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Årsmelding 2018
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. 161.000 innbyggere.
Representantskapet til DRBV består av én representant fra hver av eierkommunene.
Representantskapets leder ved utgangen av 2018 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 tre møter og behandlet 19 saker i 2018. Ett møte var ekstraorinært
og tok for seg godkjenning av selskapsavtalen til Sør Øst 110 IKS. Styreleder i DRBV ble valgt
til å representere DRBV i SØ 110 IKS sitt representantskap.
I representantskapsmøte den 26. april ble Morten Fjeldstad gjenvalgt som leder av styret og Tom
Vidar Børresen ble gjenvalgt styremedlem.
Selskapets styre har i 2018 hatt syv medlemmer, fem valgt av representantskapet og to av og
blant de ansatte. Kjetil W. Jensen og Hans W. Nordseth har representert de ansatte. Styrets øvrige
medlemmer er Unn Hofstad, Tom Vidar Børresen, Christian V. Dahl, Gina R. Røvik (nestleder)
og Morten Fjeldstad (leder).
Styret har i løpet av året avholdt åtte styremøter og behandlet 67 saker. Junimøtet og
oktobermøtet ble forlenget med en seminardel. Temaene for seminarene var revisjon av
strategiplanen, kommunereformen, eiers forventninger til DRBV, helhetlig internkontroll,
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen og Lov om interkommunale
selskaper. Ett møte (august) ble gjennomført som et nettmøte hvor e-post ble benyttet. Saken var
etablering og godkjenning av av selskapsavtalen Sør Øst 110 IKS.
En vesentlig endring av DRBVs driftssituasjon er at alle åtte eierkommunene overførte sitt
eierskap til 110-sentralen til DRBV. Endringen ble iverksatt 03.10.2018.
DRBV har en egen klagenemnd som består av åtte medlemmer og ledes av Jan Midtskogen fra
Sigdal kommune. Det er behandlet en klagesak i 2018, klage på vedtak om salg av fyrverkeri.
Buskerud kommunerevisjon IKS har revidert DRBV’s regnskap for 2018.
I 2018 fikk DRBV kompensert for markedsleie for brannstasjonene og lønns- og prisvekst
(kommunal deflator) på tilskuddsrammen fra eierkommunene. Nedre Eiker kommune betalte fra
og med 2018 kompensasjonsbeløp til de øvrige eierne for tap av stordriftsfordel knyttet til
opprettholdelse av brannstasjonen i Mjøndalen.
I 2018 ble det arrangert to møter i kontaktutvalget og styreleder deltok i begge møtene.
Årsresultatet viser et overskudd på kr. 7,60 mill. Endringer i pensjonsforpliktelser gjennom året
er beregnet av aktuar til kr. 6,84 mill. Netto årsresultat på kr. 0,75 mill. tilsvarer 0,5 % av brutto
omsetning i 2018.
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Overordnet har også styret fokus på samfunnssikkerhet og beredskap for å styrke selskapets evne
til å forebygge, håndtere og redusere ulykker og kriser relatert til kjernevirksomhetene; brann,
redning, feiing og tilsyn.
Styret har også med glede tatt inn over seg den innsatsen som ble lagt ned av alle medarbeidere i
skogbrannsommeren 2018. Resultatet viser med stor tydelighet at DRBV er robust og at
kompetansen var av høy kvalitet i en krevende situasjon.
I 2018 har styret bl.a. arbeidet med årsmelding 2017, budsjett 2019, handlingsprogram 2019 –
2022, helhetlig internkontroll, feie- og tilsynsgebyr for fritidsboliger og påfølgende vedtak i
Nedre Eiker kommune, vedtak i representantskapet til DRBV og SØ 110 IKS, tertialregnskap,
likviditet, momsrefusjon, prognose og Sande kommunes uttreden av DRBV. Styret har også
gjennomgått organisering av tilsynsseksjonen, feierseksjonen og beredskapsavdelingen, evaluert
daglig leder og delegeringen til daglig leder, gjennomført egenevaluering og revidert
«Retningslinjer for styrearbeid i DRBV». Styret gjennomførte i juni og oktober styreseminarer i
forlengelsen av ordinært styremøte. Brannsjef orienterer også i hvert styremøte om driftsrelaterte
saker («orienteringssaker»).
Styret ønsker å takke alle ansatte i DRBV for innsatsen og godt utført arbeid i 2018!

