter kap. 3, kap. 4.2.1, kap 4.2.3 og kap. 5 i Hovedtariffavtalen.

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. 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.
Tradisjonen tro ble det i desember 2017 arrangert julelunsj for pensjonistene. Dette er et stort
arrangement som krever mye planlegging og ressurser.
Sykefravær
DRBV sin målsetting for sykefraværet er å være under 5 %. NAV sin sykefraværsstatistikk
(RTV) pr. 18.1.2018 viser:
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Sykefravær pr. 31.12.2017 – Alle ansatte
8,0 %

Sykefravær pr. 31.12.2016 – Alle ansatte
5,38 %

Målet om ikke å overstige 5 % sykefravær har dessverre ikke lykkes i 2017. Det høye
sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte medarbeidere. Det er imidlertid god dialog
med hver enkelt av de sykemeldte og vi tilrettelegger for alternative arbeidsoppgaver for
medarbeidere med redusert arbeidsevne.

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 2017 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 2017 hadde Tromsø
brann og redning ansvar for arrangementet. Fem medarbeidere i administrasjonsavdelingen
deltok.

Jubilanter i DRBV
DRBV har tradisjon for å hedre ansatte med 25 og 40 års tjenestetid med KS hedersmerke I 2017
var det 2 personer som fikk hedersmerket for 25 års tjenestetid:
Branninspektør
Renholder

Ove Frydenberg
Aud Opsahl

40 års jubilanter i 2017:
Feiersvenn
Roger Sørensen
Underbrannmester
Jan Bodin
Nøkkeltall for administrasjonsavdelingen:
Renhold: Totalt gulvareal er ca. 2000 m2.
Inngående post registrert i Sak og arkiv:
Utgående post registrert i Sak og arkiv:
Inngående fakturaer til DRBV:
Utgående fakturaer:

2017: 4 298
2017: 20 809
2017: 1 992
2017:
335

(2016: 3 906) *)
(2016: 26 407) *)
(2016: 1 856)
(2016:
823)

*) Inkludert feierseksjonen.
Feierseksjonens utfakturering kommer i tillegg.
Til slutt i årsrapporten følger en oversikt som viser ansatte i DRBV pr. 31.12.2017.
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Årsmelding 2017 for Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV
Innledning
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,
funksjonsnedsettelse med mer.
Utvalgets navn forkortes til LDU.
Medlemmer i utvalget i 2017
Leder:
Heidi Hottran (2 år)
Nestleder:
Kjetil W. Jensen (1 år)
Medlem:
Torgeir E. Andersen
Medlem:
Martin Paulsen
Medlem:
Per H. Døviken
HVO:
Robert Kjærstad-Petterson

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

Vara:
Vara:

representant for arbeidsgiver
representant for arbeidsgiver

Odd Ellingsen (1 år)
Tina Brock (1 år)

Aktivitet i utvalget:
Det har i 2017 vært tre møter i utvalget. Utvalget arrangerte i 2017 en åpen dag for kvinner den
9.2.17. Den 6.6.17 ble det arrangert en egen øvelse for kvinner i beredskap hel-/deltid med
påfølgende møte hvor man hadde en åpen diskusjon om øvelser, tilpasning av utstyr etc. Leder i
LDU har også hatt kontakt med media ift. søkermassen til beredskap heltid spesielt, hvor vi
etterlyser søkere med annen etnisk bakgrunn.
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Beredskapsavdelingen
I 2017 har ca. 180 motiverte og dyktige medarbeidere med vært med på laget. Trond Bekken
ledet avdelingen.
Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Seksjonene er; heltid – ledet av Per Døviken, deltid
– ledet av Steinar Strøm og teknisk – ledet av Rune Rue Johnsen
Beredskapskoordinator Henrik Trømborg har i deler av året hatt 20% permisjon for å arbeide i
dsb med fagskoleprosjektet.
Robert Petterson har i 2017 innehatt prosjektlederstilling” Brannyrket og kreftrisiko” kombinert
med ansvar for kompetanse innenfor IUA - region 4. Denne stillingen ble avsluttet 31.12.2017.
Organisasjonskart, beredskap

Beredskap heltid
Heltidsstyrken består av 4 vaktlag stasjonert i Drammen og Mjøndalen og har ved utgangen av
2017, 65 medarbeidere. Av 65 medarbeidere er to pr. 31.12.2017 ute i permisjon. På grunn av
langtidssykmeldinger, ferieavvikling og kurs er det benyttet vikarer i betydelig grad.
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Nedenfor vises oversikt over vaktlagene - heltid pr. 31.12.2017

Rekruttering av nye medarbeidere
For å kompensere for medarbeidere som har fratrådt sine stillinger pga oppnådd aldersgrense er
det i 2017 gjennomført en rekrutteringsprosess hvor både eksterne og ansatte i deltidsstyrken
samt de som er tilknyttet DRBV via vikarpoolen ble gitt anledning til å søke.
Det meldte seg 460 søkere hvor samtlige måtte gjennom omfattende tester, både fysisk, psykisk,
noe teori, samt diverse tester i vann. Det ble ansatt 4 nye medarbeidere. Tre kom fra egen
vikarpool og en kom fra eksterne søkere.
Da en medarbeider gikk av med pensjon medførte dette at det måtte ansettes en brannmester og
en underbrannmester. Ansettelse av brannmester ble gjennomført etter intern utlysning og det
meldte seg 4 søkere til denne stillingen. Ved ansettelse av underbrannmester ble det benyttet
innstilling fra tilvarende ansettelse i 2016 hvor den som var innstilt som nummer 2 fikk tilbud om
stillingen uten utlysningsprosess. Dette var forankret i et enstemmig ansettelsesutvalg inklusiv
fagforening.
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Personalmessige endringer, heltid
Nyansatte heltid:

Andre Bergersen 27 år

Tom R. Bottolfs 38 år

Fredrik K. Bøe 26 år

Vegard Hennum 32 år

Blant heltidsansatte i beredskapsavdelingen har tre ansatte gått av med pensjon i løpet av 2017.
Disse er: Brannmester Morten Gundersen, underbrannmester Hans Ivar Ludvigsen og
brannmester – teknisk Øivind Bakken.
Sluttet:
Robert Gudmundsen 30.11.2017
Permisjoner:
Bjørn Kongstein permisjon til 1.5.2018.
Pål Chr. Syvertsen permisjon til 1.5.2018.