Bærum, 01. februar 2018
Morten Fjeldstad
styreleder

3

Årsmelding 2018

Innholdsfortegnelse:
Forord v. styreleder Morten Fjeldstad ..................................................................... 2
Innledning ved brannsjef Torgeir E. Andersen ....................................................... 6
Aktivitet i DRBVs styrende organer ........................................................................ 8
Representantskapet ............................................................................................... 8
Styret .................................................................................................................... 8
Klagenemda .......................................................................................................... 8
Administrasjonsavdelingen ....................................................................................... 9
Ansvarsområde ......................................................................................................... 9
Medarbeidere ............................................................................................................ 9
Arbeidsoppgaver ...................................................................................................... 9
HMS ......................................................................................................................... 9
Sykefravær ......................................................................................................... 10
Inkluderende arbeidsliv .......................................................................................... 10
Administrasjonsforum ............................................................................................ 10
Jubilanter i DRBV .................................................................................................. 10
Årsmelding 2018 for Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV .............. 11
Innledning: ......................................................................................................... 11
Medlemmer i utvalget i 2018: ............................................................................ 11
Aktivitet i utvalget:............................................................................................. 11
Beredskapsavdelingen .......................................................................................... 12
Beredskap heltid ..................................................................................................... 12
Rekruttering av nye medarbeidere ............................................................ 13
Personalmessige endringer, heltid ...................................................................... 14
Deltidsstyrken ......................................................................................................... 14
Kvalitetsindikatorer – deltid pr. 31.12.2018 ...................................................... 15
Personalmessige endringer, deltid ...................................................................... 16
Skogbranntropp II .............................................................................................. 17
DRBVs totale utrykningsmengde 2018 .................................................................. 17
Omkomne i brann i DRBVs region ........................................................................ 18
Oversikt over oppdrag fordelt på kommuner ......................................................... 18
Aktiviteter – hendelser ....................................................................................... 18
Fremskutt enhet ............................................................................................. 21
Lindum øvelsesområde ..................................................................................... 21
110 Sør-Øst IKS ................................................................................................... 21
Oppgaver/prosjekter 2018 .................................................................................. 21
Investeringer 2018 .................................................................................................. 22
Salg av utrangert materiell 2018 ............................................................................ 23
Kompetansehevende tiltak ..................................................................................... 23
Diverse kurs og kompetanse – heltid ................................................................. 24
Beredskapskoordinator ........................................................................................... 24
Forebyggende avdeling ............................................................................................ 27
Tilsynsseksjonen .................................................................................................... 27
Bemanning ......................................................................................................... 27
Antall § 13 objekter i eierkommunene: .............................................................. 28
Nøkkeltall ........................................................................................................... 28
Tilsynsseksjonens arbeidsoppgaver ................................................................... 29
4

Årsmelding 2018
Aktiviteter ............................................................................................................... 29
Trygg Hjemme ................................................................................................... 29
Julekalender ........................................................................................................ 30
Brannvernuka/åpen dag ...................................................................................... 30
Aksjon boligbrann og røykvarslerdagen ............................................................ 31
Hyttekampanjen ................................................................................................. 31
Nattkontroller ..................................................................................................... 31
Barnehager ......................................................................................................... 32
Bjørnis ................................................................................................................ 32
Sommeraktiviteter .............................................................................................. 32
Øvrige oppgaver ................................................................................................. 33
Feierseksjonen ........................................................................................................ 34
Bemanning ......................................................................................................... 34
Oppgavene .......................................................................................................... 35
Utvikling............................................................................................................. 35
Tjenesteproduksjon 2018 ................................................................................... 35
Øvrig tjenesteproduksjon ................................................................................... 35
Ansatteliste pr. 31.12.2018. ...................................................................................... 37

5

Årsmelding 2018
Innledning ved brannsjef Torgeir E. Andersen
Den 01.01.2002 ble DRBV etablert av kommunene Drammen, Lier, Sande og Svelvik. 16 år etter
er antallet eierkommuner økt fra 4 til 8 eierkommuner. Den siste kommunen inn i selskapet var
Krødsherad kommune som kom inn 01.01.12.
I 2018 omkom ingen mennesker i bygningsbrann i DRBVs region, ei heller i 2017. 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 tre år etter
hverandre hvor det ikke er omkommet mennesker i bygningsbrann.
De aller fleste som har omkommet i brann de siste ti år faller innenfor gruppen som Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) definerer som risikogrupper. For å møte utfordringen
har brannsjefen i 2018 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. «Trygg
hjemme» har mottatt midler og utstyr fra Gjensidigestiftelsen som fra og med 2018 er kommet de
risikoutsatte gruppene og våre eierkommuner til gode. Vi ønsker å lykkes med å redusere antall
dødsbranner.
Totalt sett har DRBV hatt et godt og konstruktivt samarbeid med eierkommune gjennom
kontaktutvalget i 2018. Brannsjefen vil takke eierkommunene for dette samarbeidet.
DRBV er vertsbrannvesen for Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA).
Brannsjefen er leder av IUA beredskapsstyre. Det ble gjennomført en svært omfattende og god
øvelse i over ett døgn sammen med IUA indre Oslofjord. Øvelsen fikk navnet «Øvelse 7» og
scenarioet var en lastebåt utenfor Sætre (Dynea) som sank etter kollisjon. Stab, logistikk,
oljevernutstyr, redningsdykkere, kjemikaliedykkere og båter ble benyttet under øvelsen. IUA
finansierte øvelsen.
Vi har også i 2018 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 gjennomført del to av kurset «Mens du
venter på ambulansen».
Årsresultatet viser et overskudd på kr. 7,60 mill. Endringer i pensjonsforpliktelser gjennom året
er beregnet av aktuar til kr. 6,84 mill. Netto årsresultat på kr. 0,75 mill. tilsvarer 0,5 % av brutto
omsetning i 2018.
Utrykningsstyrken til DRBV ble også i 2018 satt på ulike prøvelser. Spesielt i den tørre
sommeren. Langvarig tørke med lyn uten nedbør ga hyppige meldinger om skogbranner og flere
samtidige mellomstore skogbranner som krevde slukkeinnsats over flere døgn. I uke 28 satte
DRBV stab for å håndtere alle skogbrannene. Ingen skogbranner ble store eller var ute av
kontroll, så DRBV fikk vist at organisasjonen er robust og innehar både kapasitet og utholdenhet.
Det var en utrolig innsatsvilje hos alle medarbeidere som var involvert i skogbrannene.
I DRBVs område rykket beredskapsstyrken ut til 2756 hendelser, gjennomsnittlig ca. 7,8

utrykninger per døgn. I forhold til 2017 er det en økning på 14,3 % (345 utrykninger).
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Utrykninger til bygningsbranner viser en oppgang på 26,3 % (31 utrykninger). Årsak er endret
rapportering. Utrykninger til øyeblikkelig hjelp (akutthjelper/first responder) endte på 164
oppdrag.
Tilsynsseksjonen gjennomførte ulike publikumsrelaterte prosjekter hvor vi i sum har vært i
kontakt med ca. 8.400 innbyggere. I tillegg ble ca. 1.100 boenheter besøkt. Kanskje de viktigste
tiltakene er ”kick off” med barnehagene, julekalenderprosjektet for 6. trinn, informasjon til
studenter, ulike møtepunktene med våre eldre medborgere og hjemmebesøk hos de risikoutsatte
gruppene. 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 9.030 tilsyn og 16.330 feide piper i 2018 sier det seg selv at dette er et forebyggende tiltak
som når mange innbyggere. Sommeren 2018 gjennomførte feierseksjonen et pilotprosjekt med
mål om å kartlegge ressursbehov for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger.
Pilotprosjektet nådde sitt faglige mål, men måtte finansieres over tidligere gebyroverskudd. Dette
medførte at feieseksjonen isolert sett i 2018 gikk med et underskudd på kr. 0,49 mill.
I skrivende stund ser sykefraværet ut til å lande på ca. 5,2 %. Målsetning for sykefraværet er
under 5,0 %. Hovedårsaken er langtidssykefravær, spesielt i begynnelsen av 2018 (1.kv.: 8,48%).
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 til dels
krevende driftsår.
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 og mye trygghet ble produsert i 2018, tusen takk!

Med vennlig hilsen
Torgeir E. Andersen
Brannsjef/daglig leder
PS: Husk å sjekke røykvarslerne dine!