Deltidsstyrken
Deltidsstyrken er fordelt på syv lokalstasjoner; Eggedal, Hokksund, Noresund, Prestfoss, Sande,
Svelvik og Sylling med totalt 107 deltidsansatte. To medarbeidere i deltidsstyrken har annen
heltidsstilling i DRBV.
Mannskaper som har blitt ansatt på heltid fra deltid går ut av deltidsstyrken.
Deltidsstasjonene har ansvaret for beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av rullerende
vaktordninger, utrykninger, trening, øvelser, opplæring og vedlikehold.
Fokusområdene for seksjonen i 2017 har vært å ha fokus på kvalitetsindikatoren. På grunn av
turnover vil kvalitetsindikatoren variere fra stasjon til stasjon. Vi ser at kvalitetsindikatoren ikke
gir alltid et rett bilde ut fra hvor mange som er på vakt på stasjonen.
I 2017 har 6 mannskaper gjennomført førerkort klasse C for lastebil. Det er mannskaper fra Øvre
Eiker, Svelvik, Prestfoss, Eggedal og Noresund.
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Seksjonsleder for deltid var sykemeldt frem til påsken i 2017. Dette har påvirket fremdrift på noe
av aktiviteten i seksjonen.
DRBV søkte og fikk tildelt i 2017 overflateredningsutstyr til Eggedal stasjon gjennom
Gjensidigestiftelsens gave «Det store brannløftet». En del av gaven var et øvingsopplegg
bestående av e-læring samt praktiske øvelser. Stasjonene i Sigdal har gjennomført kurs i
elveredning etter denne modellen.
DRBV gjennomførte i 2017 grunnkurs for deltidsansatte. Kursleder var brannkonstabel Kjetil W.
Jensen. Som regionens største brannvesen velger vi å tilby plasser til nabokorps. Det var 20
stykker som gjennomførte kurset, av disse var femten fra DRBV, to fra Kongsberg, en fra Hurum
og to fra Stokke. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på kurset.
Stasjonene Svelvik og Hokksund har hatt utfordringer i forhold til vaktberedskapen (rullerende
hjemmevakt 24/7) i 2017. Det er gjort nyansettelser i Svelvik og Hokksund som har ført til at
vaktene er besatt.
Fysikk og antall røykdykkere har hatt fokus i 2017. For å motivere til å dra hverandre til trening
har vi startet med prosjektet «sprekere brannvesen». En av våre ansatte på heltid, som også er
personlig trener (PT) har reist rundt på deltidsstasjonene og hatt en treningsøkt med innspill til
øvelser med fokus på røykdykkertesten. Stasjonene Noresund, Eggedal, Prestfoss, Hokksund og
Sande har hatt besøk. Svelvik og Sylling får besøk på nyåret 2018. Vi registrerer at det arrangeres
ukentlige fellestreninger på stasjonene i Noresund, Eggedal og Prestfoss etter denne runden.
Oppmøtet er høyt på disse stasjonene.
I Hokksund har vi hatt rullering på vaktlag. Det er to årsaker til rulleringen. Skifte av
utrykningsleder samt at vi måtte fordele mannskaper med klasse C. Dette medførte at allerede
planlagt ferier kom i konflikt med vaktboka. I den forbindelse var beredskapen redusert i særlig
en periode av sommerferien. Dette er kompensert med mannskaper fra heltid som ved behov tar
hjemmevakt og at beredskap på tankbil flyttes til stasjon i Mjøndalen.
I 2017 ble det tilsatt deltidspersonell til stasjonene i Eggedal, Noresund, Svelvik og Hokksund. I
utlysningen og i rekrutteringsprosessen ble det spesielt lagt vekt på tilstedeværelse på dagtid og
førerkortkompetanse kl. C (lastebil).
Stasjonene Svelvik, Sande, Hokksund gjennomførte kurset «Mens vi venter på ambulansen» i
2017. Sylling, Prestfoss, Eggedal og Noresund gjennomførte kurset «Mens vi venter på
ambulansen» i 2016.
Stasjonene i Sigdal kommune har hatt felles utrykningsledere. Dette har ført til uavklart ledelse
på utrykninger der utrykningsleder er knyttet til Prestfoss og hendelsen er i Eggedal. I 2017 ble
det endret på organiseringen mellom disse to stasjonene. Stasjonene Prestfoss og Eggedal er nå
selvstendig stasjoner på lik linje som øvrige deltidsstasjoner i DRBV. Vi ansatte derfor nye
utrykningsledere i Sigdal, samt avviklet vaktordningen som var knyttet til helg på disse
stasjonene. Prestfoss og Eggedal har fra 01.01.2018 hver sin utrykningsleder på vakt.
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Kvalitetsindikatorer – deltid pr. 31.12.2017

Personalmessige endringer, deltid
Nyansatte i 2017
Svelvik
Tine Sofie Greiner-Lutnes
Glenn Andre Strømsheim
Håkon Liverud
Viktor Hellum
Eggedal (ansettelsesprosessen ble gjennomført i 2017, tiltredelse fra januar 2018)
Sondre Vidvei
Sølve Kolbjørnsrud
Ingar Bergan
Marius Grøterud Larsen
Hans Kristian Medalen
Hokksund
Christian Atle Haugen
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Synnøve Hoff Fjeldstad
Noresund
Rune Kronstad
Bjørn Christian Varild
Bjørn Olav Ødegård
Sluttet i 2017
Svelvik
Kim Andre Jorås
Lasse Jørgensen
Knut Erik Andreassen (Ble ansatt på heltid)
Sigdal
Stian Hansen
Rolf Dannemark
Ivar Juvet
Sylling
Christian Kehlet
Krødsherad
Master Anan (Ble ansatt på heltid)
Sande
Tom Rune Bottolfs (Ble ansatt på heltid)

DRBVs totale utrykningsmengde 2017

Unødvendige utrykninger
Skogbranner

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1104

962

999

1022

1028

1041

983

1168

1146

1275

1254

6

3

1

0

0

2

0

11

0

15

10

Andre branner

317

290

241

224

189

166

175

154

124

127

156

Andre utrykninger og oppdrag

1778

1487

1304

1119

969

972

932

1075

1015

973

873

72

70

74

101

90

110

92

94

104

96

118

3277

2812

2619

2466

2276

2308

2182

2502

2389

2486

2411

Bygningsbranner
Sum oppdrag
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I DRBVs område ble det i 2017 rykket ut til 2411 oppdrag. I forhold til 2016 er det en reduksjon
på 3% i antall utrykninger. Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per døgn på 6,6
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.

Omkomne i brann i DRBVs region
Omkomne i
brann

2008
13

2009
2

2010
2

2011
1

2012
2

2013
1

2014
3

2015
4

2016
1

2017
0

Det er ingen omkomne i bygningsbrann i 2017.
Siste 10 år har det omkommet 29 personer i brann i DRBVs region. Det gir et gjennomsnitt på
2,9 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 2017 har det
omkommet 25 personer, som er det laveste siden registreringen av omkomne startet i 1979.
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Oversikt over oppdrag fordelt på kommuner

Aktiviteter – hendelser
Brann i bygning
Rapporterte «Brann i bygning» viser en økning i 2017. I 2016 var det 96 bygningsbranner mot
118 bygningsbranner i 2017. Type «brann i bygning» som speiler økningen gir ingen indikasjon
på behov for å iverksette tiltak. Årsaken er at terskelen for å bli kategorisert som «brann i
bygning» har blitt lavere, og derfor er mer «følsom» måleparameter. De siste 7 år har det vært
gjennomsnittlig 100 branner/branntilløp som kategoriseres som «brann i bygning».
Brann i 1890-gård i Drammen
Mandag 24. april startet det brann i en 1890 gård i Øvre Storgate i Drammen. 1890-gårder kan by
på store utfordringer da de ofte har dårligere brannskille i etasjeskillerne enn i moderne bygg.
Ved ankomst var det røykfullt i øvre delen av bygget. Det var utfordrende å få kontroll over
brannen, da brannen hadde spredt seg til nedforede himlinger.
Med flere røykdykkerinnsatser og bruk av varmesøkende kamera ble arnestedet lokalisert.
Brannen ble slukket uten at brannen utviklet seg til å bli fare for smitte til andre leiligheter eller
andre bygg.
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Kilde DT. Foto: Reidar Folkedal

Akutt forurensing - Drammen
Natten til 28. mai sprakk en av to 1000 liters beholdere med en sterk syre på AASS bryggeri.
Beholderne stod i kar som skulle motta eventuell lekkasje. Trulig har det vært trykk i beholderne
slik at syre ble sprutet ut i lokalet. Syra reagerte med organiske stoffer som utviklet en gassky.
Skya ble luftet ut via ventilasjonsanlegget. Det ble en langvarig hendelse hvor syra som hadde
havnet i karet måtte nøytraliseres før den kunne transporteres vekk til deponi. DRBV fikk etter
hendelsen skryt fra DSB for sin håndtering av denne hendelsen.