7

Årsmelding 2018
Aktivitet i DRBVs styrende organer
Representantskapet
Leder av representantskapet ved utgangen av 2018 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 3 møter og behandlet 19 saker i 2018. 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 2017, valg av styremedlemmer,
revisors beretning 2017, årsbudsjett 2019, Handlingsprogram 2019 – 2022, vurdert behov for
revidering av brannordning og selskapsavtalen, eierskap til Sør Øst 110 IKS med behandling av
SØ 110 IKS sin selskapsavtale, eierbidrag til SØ 110 IKS og valg av styreleder inn i SØ 110 IKS
sitt representantskap.
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 8 møter og
behandlet 67 saker.
I 2018 har styret bl.a. arbeidet med årsmelding 2017, budsjett 2019, handlingsprogram 2019 –
2022, helhetlig internkontroll, feie- og tilsynsgebyr for fritidsboliger og påfølgende vedtak i
Nedre Eiker kommune, vedtak i representantskapet til DRBV og SØ 110 IKS, tertialregnskap,
likviditet, momsrefusjon, prognose og Sande kommunes uttreden av DRBV. Styret har også
gjennomgått organisering av tilsynsseksjonen, feierseksjonen og beredskapsavdelingen, evaluert
daglig leder og delegeringen til daglig leder, gjennomført egenevaluering og revidert
«Retningslinjer for styrearbeid i DRBV». Styret gjennomførte i juni og oktober styreseminarer i
forlengelsen av ordinært styremøte. Brannsjef orienterer også i hvert styremøte om driftsrelaterte
saker («orienteringssaker»).
Klagenemda
Klagenemda bestod i 2018 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 2018 og en klage på vedtak om salg av fyrverkeri ble behandlet.
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Administrasjonsavdelingen
Heidi Hottran ledet administrasjonsavdelingen i 2018.

Ansvarsområde
Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver er å ivareta arbeidsgivers ansvar knyttet til HMS,
HR, 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.
I tillegg har avdelingen ansvar for implementering og opplæring innenfor GDPR – ny
personvernlovgivning gjeldende fra 2018.

Medarbeidere
Avdelingen har 5 stillingshjemler, hvorav to på 70 %. Dette gir 4,4 årsverk innen administrative
oppgaver inkl. avdelingssjef og 1 stilling innen renhold. I tillegg er det en person tillagt 100 %
stilling som prosjektleder for implementering og opplæring innenfor GDPR, analyse og statistikk
som for tiden tilhører administrasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver
Administrasjonsavdelingen har i 2018 hatt nestlederfunksjon i Arbeidsmiljøutvalget. Avdelingen
gir råd og veiledning til ledere og ansatte i forhold til lønn, personal og arbeidsrettslige spørsmål.
DRBV er en IA-bedrift. 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 2018 implementert nytt lønnssystem; Agresso. Dette har vært ressurskrevende for
avdelingen. I tillegg har det vært forberedelser til nytt saksbehandlingssystem; Public 360
Lønnsoppgjøret i 2018 var et hovedoppgjør. Det var ingen lokal pott i kap. 4 i år. Det ble
forhandlet for ansatte etter kap. 3, kap. 4.2.1, kap 4.2.3 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.

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.
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Tradisjonen tro ble det i desember 2018 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. 18.1.2019 viser:
Sykefravær pr. 31.12.2018 – Alle ansatte
5,21 %

Sykefravær pr. 31.12.2017 – Alle ansatte
8,0 %

Målet om ikke å overstige 5 % sykefravær har dessverre ikke lykkes i 2018. 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. Videre er det gledelig med en reduksjon i sykefraværet fra 2017.

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 2018 to personer på tiltak via
NAV i en kortere periode.

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 2018 hadde
Trøndelag brann og redning ansvar for arrangementet. Fem stykker fra administrasjonsavdelingen
deltok.

Jubilanter i DRBV
DRBV har tradisjon for å hedre ansatte med 25 og 40 års tjenestetid med KS hedersmerke I 2018
var det en personer som fikk hedersmerket og en medarbeider ble hedret for 40 års tjenestetid:
Brigadesjef
Jan Magne Helgesen, 25 års tjenestetid
Branninspektør
Liv Marie Grydeland, 40 års tjenestetid
Nøkkeltall for administrasjonsavdelingen.
Renhold: Totalt gulvareal er ca. 2000 m2.
Inngående post registrert i Sak og arkiv:
Utgående post registrert i Sak og arkiv:

2018: 3 747
2018: 21 521

(2017: 4 298) *)
(2017: 20 809) *)

Inngående fakturaer til DRBV:
Utgående fakturaer:

2018:
2018:

(2017:
(2017:

2 127
272

1 992)
335)

*) Inkludert feierseksjonen.
Feierseksjonens utfakturering kommer i tillegg.
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Til slutt i årsrapporten følger en oversikt som viser ansatte i DRBV pr. 31.12.2018.