Kilde DT. Foto: Anders Devik

Husbrann Mjøndalen
Morgenen 3. august ble det meldt om husbrann i Arbeidergata i Mjøndalen. Brannen hadde slått
gjennom taket før vi var kommet frem og bygningen var ikke til å redde. Hovedfokus var å redde
nabobygg.
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Kilde DT. Foto: Reidar Folkedal

Låve- og boligbrann på Lierstranda
Sent kveld 7 oktober begynner det å brenne i en låve på Lierstranda. Låven stod med kort avstand
til hovedbygning. Sterk vind bidro til at brannen spredte seg til hovedbygningen. Både
hovedbygning og låven ble totalskadd. Gården var fraflyttet.

Kilde: DT. Foto Reidar Folkedal

Brann i Hokksundhallen
Natt til 14 august begynte det å brenne i Hokksundhallen. Brannen hadde fått tid til å utvikle seg.
Ved ankomst var det åpen brann ved inngangsparti og i et hjørne. Etter innsats av mannskaper fra
Hokksund, Mjøndalen og Drammen ble den store hallene reddet. Kjøkken, ventilasjon,
bordtennisrom og utvendig kledning var skadet.

Kilde DT. Foto: Inger Boldvik
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Trafikkulykker
Utrykninger til trafikkulykker viser en økning på 5 % i 2017. I hele DRBV ble det rykket ut til
184 trafikkulykker som i hovedsak er sikring av skadestedet, men også 2 ulykker med dødelig
utgang, begge menn. Det øves jevnlig for å kunne håndtere større ulykker hvor det er behov for å
iverksette hurtigfrigjøring.
Akutte helseoppdrag (akutthjelper)
DRBV hadde i 2017, 171 utrykninger definert som akutte helseoppdrag. I 23 av tilfellene ble det
iverksatt hjerte/lungeredning og i 13 av disse ble hjertestarter benyttet. Det er en klar økende
tendens at brannvesenet bistår helse i akutte helseoppdrag. Dette både for å være i forkant av
ambulansen og for å bistå ambulansen.
Bilbranner
DRBV rykket ut til 38 bilbranner i 2017, en nedgang på 15 fra 2016 (53 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 2017 registrert 39 tilfeller av akutt forurensning mot 36 tilfeller i 2016 og
7 oppdrag i 2015. Ser vi bort fra hendelsen ved Aass bryggeri anses ingen av oppdragene som
større forurensingshendelser.
Skogbranner
DRBV rykket ut på 10 skogbranner i 2017 mot 15 i 2016. Dette tilskrives naturlige svingninger
som et resultat av vær og tilfeldigheter. En lørdag midt i juli måned fikk DRBV bistand av dsb
skogbrannhelikopter under slokking av skogbrann på Knaben i Nedre Eiker kommune.
Unødige utrykning til automatiske brannvarslingsanlegg
Unødige utrykninger til automatiske brannvarslingsanlegg som har direkte varsling til 110
sentralen viser ingen endring i forhold til 2016.
Forøvrig har DRBV hatt en inntektsøkning fra alarmabonnenter på ca 72 % de siste seks årene
som følge av økning i antall at alarmabonnenter. Ca. kr. 3,27 mill. i alarminntekter i 2017 mot ca.
kr. 1,9 mill. i 2010. Alarmkunder følges fortløpende opp iht. gjeldende avtale, med at gebyr
vurderes for ansvar som ligger til abonnenten. Målet er å få antall unødige utrykninger så lavt
som mulig.
Redningsdykkertjenesten
Det er målsetning om å ha minimum 25 utdannede redningsdykkere. Ved utgangen av 2017 var
det 28 aktive redningsdykkere i DRBV. Det er i inneværende år ikke utdannet redningsdykkere i
DRBV. I 2017 er det fakturert for 9 oppdrag som utgjør kr 72.773,-. Oppdragsgiverne har vært
politi og privat. Oppdragsmengden og omsetning har vært betydelig mindre i 2017 enn i 2016.
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.
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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, Sigdal 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 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.

Service seksjon
Øivind Bakken gikk av med tjenestepensjon i
februar. Holger Kramer er ansatt som ny
servicemedarbeider 01.06.2017. Holger kommer
fra firma Handicare som bygger ambulanser og
spesialkjøretøy. Holger er opprinnelig fra
Tyskland og er utdannet lastebilmekaniker.
Oppgaver/prosjekter 2017
 Etablert reservetøysordning for vernetøy (utrykningstøy). Vernetøyet pakkes i vanntette
bagger, ett sett i hver (bukse og jakke) merket med størrelse. Det blir lagret et bestemt
antall på hver stasjon som kan bringes ut på brannstedet.
 Har anskaffet og innredet to tilhengere for IUA. Arbeidet ble fakturert IUA. Inntekt
DRBV 22.240, Vognhallen i Drammen er oppgradert med maling av vegger og nytt gulvbelegg.
 Som oppfølging av PWC rapporten er det montert brann- og tyverialarmer på samtlige
deltidsstasjoner samt kameraovervåking og skallsikring i Drammen og Mjøndalen.
Anleggene ble satt i drift ved årsskiftet 2017/2018.
 For å redusere muligheten for å forurense ytre miljø er det jobbet med valg av skumtype,
kartlegging av øvelsesområder hvor det er benyttet skum over år, taktiske er fokus på
skum nedjustert og annen teknikk velges, bl.a. skjærslukker i ny mannskapsvogn.

Investeringer 2017
I 2017 ble det foretatt følgende investeringer (rullende materiell).
Type
Bil til teknisk (pickup)
Båt, Pioner Multi med 80 HK Yamaha *
Fremskutt enhet (T16)
Mannskapsbil (D61)
Vaskehenger (skitten og ren sone deltid)
SUM

Stasjon
Drammen
Noresund
Prestfoss
Mjøndalen

Sum (eks. mva)
417.528
166.468
776.206
3.933.528
297.341
5.591.071
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*Innkjøp i samarbeid med Krødsherad kommune (regulert i egen avtale om eierandel, forsikring, vedlikehold og
oppsigelse/opphør).

Salg av utrangert materiell 2017
Type
Tilhenger
Chevrolet
Caravelle
Beltekit til ATV
Toyota Landcruiser
Gummibåt med motor og henger
SUM

Stasjon
Noresund
Prestfoss
Drammen
Mjøndalen
Drammen
Noresund

Sum
5.687
46.813
39.375
22.750
42.000
15.191
171.822

Kompetansehevende tiltak
Utvidet evaluering av innsats og annet
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 sine forventninger om «Lessons learned».
I 2017 har det vært gjennomført tre ulike typer evalueringer som ikke bare knytter seg til store
omfattende branner/ulykker i egen region.
1. Syrelekkasje Aass bryggeri natt til 28.5.2017. To palletanker med syre reagerte kraftig
med omgivelsene og dannet nitrøse gasser. Hendelsen var ressurskrevende og fikk i
etterkant oppmerksomhet flere (dsb, fylke, kommune, media osv). DRBV fikk god
omtale for håndteringen av hendelsen. Hendelsen er delt med flere ulike
samfunnsaktører. Evalueringen viste bl.a. følgende suksessfaktorer:
a. Rolig adferd med risikobasert tilnærming til hendelsen.
b. Samvirke, innhente fakta og motta lederstøtte.
c. Godt utstyr, faglig nivå og god organisering
2. Vestfold Interkommunale brannvesen IKS (VIB) ble i 2017 saksøkt for kr. 17 mill i
forbindelse med brann i stort lagerbygg (BASA huset). Rapportene er gjennomgått for
å se på egne rutiner, opplæring, praksis og kultur. Det er laget egen intern rapport fra
dette arbeidet.
3. I juni måned ble det gjennomført et møte med Nedre Romerike brannvesen IKS med
fokus på driftsmessig erfaringslæring/deling på tvers av brannvesen. Styret i DRBV er
orientert om erfaringene fra dette møte
Diverse kurs og kompetanse – heltid
Heltid har god kontroll på kvalitetsindikatorene som retter seg mot kompetanse. Kompetansen er
god og måleparameterne viser bedring fra 2016.
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I tillegg til daglige øvelser har følgende mannskaper gjennomført diverse kompetansehevende
kurs i 2017:
Navn

Gjennomført kurs

Tid

Sted

Gjermund Christiansen
Steinar Strøm
Augen Bergflødt
Tom Løvli
Lindy Lundsrud
Gøran Sagheim
Jon Fillip Wien
Sindre N. Hansen
Morten Steinsvåg Eilertsen

Utrykningsleder - overgangskurs
Samvirke kurs
Utrykningslederkurs – del A og B
Utrykningslederkurs – del A og B
Grunnkurs
Grunnkurs
Grunnkurs
Overflateredning lokal instruktør
Overflateredning - hovedinstruktør

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

NBSK
SF Starum
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK

Kurs deltid
Følgende mannskaper har tatt førerkort klasse C i 2017
Arnstein Kjos
Øvre Eiker
Christoffer Andersen Øvre Eiker
Helge Høvik
Svelvik
Kjell Ole Marken
Eggedal
Bård Bjørkevik
Prestfoss
Roger Hagen
Noresund

Undervisning/Eksterne kurs 2017
Ansvarlig for koordinering av eksterne kurs/undervisning i 2017 har vært Robert Petterson.
Kunde
Bilia
Eiker videregående
Plantasjen
Sande videregående
Svelvik ungdomsskole
Aass bryggeri

Type kurs
Førstehjelpskurs
Praktisk slukking
Praktisk slukking
Praktisk slukking
Praktisk slukking
Branninformasjon
Sum:

Fakturert
8.000
10.000
10.000
12.000
12.000
2.500
54.500
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Beredskapskoordinator
Stillingen skal styrke planarbeidet og bidra til kompetanseløft i avdelingen.
I 2017 er det jobbet med bl.a.
 Ansettelser deltidskonstabler i Øvre Eiker og Svelvik (med bakgrunn i at seksjonsleder
deltid var sykmeldt i perioden)


Jernbanetunneler. Tunnelberedskap i Oslokorridoren sammen med Bane NOR (tidl.
Jernbaneverket). Representert DRBV i beredskapsanalyser, arbeid med nasjonal
Veiledning mm. Holmestrandporten, Lieråstunnelen og ny jernbanetunnel Drammen
(Intercity Kobbervikdalen) aktuelle prosjekter.



Veitrafikktunneler. Jevnlig kontakt med Statens Vegvesen (SVV) angående veitunneler i
DRBVs distrikt. Organisert befaringer i renovert Fosskolltunnel (E18 Lier) sammen med
SVV og Asker og Bærum brannvesen IKS.



BRIS. Deltakelse i nasjonalt brukerforum for BRIS rapporteringssystem. (Henrik har
overtatt denne oppgaven fra avdelingssjef Odd Ellingen i DRBV).



CBRNE. Sammen med vaktsjef Jan Magne Helgesen planlagt og gjennomført
kompetanseheving i håndtering av farlige stoffer. Deltatt på CBRNE ukeskurs på Starum.
Gjennomført møter med CBRNE-senteret på Ullevål sykehus, besøkt Forsvarets
Forskningsinstitutt (FFI), NAKOS m.fl.



Gjennomført opplæring i CBRNE (Chemical, Biological, Radioactiv, Nuclears,
Explosives) for DRBV heltid, politiet i Søndre Buskerud PD og ambulansetjenesten i
Vestre Viken HF. Kursrekke over 3 uker.



Støttefunksjon i forbindelse med avvikling av grunnkurs deltidskonstabler i samarbeid
med seksjonsleder og kursleder. Organisert opplæring i utrykningskjøring (kode 160) og
lastebilsertifikater (klasse C) via kjøreskole.



Ny brannstasjon Eikerdelet. I samarbeid med brannsjefen etablert styringsgruppe og
iverksatt prosesser i kommunene Nedre Eiker og Øvre Eiker med planer om ny felles
brannstasjon på Eikerdelet. Innledende møter med tanke på nye lokaler sammen med
Sivilforsvaret, politiet og ambulansetjenesten. Prosessene satt på vent av
representantskapet i DRBV i forbindelse med kommunereformarbeidet.



Gjennomført oppfølging av konsulentselskapene Rambøll og Ernst og Young i
forbindelse med utredninger av husleie for DRBVs brannstasjoner og
kompensasjonsbeløp for Nedre Eiker kommune.



Husleiekontrakter. I samarbeid med avdelingssjef Trond Bekken iverksatt arbeid med å
etablere husleiekontrakter for alle brannstasjoner DRBV nå disponerer. Arbeidet
videreføres i 2018.



Deltatt i planarbeidet som DRBVs representant i Øvelse BJØRN 2017. Organisert
deltakelse i øvelsen der DRBV overtok og driftet en ELS-stab for Ringerike brann- og
redning.
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Brannyrket og kreftrisiko:
o I samarbeid med hovedverneombudet gjennomført bestilling av mobilt vaskeri
som nå er satt i drift i DRBV
o I samarbeid med hovedverneombudet gjennomført informasjon og forprosjekt på
ombygging av vaskehall ved Drammen brannstasjon.



Deltatt i Brannkompetansenettverket i Norge (8 store brannvesen), bidratt til
kompetanseoverføring mellom deltakerne og tilbake til DRBVs ansatte.



Utarbeidet høringssvar på Konseptutredning Sivilforsvaret og endring i
Arbeidsmiljøloven (med hovedvekt på dykkerforskriften).



Deltatt i arbeidsgruppe for IUA Region 4 – materiellkomite.



Sammen med ingeniør Stian W. Bjørnstad (tilsynsseksjonen) startet opp internt arbeid i
DRBV om beredskapsanalyse som arbeidsverktøy med tanke på DSBs rapport om
«Samfunnets kritiske funksjoner». Pågående prosess.



Organisert beredskapsøvelser, «nødstrøm på sykehjem», i Drammen kommune.



I samarbeid med seksjonsleder deltid Steinar Strøm startet opp planlegging av opplæring
for utrykningsledere deltid (BER 1). Kontakt med Norges brannskole (NBSK) og
Lillehammerregionen brannvesen med tanke på pilotprosjekt basert på Taktikkboken og
utrykningslederkurs heltid. Planlagt oppstart 2018.



I samarbeid med forebyggende avdeling og NELFO planlagt Nasjonal Brann- og Elsikkerhetskonferanse om solcellepaneler og sikkerhet.
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Forebyggende avdeling
Avdelingen ledes av Odd Ellingsen.
Avdelingen består av to seksjoner, feier- og tilsynsseksjonen.
Feierseksjonen ble midlertidig ledet av Jan Erik Fevang fram til sommeren. Ny seksjonsleder,
Johannes Michielsen, begynte i august. Seksjonen er lokalisert i Kobbervikdalen 65.
Tilsynsseksjonen ble ledet av Cecilie Aali Hornstuen, seksjonen er på brannstasjonen i Drammen.
Kvinneandelen i avdelingen er på 20 %. (43 % i tilsynsseksjonen og 7,7 % i feierseksjonen)
Avdelingens primæroppgaver er feiing og tilsyn av fyringsanlegg, tilsyn i byggninger med krav
til særskilt risiko, informasjon, aktiviter, kampanjer og andre forebyggende oppgaver. Innføring
av ny forskrift åpnet for risikovurdering som kan gi lenger frekvens mellom tilsyn eller feiing på
fyringsanlegg eller tilsyn på byggning med krav til særskilt sikkerhet. Dette gjør at vi kan bruke
resursene mer rettet mot de som trenger det mest og hvor det er fare for en høyere hyppighet av
branner. Ressursene brukes dermed på best mulig måte og som gir et effektivt forebyggende
arbeid rettet mot der det er mest behov.
Tilsynsseksjonen har fått totalt ca 2.8 mill fra Gjensidiges "Det store brannløftet" i 2017. Midlene
skal brukes til å øke brannsikkerheten hos barn, ungdom og utsatte grupper. En del av midlene er
øremerket til innkjøp av sikkerhetsutstyr til boliger for utsatte grupper. Seksjonen rapportere til
Gjensidige og følger retninglinjene som er lagt til grunn.
Kvalitetsindikatorene er godt innenfor kompetansen som skal være i seksjonene. Det er en ansatt
i tilsynseksjonen som ikke har grunnutdanningen som tilsynsutøver men skal på brannskolen i
2018.
Kvalitetsindikator
% andel utdannet tilsynsutøver
% andel ingeniører
% andel feiersvenner (feiere)
% andel feiermestere