Årsmelding 2018 for Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV
Innledning:
Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV ble etablert etter anbefalinger fra styret. Se
styresak 26/2007. Utvalget har fokus mot tre sentrale lover i sitt arbeid:
- Arbeidsmiljøloven, - spesielt kap. 13.
- Likestillingsloven – gjelder likestilling mellom kjønn
- Diskrimineringsloven – gjelder diskriminering pga. etnisk bakgrunn, hudfarge, religion,
funksjonsnedsettelse med mer.
Utvalgets navn forkortes til LDU.
Medlemmer i utvalget i 2018:
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 arbeidstakere

Odd Ellingsen (1 år)
Espen Berge (1 år)

Aktivitet i utvalget:
Det har i 2018 vært ett møte i utvalget. Utvalget arrangerte i 2018 en åpen dag for kvinner den
8.1.2018.
Leder i LDU har også hatt kontakt med media i forhold til søkermassen til beredskap heltid spesielt,
hvor vi etterlyser søkere med annen etnisk bakgrunn samt flere kvinner.
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Beredskapsavdelingen
I 2018 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.
Organisasjonskart, beredskapsavdelingen:

Beredskap heltid
Heltidsstyrken består av 4 vaktlag stasjonert i Drammen og Mjøndalen og har ved utgangen av
2018, 64 medarbeidere. På grunn av langtidssykmeldinger, ferieavvikling og kurs er det benyttet
vikarer i betydelig grad. Nedenfor vises oversikt over vaktlagene - heltid pr. 31.12.2018
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Rekruttering av nye medarbeidere
For å kompensere for fire medarbeidere som har fratrådt sine stillinger pga oppnådd aldersgrense
er det i 2018 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 260 søkere hvor samtlige som gikk videre måtte gjennom omfattende tester, både
fysisk, psykisk, noe teori, samt diverse tester i vann. Det ble ansatt 4 nye medarbeidere for
ansettelse i 2018. En kom fra DRBV sin deltidsstyrke og tre kom fra eksterne søkere.
Det ble i tillegg ansatt en som skal tiltre i stillingen våren 2019. Dette ble gjort i forståelse med
fagforeningen og for å slippe en hel ansettelsesprosess for kun en medarbeider.
Av fire medarbeidere som gikk av med pensjon innehadde tre lederstillinger. Dette medførte at
det måtte ansettes en vaktsjef, en brannmester og tre underbrannmestere. Alle fem interne
ansettelser ble gjennomført etter interne utlysninger. Ansettelse av samtlige skjedde etter
selvstendige prosesser og grundige intervjuer. Ansettelsene var forankret i et enstemmig
ansettelsesutvalg inklusiv fagforening.
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Personalmessige endringer, heltid

Blant heltidsansatte i beredskapsavdelingen har tre ansatte gått av med pensjon i løpet av 2018.
Disse er: Vaktsjef Bjørn Hilsen, underbrannmester Henning Hushovd, underbrannmester Børre
Døviken og brannkonstabel Roger Berthelsen.
Sluttet 2018:
Bjørn Kongstein sluttet 1.5.2018.
Pål Chr. Syvertsen sluttet 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. I 2018 ble
Helge Høvik og Endre Tovsrud ansatt på heltid. Endre tiltrer først i 2019.
Deltidsstasjonene har ansvaret for beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av rullerende
vaktordninger, utrykninger, trening, øvelser, opplæring og vedlikehold. Fokusområdene for
seksjonen i 2018 har vært å ha fokus på kvalitetsindikatoren. På grunn av turnover vil
kvalitetsindikatoren variere fra stasjon til stasjon. Kvalitetsindikatoren er blitt justert slik at
deltidsstasjoner med vaktlag har en annen KI enn de øvrige stasjonenene.
Tørken i 2018 har påvirket DRBV og deltid. Fra mai reiste mannskaper ut på kontrollrunder
knyttet mot bålforbud samt informasjon om skogbrannfaren.
Vi har høstet frukter fra det fokuset vi har hatt om fysisk form fra 2017. Alle stasjoner har tilbud
om treningsveiledning og flere stasjoner legger opp til fellestreninger. Antall røykdykkere på
deltid har økt. I Sigdal gikk det fra 4 som greide testen i 2017 til 17 som greide den i 2018.
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I 2018 ble det tilsatt deltidspersonell til Svelvik og Eggedal lokalstasjoner. I utlysningen og i
rekrutteringsprosessen ble det spesielt lagt vekt på tilstedeværelse på dagtid og
førerkortkompetanse kl. C (lastebil).
Vi innførte rutinene «Mens vi venter på ambulansen» i 2016. Alle stasjoner hadde etablert rutinen
i 2017. I 2018 var de re-trening på alle stasjoner. DRBV overtar ansvar for opplæring og retrening fra 2019.
Kvalitetsindikatorer – deltid pr. 31.12.2018
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Personalmessige endringer, deltid
Nyansatte i 2018
Svelvik
Erik Hoffman
Mathias Greiner-Lutnes
Christine K Kristiansen
Steinar Bråthen
Morten Fredriksen
Eggedal
Sondre Vidvei
Sølve Kolbjørnsrud
Ingar Bergan
Marius Grøterud Larsen
Hans Kristian Medalen