Ønsket
resultat
100 %
33 %
85 %
17 %

Akseptabelt
resultat

Ikke akseptabelt
resutat
< 81 %
<9%
< 66 %
<5%

Faktisk
resultat
92 %
42 %
85 %
25 %

Tilsynsseksjonen
Bemanning
Seksjonen er per 31.desember bemannet med 13 ansatte (1
er midlertidig i beredskap, men er tilbake i tilsyn fra 1.jan
18). I løpet av 2016 ble det ansatt en ingeniør som tiltrådte i
februar 2017. En person har sagt opp sin stilling i 2017, og
ansettelsesprosessen for denne stillingen ble igangsatt med
søknadsfrist 1. desember. Avgjørelse faller i begynnelsen
av februar 2018.
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Antall § 13 objekter i eierkommunene:
A-obj: 579
B-obj: 140
C-obj: 19
Nøkkeltall
Grad av gjennomførte tilsyn ut fra planlagte tilsyn
Bistand til kommuner
Forebyggende saksbehandling
Bekymringsmeldinger
Trygg hjemme- besøk
Informasjon/ opplæring/ øvelser

95 %
59 stk
317 stk
65 stk
44 stk
49 stk

EKSTERNE KURS
Kurs brannskolen:
2 stk på forebyggende kurs
1 stk på nettbasert kurs i brannvern

EKSTERNE SEMINARER
2 stk på: Brannvesenkonferansen
1 stk på: Brannetterforskingsseminar
1 stk på: NBUF
1 stk på: Brannvernkonferansen
3 stk på: Sprinklerseminar
4 stk på: Elbilseminar
2 stk på: Beredskapsdagen fylkesmannen i
Vestfold
4 stk på: NORTEK- kurs (brannalarm og nød- og
ledelys)
7 stk på: Forebyggende forum
2 stk på: Kurs i passiv brannsikring
Tilsynsseksjonens arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene som gjennomføres på tilsynsseksjonen er mange og varierte. En del er definert
som konkrete aktiviteter i tabellen under, samt at det gjennomføres tilsyn. I tråd med Forskrift om
brannforebygging risikovurderes hyppigheten av tilsyn med de særskilte brannobjektene. Dette
innebærer at mange tilsynsobjekter kan øke intervallet mellom tilsyn, fra ett år til to, tre eller fire
år. Dette reduserer antall tilsyn som gjennomføres årlig med 40-50%, og frigjøre kapasitet til
andre oppgaver.
Aktiviteter
Alle aktiviteter er satt opp med minimum to ansvarlige, der en har koordinerings/
framdriftsansvar og den andre er medansvarlig. Begge har likt ansvar for gjennomføring av
aktiviteten. De fleste aktiviteter er avhengig av bidrag fra flere, men ansvar for gjennomføring
ligger på de som er satt opp med ansvar. En del aktiviteter gjennomgås i det påfølgende:
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Trygg Hjemme
Trygg hjemme gruppa flyttet i januar inn i nyoppussede kontorer på brannstasjonen, der de som
har Trygg hjemme som hovedoppgave er samlet.
Prosjektet fikk midler (kr. 1,2 mill) fra Gjensidiges brannløftet og ble igangsatt i februar 2017.
Målet var at forankring i eierkommunen skulle være oppnådd innen 01.07.17, og at overordnet
kartleggingsskjema skulle være returnert innen utgangen av 3. kvartal. I begynnelsen av oktober
var samarbeidsavtale med alle åtte eierkommuner underskrevet og kartleggingsskjemaer var
mottatt. Ved utgangen av 2017 var ikke prosjektmidlene tatt i bruk, deler av disse vil benyttes til
delfinansiering av en prosjektstilling for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner for 2018.
Det er også søkt brannløftet om ytterligere kr. 2 mill. til tiltak i bolig for risikoutsatte grupper, der
vi fikk innvilget 1,4 mill.
Det ble også søkt brannløftet om kr. 275.000 kr. til å
gjennomføre et pilotprosjekt;
«Beredskapsforebyggende arbeid», hvordan bruke
beredskapsressurser til forebyggende arbeid spesielt
rettet mot de sårbare gruppene. Vi søkte om midler til
oppgradering av slokkehenger, brosjyremateriell,
overtid, kursing etc. Vi fikk ikke innvilget denne
søknaden, men det er i samarbeid med beredskap
besluttet å gjennomføre prosjektet til tross for dette.

Våren fortsatte med samarbeid med hjemmetjenesten i Svelvik og Sande. Det var også dialog
med boligforvalterne i Nedre Eiker kommune. I løpet av våren 2017 var vi på befaring og hadde
opplæring for ansatte i nær alle de kommunale boligene i Nedre Eiker som ikke er særskilte
brannobjekter. I høst var Trygg hjemme- gruppa på studietur til Trondheim, der også trygg
hjemme koordinator John Dutton har vært, for å lære av de erfaringer som er gjort der, både fra
brannvesen og kommune.
Planlegging om oppstart av Trygg Hjemme- prosessen ble satt i gang, og det er avholdt møter
både i Drammen, Sigdal og Krødsherad. Det er også opprettet god dialog med Lier kommune om
videre Trygg Hjemme- arbeid.
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Det er gjennomført informasjonsrunder om Trygg Hjemme,
forebyggende avdeling og regelverket for alle vaktlagene,
både heltid og deltid, samt at det er utarbeidet en ny brosjyre
om brannsikkerhet i hjemmet i samarbeid med feierseksjonen.
Det gjennomføres felles tilsyn/ befaringer med byggesak,
arbeidstilsyn, eltilsyn og brannvesen etter behov, blant annet
mot innkvartering i landbruket/ sesongarbeidere. I forkant av
sommersesongen 2017 ble det også i år avholdt et felles møte
for planlegging av kommende senong og oppsummering av
året som har gått
For øvrig har vi deltatt på komfyrvaktkampanje i februar med utdeling av komfyrvakt og stands
ved kjøpesentre, deltatt på Senior 75- konferanse, samt holdt foredrag/ informert om
brannsikkerhet til ulike grupper.
Julekalender
I år fikk 1691 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.
Brannvernuka/åpen dag
Åpen dag ble i år gjennomført lørdag 23. september på stasjonene i Drammen, Nedre Eiker, Øvre
Eiker, Prestfoss, Sigdal og Krødsherad. I år kom «Bjørnis» på besøk! Han rakk nesten å besøke
alle stasjonene, men tiden ble dessverre for knapp til å rekke Svelvik. Det var et svært populært
besøk!
Vi har estimert med følgende antall besøkende:
Stasjon
Antall
Drammen
1500
Nedre Eiker
1350
Øvre Eiker
500
Svelvik
60
Prestfoss
100
Krødsherad
100
Totalt
3610
Det var personell fra både beredskap og tilsyn til stede på alle åpne stasjoner. I tillegg var feierne
representert i Drammen og Sigdal. Andre deltagende etater var Røde Kors, El- tilsyn og Kiwanis
som sto for pølsesalg
Aksjon boligbrann og røykvarslerdagen
Aksjon boligbrann ble i 2017 gjennomført i perioden 5. – 7. desember, med røykvarslerdagen 1.
desember som «avspark». Røykvarslerdagen ble innledet med utdeling av røykvarslerbatterier til
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pendlerne på togstasjonen i Drammen. Senere hadde vi stands på to kjøpesentere, samt på
Bragernes Torg. Sistnevnte i samarbeid med Gjensidige. På senterne var «Bjørnis» med og skapte
oppmerksomhet.
Under selve aksjonen 5.-7. desember ble det totalt gjennomført 223 boligbesøk.
Aksjonen ble på dagtid gjennomført med besøk hos hjemmeboende eldre i Hokksund i samarbeid
med hjemmetjenesten. På kveldstid ble det gått målrettet besøk mot boliger i Lier i samarbeid
med Lier Boligselskap. 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.
Hyttekampanjen
Hyttekampanjen ble gjennomført i to omganger; en i påsken mot på fjellet, og en på sommeren
ved sjøen.
Onsdag i påska var DRBV til stede på Tempelseter og langfredag på Haglebu i forbindelse med
påskelunchen. Vi var representert ved tilsyn, feier og beredskap deltid. Det ble delt ut ca 300
minihytter med røykvarslerbatteri.
I sommerferien oppsøkte vi hytter i Sande og Svelvik, i områdene Bjerkøya, Krok og Flatåsen.
Det ble totalt delt ut ca 150 info brosjyrer og batteri. Av de vi besøkte hadde ca 20 hytter ikke
fungerende røykvarsler. Det var en meget positiv respons fra publikum ved å oppsøke hyttefolket
på denne måten. Det oppleves også som godt og nyttig forebyggende arbeid, da det synes som at
en del ikke husker å sjekke røykvarslere i fritidsboligen sin, jmf. at ca. 10% av de besøkte
sommerhyttene ikke har varsler, eller den fungerer ikke.
Nattkontroller
I 2017 ble det gjennomført nattkontroller både på sykehjem/ pleieinstitusjoner og utesteder. Det
ble avholdt en nattkontroll på sykehjem og pleieinstitusjoner i tre av kommunene våre i
forbindelse med ferieavvikling. Det ble gjennomført nattkontroll på enkelte utesteder i
begynnelsen av året, og under elvefestivalen ble det gjennomført en større nattkontroll med
utesteder i Drammen.
Barnehager
Årets opplevelsesdag på brannstasjonen for barnehagene
ble gjennomført som tidligere år, med to runder hver dag i
uke 38 og 39.
Til sammen var det ca 1800 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.
Nytt av året var «Bjørnis»- posten, som erstattet slukking
av brann i kjele. Bjørnis ble kjempepopulær! En del
barnehager hadde hørt om Bjørnis før, og noen kunne også
sangene! Alle barna fikk med seg en dobbel sjekkliste hjem
for å sjekke brannsikkerheten både hjemme og hos
besteforeldre.
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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.
Bjørnis
Bjørnis er en bamse som både hjelper til med forebyggende arbeid og trøst ved hendelser.
Traumebamsen Bjørnis er på alle stasjoner, og kan deles ut ved hendelser der barn er berørt. Det
er etablert rapporteringssystem for å sikre oversikt og at det blir supplert med bamser der det
deles ut. Ved utgangen av 2017 var det delt ut 19 bamser i forbindelse hendelser i vårt distrikt.
Maskoten og den forebyggende bamsen Bjørnis kom til Drammen brannstasjon 25. august, og ble
godt mottatt. Vi hadde også invitert en barnehage til å komme til brannstasjonen for å ta imot
ham. Samme dag tok han seg også en spasertur for å hilse på folk på elvefestivalen.
Han ble presentert for øvrige barnehager i forbindelse med barnehageukene i september, og var
svært populær.
Sommeraktiviteter
Nytt av året er at det ble planlagt egne aktiviteter for sommermånedene, der de mer vanlige
aktivitetene kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av ferie.
Hovedaktiviteten var uvarslet tilsyn/ befaring med mindre serveringssteder som ikke er særskilte
brannobjekter. Dette var delvis for å kartlegge bruk av gass i
mindre mengder som grunnlag for tilsynsaksjonen med farlig stoff
i september, men også for å se på og veilede om brannsikkerhet
ved de mindre serveringsstedene. Serveringsstedene i Drammen,
Nedre Eiker, og Øvre Eiker ble besøkt.
Det ble gjennomført besøk på hytter i tre hytteområder i Sande og
Svelvik. Dette var en del av hyttekampanjen som vi valgte å
gjennomføre på sommeren. Inspektørene ble godt mottatt av
hyttefolket, og da det har vist seg at ca. 10% av de besøkte hyttene
ikke hadde fungerende røykvarsler er det også et viktig
forebyggende arbeid, samtidig som vi er synlige ute.
Campingplasser og båthavner ble også besøkt for å informere om
brannsikkerhet for de som oppholder seg her. I forkant var det
utarbeidet informasjonsskriv om brannsikkerhet i båten og
brannsikkerhet i campingvogna. Disse ble delt ut eller hengt opp på
oppslagstavler. Det ble hengt opp skogbrannfare- plakater på oppslagstavler ved
parkeringsplasser i tilknytning til typiske/ populære utfartssteder og badeplasser.
Informasjonskonsulenten
Stillingen som informasjonskonsulent ligger under tilsynsseksjonen, selv om hun fungerer for
hele DRBV. Infokonsulenten har ansvar for intern og ekstern informasjon i DRBV. Hun er
ansvarlig for våre nettsider drbv.no og profilering på Facebook. Hun utgir internavisa
Brannposten hver fredag som blir sendt på e-post. I 2017 har hun vært med på utvida
lederteammøter og vært referent i AMU, arbeidsmiljøutvalget. Hun har deltatt på
Brannvesenkonferansen på Gardermoen og Forebyggende forum i Ålesund.
Hun har jobbet tett med prosjekter barn og unge og deltok for første gang på MOT-aktivitetsdag
for alle 10. klassinger i Nedre Eiker. Hun har vært koordinator mellom tv-selskapet ITV og
DRBV i sesong 2 av tv-serien Brannstasjonen som har blitt sendt på MAX. Seertallene viser at
gjennomsnittlig har ca 100.000 mennesker sett hver episode.
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Hun har vært med på informasjonsmøter på samtlige deltidsstasjoner og laget kortfilmer fra alle
våre deltidsstasjoner som har blitt populære på Facebook. Hun har planlagt vår deltakelse på
yrkesmesser og andre typer arrangement som f. eks Lierdagene.
Hun har vært med å lage ny brosjyre for Trygg hjemme-gruppa og feieren, holdt noen foredrag
og har vært en pådriver for interne aktiviteter som for eksempel årsfest og fellestrening.
Informasjonskonsulenten har god kontakt med lokale medier og vi fikk blant annet full uttelling
på Røykvarslerdagen 1. desember.
På slutten av året har hun planlagt Nasjonal brann- og el-konferanse som ble arrangert i januar
2018 sammen med Nelfo.
Øvrige oppgaver
Seksjonens ansatte har også utført flere andre arbeidsoppgaver gjennom året:
 Bidra ved risiko- og sårbarhetsanalyser, både internt, og eksternt mot eierkommunene,
fylket, jernbaneverket og Statens Vegvesen.
 Gjennomføre møter med branntekniske rådgivere vedrørende slokkevann og
tilrettelegging for slokkemannskaper.
 Bistår kommunene ved behov i forbindelse med plan- og byggesaker.
 Generell brannteknisk informasjon over telefon eller ved personlig fremmøte.
 Revidering av egne retningslinjer for gjennomføring av tilsyn, herunder maler og
Avviksformuleringer. Disse forventes ferdigstilt innen utgangen av februar 2018.
 Informere deltidsmannskaper om tilsynsseksjonen. 2-3 personer fra tilsynsseksjonen var
med på møter på alle deltidsstasjoner, der vi introduserte traumebamsen Bjørnis for
deltidsmannskapene, samt informerte om Trygg Hjemme, Aksjon boligbrann,
brannetterforsking, og informasjonskonsulentens arbeid. Dette ble opplevd som positivt
for å fronte og informere om noen av våre aktiviteter, og skape relasjoner i form av
kontaktperson/ kjente ansikter.
 Deltar i samarbeidsgruppe med andre brannvesen i Oslo og Akershus, med flere felles
arbeidsgrupper innenfor aktuelle fagområder, som farlig stoff, fyrverkeri, risikoanalyse,
trygg hjemme og tuneller.
 I samarbeid med beredskapskoordinator og NELFO planlagt Nasjonal Brann- og Elsikkerhetskonferanse om solcellepaneler og sikkerhet.
 Deltatt på etterforsking av 12 branner sammen med politiet.
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 Foredrag og stand om
brannsikkerhet til studenter der det ble
delt ut pizza.
 Gjennomført kartlegging av 1890gårder i Drammen.
 Bidra med testing av mannskaper i
forbindelse med ansettelser på
beredskap
 Bidratt i forbindelse med
utarbeidelse av brannsikringsplan for
verneverdig tett trehusbebyggelse.
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Feierseksjonen
Seksjonen har ved årets utgang 26 ansatte (25,5 årsverk) hvorav to er lærlinger og en er
voksenlærling. En lærling har gått opp til svenneprøve i 2017 og bestått.
På grunn av langtidssykemelding fungerte Jan Erik Fevang som seksjonsleder fram til sommeren.
Johannes Michelsen fra Krødsherad ble i august fast ansatt som ny seksjonsleder.
Høsten 2017 ble organiserings- og omstillingsprosesser
påbegynt. Seksjonsleder har brukt personalmøter for å
vise en styringsmodell som er tuftet på Balansert
Målstyring. Det er ønskelig å drive med
medvirkningsprosesser slik at endringer blir preget av
medarbeidernes kompetanse og syn. Det er uvant å
komme med innspill og å være delaktig og ansvarlig for
utviklingen. Det prøves derfor forskjellige varianter for å
få til medvirkning og innspill.
Rutiner og praksis på mange områder er gjennomgått og
endret og det har vært fokus på arbeidsmiljøet.
Etter en prøveperiode er to ansatte med administrative oppgaver tilbakeført fra
Administrasjonsavdelingen til Feierseksjonen, også de skal være en del av omstillingsprosessen.
I juni 2017 ble det gjennomført en SWOT-analyse. Ut fra analysen ble følgende to fagområder
satsningsområde i 2018: Hyttefeiing og utvikling av samarbeid med tilsynsseksjonen.
Pilotprosjektet for feiing av fritidsbebyggelse er i gang. Fremdriftsplanen er ferdig og prosessen
startet. Målet i handlingsplanen og resultatet av SWOT analysen ligger til grunn for aktiviteten.
Avtale om kompensasjon for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten er
oppdatert og endret.
Seksjonen var med på å lage "Trygge hjem" brosjyre sammen med
tilsyn og beredskap. Thomas representerte seksjonen i brosjyren.
Resultat 2017 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 168 354,-.
Seksjonen har totalt kr. 617 102,- i oppsparte midler.
Tilsyn med fyringsanlegg ble gjennomført i Drammen, Lier og
Sigdal med gode resultater. I 2017 er det gjennomført tilsyn med fyringsanlegg i Sigdal
kommune for andre gang etter at de ble med i DRBV. Feierseksjonen erfarer positive
tilbakemeldinger/holdninger fra innbyggere og våre tilsynsutøvere er meget godt fornøyd med
både gjennomføring og resultat.
Feiing er utført i alle kommuner. På grunn av bemanning så ble ordinær feiing foretatt helt fram
til jul, og vi kom i mål med planen.
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Med ny forskriftet i 2016 ble det gitt mulighet for lenger frekvens en 4 år for feiing og tilsyn av
fyringsanlegg. Overaskende nok er endringen ikke større enn 4 -5% av volumet. Feiing av store
fyringsanlegg i sommer ble utført på Drammen fjernvarme (Bragernes), Bane Nor (Sundland) og
den årlige feiingen av Fjellpipa.
Seksjonen byttet blå uniformer lik resten av DRBV i 2017. Uniformene brukes ved tilsyn og
kontorarbeid, tradisjonelle feieruniformer blir brukt til feiing av skorsteiner.
Biler som blir brukt til feiing er redusert fra 10 til 9 stk.
Oppgavene
 Feie skorsteiner og andre røykkanaler i boliger og fritidsboliger.
 Foreta tilsyn av fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger.
 Foreta kontroll/tilsyn etter pipebrann
 Feiing og tilsyn på store fyringsanlegg (varmesentral)
 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.
 Gi råd og veiledning vedrørende nedgravde oljetanker og fossile fyringsanlegg.
 Utføre byggesaksbehandling og tilsyn av fyringsanlegg.
 Utføre andre inntektsgivende oppgaver som er naturlig for feierseksjonen.
Utvikling
 Feierseksjonen fortsetter samarbeidet med Norkart for å kunne benytte seg best mulig av
Komtek. Særlig for å kunne jobbe administrativt i feltet.
 Altinn brukes til utsending av tilsynsrapporter og faktura.
 Feierseksjonen har i 2017 hatt særlig fokus på å opprettholde et stabil høyt antall tilsyn med
fyringanlegg.
 Tilsynspersonell arbeider i team, for å sikre høy stabil produksjon og kvalitet i arbeidet.
 Sikret gode saksbehandlingsrutiner i E-SAK og videreutviklet 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 HMS, særlig risikovurdering og bruk av verneutstyr noe som gir de
ansatte en sikrere arbeidsplass.