Sluttet i 2018
Svelvik
Tom Berger
Jørgen Hellum
Dag Terje Jensen
Ivar Gaaserud Pettersen
Helge Høvik (ble ansatt på heltid)
Sande
Ole Johnny Haugen
Terje Skaflem
Skogbranntroppen
Våren 2018 ble det utlyst 8 stillinger til skogbranntroppen. Det kom inn en søker. Først når
tørken slo inn og skogbrannfaren ble allmenn kjent, tok søkere kontakt og vi fikk fylt opp alle
plassene. Troppen er nå delt inn i to lag med 10 mannskaper på hvert lag. Ett i Hokksund og ett i
Eggedal. Lagene øves sammen med de lokale utrykningsledere som også vil kunne fungere
som sektorledere for disse.
Det ble gjennomført skogbrannseminar sammen med Fylkesmannen og skogbranntroppene i
Telemark. Herfra stilte utrykningsledere og enkelte fra skogbranntroppen. I tillegg er det
gjennomført teknisk øvelse.
Under skogbrannene stilte 4 stykker opp fra skogbranntroppen. Det lave antall oppmøte ses i
sammenheng med at enkelt var helt nyansatte, samt at vi hadde våre skogbranner i en av de
ukene hvor de fleste hadde sommerferie.

16

Årsmelding 2018
Skogbranntropp II
På bakgrunn av den ekstraordinære personellmessige utfordringen som tørkesommeren 2018 og
de mange skogbrannene medførte, så bestemte DRBV at det skulle opprettes en skogbranntropp
II for å stå bedre rustet ved store og/eller sammenfallende skogbranner. Stillingene ble lyst ut
med en kort søknadsfrist og påfølgende intervjuer. Det kom inn 170 søknader. Av disse ble 20
ansatt på arbeidsavtaler som opphører uten oppsigelse. Det ble ikke bruk for skogbranntropp II
sommeren 2018. Fra søknadsfristens utløp til skogbranntroppen var etablert og fått tilstrekkelig
opplæring for å kunne utføre enkle oppgaver tok det 6 dager.

DRBVs totale utrykningsmengde 2018

I DRBVs område ble det i 2018 rykket ut til 2756 oppdrag. I forhold til 2017 er det en økning på
14,3 % i antall utrykninger. Økningen skyldes i stor grad sommeren med uvanlig mange
utrykninger til skogbranner samt mange forebyggende oppdrag knyttet til dette. Dette gir et
gjennomsnittlig antall oppdrag per døgn på 7,8 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.

17

Årsmelding 2018
Omkomne i brann i DRBVs region

Det er ingen omkomne i bygningsbrann i 2018. Siste 10 år har det omkommet 16 personer i
brann i DRBVs region. Det gir et gjennomsnitt på 1,6 personer over ti år. Ingen av de omkomne
er barn. Ingen omkomne siste 2 år.
I snitt har det på landsbasis omkommet 61 personer årlig i brann siden 1979. I 2018 har det
omkommet 39 personer. Året med færrest omkomne i brann er 2017 med 26 omkomne.

Oversikt over oppdrag fordelt på kommuner

Aktiviteter – hendelser
Brann i bygning
Rapporterte «Brann i bygning» viser en økning i 2018. I 2017 var det 118 bygningsbranner mot
147 bygningsbranner i 2018. 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. Statistikken for 2018
18
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inkluderer i tillegg branntilløp på komfyr uten at det nødvendigvis eskalerer til bygningsbrann.
De siste 7 år har det vært gjennomsnittlig 100 branner/branntilløp som kategoriseres som «brann i
bygning».
Industribrann i Mjøndalen
Onsdag 10. oktober kl.22.00 startet en brann i lokalene til Fasadeconsult i Hagatjernveien i
Mjøndalen. Dette er store og til dels uoversiktlige industrilokaler. Ved ankomst var det kraftig
røykutvikling med synlige flammer utvendig i et hjørne av bygningen. Det var utfordrende å få
oversikt over brannen da den utviklet seg inne i konstruksjonene. Dette medført mye
rivningsarbeid for å komme inn i konstruksjonene for å få slukket brannen. Brannen var under
kontroll ca. kl. 03.00 og medførte store skader på takkonstruksjonene. Innsatsen til mannskapene
hindret spredning til en dekkbedrift som ligger vegg i vegg.

Foto: Drammen 24, Vegard M. Aas.