Tjenesteproduksjon 2017
Oppgaver
Feiing skorsteiner
Feiing røykkanaler
Behandling av avgiftssaker
Tilsyn med fyringsanlegg

Enhet
Antall løp
Antall l. m.
Antall
Antall

Utført per
31.12.2017
17 547
200
32 700
10 139
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Saksbehandling av varmeanlegg
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

Antall

10

Antall utført
31 700
13 068
120
250
1
840
982
34
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Ansatteliste pr. 31.12.2017.
Avdeling

Navn

Avd. Brannsjef
6110 Andersen, Torgeir E
6110 Nedberg, Anne-Marie

Tittel

Kjønn

2 stk.
Brannsjef m/utrykning Mann
Spesialkonsulent
Kvinne

6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210

Tilsynsseksjonen
Bjørnstad, Stian With
Brock, Tina
Ellingsen, Odd
Frydenberg, Ove
Grydeland, Liv Marie
Heyerdahl, Kristin Dammen
Horgen, Irene Romkes
Hornstuen, Cecilie Aali
Kolstad, Thomas
Paulsen, Martin
Petterson, Robert
Ro, Kjersti
Ruud, Kenneth
Stigen, Eivind

14 stk.
Ingeniør
Mann
Informasjonskonsulent Kvinne
Avdelingssjef
Mann
Branninspektør
Mann
Branninspektør
Kvinne
Branninspektør
Kvinne
Branningeniør
Kvinne
Seksjonsleder
Kvinne
Branningeniør
Mann
Branninspektør
Mann
Branninspektør
Mann
Branninspektør
Kvinne
Branninspektør
Mann
Branningeniør
Mann

6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220

Feiing, tilsyn med fyringsanlegg
Amundsen, Kristoffer
Andersen, Roger
Borgersen, Oliver
Bråthen, Jarle
Fjukstad, Aina Christine Grønli
Gustavsen, Steffen
Hahn, Matthias
Hansen, Kjetil Uggen
Holthgaard, Emil
Iaccarino, Daniele
Ileby, Tor-Ivar
Kirkeåsen, Turid
Lie, Stein Harald
Lundberg, Anders
Michielsen, Johannes
Nilsen, Glenn Sigurd
Nilsen, John Harris

Lærling
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feier
Feiersvenn
Lærling
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feier
Feiersvenn
Seksjonsleder
Feiersvenn
Seksjonsleder

26 stk.
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
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6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220

Nordquist, Jan Rikard
Paulsen, Terje
Pettersen, Trond-Erik
Presberg, Ronny Thorodd
Raaen, Frode
Sørensen, Roger
Wang, Thomas
Østlid, Kim-Andre Ellefsen
Aass, Jon Erling

Beredskap heltid
6310 Amundsen, Truls
6310 Andersen, Frode Hagenlund
6310 Andreassen, Knut Erik
Bekken, Trond
6310
6310 Berge, Espen
6310 Berge, Pål Ingolv
6310 Bergersen, Andre
6310 Bergflødt, Augen Andreas
6310 Berthelsen, Roger
6310 Bodin, Jan
6310 Bottolfs, Tom Rune
6310 Bratås, Øystein
6310 Brekke, Runar
6310 Bryntesen, Erik
6310 Bråthen, Kjetil
6310 Bø, Stian
6310 Bøe, Fredrik Knutsen
6310 Christensen, Håkon Kalbach
6310 Christiansen, Gjermund K
6310 Clausen, Dag Christian
6310 Døvigen, Thor Olaf
6310 Døviken, Børre Mathias
Døviken, Per Harald
6310
6310 Eeg-Nielsen, Pål Christi
6310 Egge, Jan Gunnar
6310 Egge, Simen G.
6310 Eilertsen, Morten Steinvåg
6310 Fevang, Jan Erik Olden

Saksbehandler
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn

Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Avdelingssjef
m/utrykningspli.
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel i
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Underbrannmester
Overbrannmester
m/utrykningspl
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester

Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
78 stk.
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
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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
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Flønes, Kenneth
Frogner, Thor Inge
Grindvollen, Even
Gulbrandsen, Jan
Gundersen, Terje
Haga, Geir Stian
Hansen, Sindre Nedberge
Helgesen, Jan M
Hellerud, Jonas
Hennum, Vegard
Hillestad, Anders
Hilsen, Bjørn
Hoel, Kåre
Huseby, Ante
Hushovd, Henning
Jensen, Kjetil Wetterstad
Johnsen, Bjørn
Johnsen, Rune Rue
Jongjai, Master Anan
Karlsen, Lars Einar
Kildal, Simon Kristian
Kleven, Trond Smith
Kongelf, Jan Otto
Kongstein, Bjørn
Kramer, Holger
Lislerud, Morten
Lundsrud, Lindy
Løvli, Tom
Neprud, Stian
Nordseth, Hans W.
Nymoen, Gjermund
Olsen, Arne Christian
Paulsen, Hans Martin
Sagheim, Gøran
Sandholm, Eivind
Solberg, Jo Anders
Strøm, Steinar
Svendsen, Jens Erik
Syvertsen, Pål Christian
Søderberg, Jonas

Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester
Brannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester
m/utrykningspl
Brannkonstabel
Brannkonstabel i
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannmester
Brannmester
Overbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Underbrannmester
Overbrannmester
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel i
Seksjonsleder
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
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6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Trømborg, Henrik
Tufte, Per Egil
Varfjell, Carl Michael
Wien, Jon Fillip
Winther, Martin
Winther, Matias
Woll, Martin
Ødevarp, Karl Espen

Overbrannmester
Brannmester
Brannmester
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester

Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann

6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320

Beredskap deltid - Lier
Berget, Roger
Brenden, Kenneth Andre
Clausen, Christian
Fuglerud, Marius Evensen
Furøy, Thomas
Hilling, Skjalg
Markussen, Arve
Nuven, Anders
Nuven, Christine
Olsen, Mats Eidal
Soot, Børre
Thorsrud, Richard Skaar
Wam, Håvard
Winge, Sebastian

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel

14 stk.
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann

6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321

Beredskap deltid - Sande
Davidsen, David
Grimsrud, Anders
Hansen, Rune Andre
Haugen, Ole Johnny
Isaksen, Inga Werner
Midtenget, Espen
Nyfløt, Jørgen
Panman, Hendrik R
Pettersen, Tor Martin
Reinhartsen, Arild
Skaflem, Terje
Sæther, Per Magne
Tønder, Steinar
Wang, Thomas
Weberg, Daniel

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder

15 stk.
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
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6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322

Beredskap deltid - Svelvik
Berger, Tom
Hellum, Eivind Viktor
Hellum, Jørgen
Hellum, Martin
Hellum, Steinar
Hellum, Viktor
Høvik, Helge
Klausen, Per O Skauge
Liverud, Håkon
Lutnes, Tine Sofie
Mather, Ole-Bjørn
Pettersen, Hans-Petter
Pettersen, Ivar Gaaserud
Petterson, Robert
Storli, Raymond
Strøm, Roar
Strømsheim, Glenn Andre
Wessel, Yngve
Aadne, Runar

6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323

Beredskap deltid - Sigdal
Bendiksby, Kristoffer
Bergan, Ann Kristin
Bjørkevik, Bård
Bråthen, Kjetil
Carlsen, Kjetil
Fragått, Anders
Haugen, Arnt Johan
Haugen, Bernhardt
Hiåsen, Stian
Iversen, Stian
Juvet, Bjørn Helge
Kvisle, Kristian S
Lindbo, Eirik Strand
Marken, Kjell Ole
Rustad, Jørn Atle
Strøm, Morten
Tovsrud, Endre
Velstadbråten, Bjørn

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel

20 stk.
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
20

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel

Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
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6323 Velstadbråten, Trond
6323 Øen, Runar

6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324

Beredskap deltid - Krødsherad
Berg, Kai
Bråten, Bjørn Kristian
Dybendal, Stian
Hagen, Roger
Kronstad, Rune
Løvli, Ståle
Moen, Lars
Nøkleby, Erik
Paulsen, Vidar
Rundtom, Jan
Skinnes, Ole Grunnar
Slevigen, Martin
Slevikmoen, Eirik
Varild, Bjørn Christian
Varild, Jon Anders
Vinna, Ole Magnus
Ødegård, Bjørn Olav

6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325
6325

Beredskap - Øvre Eiker
Andersen, Christoffer
Andreassen, Tor Arne
Barosen, Tom
Berg, Stian
Borgen, John David
Fjeldheim, Kjell Erik
Fjeldstad, Synnøve Hoff
Frøyland, Baard
Haugen, Christian Atle
Helgesen, Harald
Hæg, Anders
Johansen, Ola Nordli
Kjos, Arnstein
Kustner, Glenn Espen
Kvam, Cathrine Koch
Laag, Knut Anders
Nedberg, Vegar
Varlo, Nils Peder

Brannkonstabel
Utrykningsleder

Mann
Mann
17

Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel

20 stk.
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
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6325 Wendelborg, Terje
6325 Wennberg, Oddbjørn

6410
6410
6410
6410
6410
6410
6410

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

Brannkonstabel
Brannkonstabel

Mann
Mann

Saksbehandler
Konsulent
Saksbehandler
Lønnskonsulent
Avdelingssjef
Saksbehandler
Renholder

7 stk.
Kvinne
Mann
Kvinne
Kvinne
Kvinne
Kvinne
Kvinne

126 Heltid
107 Deltid
233 medarbeidere i alt, herav to lærlinger i feierseksjon. To fast ansatte er også i deltidsstyrken.
I tillegg kommer 16 medarbeidere i skogbranntroppen.
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