Husbrann i Krødsherad
Kl. 20.09 torsdag 13. desember ble det meldt om husbrann i Hagalia i Krødsherad. Det ble meldt
om katter og hund inne samt at det var spredningsfare. Beboer fikk i seg noe røyk, men var ikke
alvorlig skadet. Huset ble totalskadet, hunden og kattene var dessverre savnet etter brannen.

Foto: DRBV

Drukningsulykker Konnerud
En åtte år gammel gutt falt i vannet i «Inntakeren» i mai 2018. Gutten ble hentet opp av
redningsdykkere fra brannvesenet og livreddende førstehjelp ble iverksatt, men døde dessverre 2
dager senere. Lørdag 6. juli skjedde en ny drukningsulykke samme sted. En 20 år gammel mann
ble hentet opp av redningsdykkere fra brannvesenet og livreddende førstehjelp iverksatt. Heller
ikke her sto livet til å redde.
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Foto: Vegard M. Aas / Presse30.no

Trafikkulykker
Utrykninger til trafikkulykker viser en økning på 5% i 2018. I hele DRBV ble det rykket ut til
214 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 2018, 159 utrykninger definert som akutte helseoppdrag. I 33 av tilfellene ble det
iverksatt hjerte/lungeredning og i 23 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 39 bilbranner i 2018, omtrent på nivå med 2017.
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 2018 registrert 52 tilfeller av akutt forurensning mot 39 tilfeller i 2017.
Ingen av oppdragene er å anse som større forurensingshendelser.
Skogbranner
DRBV rykket ut på 50 skogbranner i 2018 mot 10 i 2017. Kortfattet har DRBV aldri opplevd så
mange og så mange samtidige skogbranner samtidig som sommeren 2018. Dette tilskrives en
ekstraordinær varm og tørr sommer. Meteorologisk institutt varslet om stor skogbrannfare
sammenhengende fra 15. mai til 15. september. På grunn av flere samtidige skogbranner i uke 28
satte DRBV stab for å kunne håndtere disse. DRBV rekvirerte og fikk helikopterbistand ved syv
av skogbrannene. Det er skrevet egen evalueringsrapport for skogbrannsommeren 2018.
Unødige utrykning til automatiske brannvarslingsanlegg
Unødige utrykninger til automatiske brannvarslingsanlegg som har direkte varsling til 110
sentralen viser ingen spesiell endring i forhold til 2017.
Forøvrig har DRBV hatt en inntektsøkning fra alarmabonnenter på ca 84 % de siste syv årene
som følge av økning i antall at alarmabonnenter. Ca. kr. 3,5 mill. i alarminntekter i 2018 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.
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Redningsdykkertjenesten
Det er målsetning om å ha minimum 25 utdannede redningsdykkere. Ved utgangen av 2018 var
det 28 aktive redningsdykkere i DRBV. Det er i inneværende år ikke utdannet redningsdykkere i
DRBV. I 2018 er det fakturert for 9 oppdrag som utgjør kr 84.188,-. Oppdragsgiverne har vært
politi og privat. Oppdragsmengden og omsetning har vært på nivå med 2018.
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, Sigdal og 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.
Som en del av prosjektet «brannmenn og kreft» er det i 2018 etablert fyring med gass til
oppvarming av containeranlegget ved øvelser. På denne måten blir ikke mannskapene eksponert
for røyk som ved tidligere fyring, men oppnår samme varmeeffekten som før.

110 Sør-Øst IKS
110 sentralen flyttet 24. mai fra Drammen til Tønsberg. Vestviken 110 ble fra det tidspunkt
historie. 110 Sør-Øst er samlokalisert med politiets operasjonssentral i nye lokaler i Tønsberg.
Den nye 110 sentralen dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.
Fra oktober endret 110 Sør-Øst kallenavn fra «Brann 09» til «Brann 04». Fra samme tidspunkt
ble alle DRBVs brannstasjoner og ressurser innlemmet i «Delta» familien. Helse med AMK
sentralen ble ikke med på flyttelasset. Samlok i Drammen, som nasjonalt har hadde et godt
omdømme i fagmiljøene, opphørte fra samme tidspunkt.
Oppgaver/prosjekter 2018
 Vaskehallen i Drammen er fullstendig renovert og bygget om med nytt vaskerom for
håndtering av forurenset vernebekledning og utstyr. Den er utstyrt med barrieremaskin,
tørkeskap, benker og vaskekummer i rustfritt stål samt nytt bilvaskeanlegg.
 Bilverkstedet i Drammen er pusset opp med nytt gulvbelegg, malt vegger, vekstedbenk og
verktøytavler.
 Landax blir løpende utviklet og vedlikeholdt.
 Utarbeidet elektroniske sjekklister som er testet ut i Hokksund. Blir innført på øvrige
stasjoner i 2019.
 På oppdrag fra IUA har vi bygget 2 stk. skaphengere (betalt oppdrag).
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Registrerte feil mangler og avvik i Landax. Rettes kontinuerlig.

Feil mangler og avvik
Avvik brannordning
Forbedringsforslag
Avvik ytre miljø
Avvik IK-rutine
HMS arbeidsmiljø
Feil på annet utstyr
Feil på nødnett
Feil på bygning
Feil på verneutstyr
Feil på kjøretøy
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Investeringer 2018
I 2018 ble det foretatt følgende investeringer (rullende materiell).
Type

Stasjon

Mannskapsbil D-2-1

Drammen

3.972.927

*Lastebil D-ADM-7

Drammen

671.000

*Pickup D-ADM-9

Drammen

373.433

Fremskuttenhet D-4-6

Svelvik

770.713

*Nytt chassis på tankbil D-10-4

Eggedal

920.787

SUM

Sum (eks. mva)

6.709.185

*Ble innredet og utstyrt med blålys og uniformering av DRBV.
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Salg av utrangert materiell 2018
Type

Stasjon

Lastebil

Drammen

73.700

Tilhenger

Noresund

9.000

Høytrykksvasker

Drammen

5.250

Passasjersete fra nye D-2-1

Drammen

4.100

Lagerkonteiner

Lindum

1.000

Toyota Landcruiser

Drammen

Tankbil

Eggedal

42.500

Mannskapsbil

Lindum

18.100

Lastebildekk (til utrangerte biler)

Drammen

12.000

SUM

Sum

174.000

339.650

Kompetansehevende tiltak
Utvidet evaluering av innsats og annet
Etter store og omfattende branner/ulykker kan det være aktuelt å evaluere innsatsen, og formålet
med evalueringene er å forbedre rutiner og prosedyrer samt vurdere forebyggende og
beredskapsmessige tiltak. Dette er en måte å følge opp dsb sine forventninger om «Lessons
learned».
I 2018 har det vært gjennomført to ulike typer evalueringer som omfatter branner/ulykker og
øvelser i egen region.
1. Stor samhandlingsøvelse med IUA region 3 og region 4. Øvelsen omfattet
samhandling med følgende brannvesen: Oslo brannvesen, Asker og Bærum
brannvesen, Røyken og Hurum brannvesen, Follo brannvesen samt med AMK og
politiet. Det er i etterkant av øvelsen gjennomført en omfattende evaluering med fokus
på
2. Brann i industrilokale i Mjøndalen 10.10.18. Dette var en forholdsvis komplisert
brann å slukke samt at den var langvarig og ressurskrevende. Det ble i etterkant
gjennomført en evaluering hvor alle involverte ble samlet og brannen ble gjennomgått
trinn for trinn med fokus på læringspunkter.
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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.

I tillegg til daglige øvelser har følgende mannskaper gjennomført diverse kompetansehevende
kurs i 2018:
Navn

Gjennomført kurs

Tid

Sted

Kenneth Flønes
Thor Inge Frogner
Vegard Hennum
Tom Rune Bottolfs

Utrykningsleder – overgangskurs
Utrykningsleder – overgangskurs
Grunnkurs
Grunnkurs

2018
2018
2018
2018

NBSK
NBSK
NBSK
NBSK

Kurs deltid
Følgende mannskaper har tatt førerkort klasse C i 2018
Glenn Strømsheim
Svelvik
Ole-Bjørn Mather
Svelvik
Hans-Petter Pettersen Svelvik
Raymond Storli
Svelvik
Følgende mannskaper tok grunnkurs i 2018
Håkon Liverud
Svelvik
Viktor Hellum
Svelvik

Beredskapskoordinator
Stillingen skal styrke planarbeidet og bidra til kompetanseløft i avdelingen.
I 2018 er det jobbet med bl.a.
 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.
Øvelser for vaktlag stasjon 1 og 6 + innsatsledere i Lieråstunnelen juni 2018. I samarbeid
med Asker og Bærum brannvesen og Bane NOR. Revisjon innsatsplan Lieråstunnelen.
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Veitrafikktunneler. Jevnlig kontakt med Statens Vegvesen (SVV) angående veitunneler i
DRBVs distrikt.
ROS-analyser Bragernestunnelen, inkludert deltakelse på testing av
ventilasjonskapasiteter



Prosjekt «Fagskole brann, redning og samfunnssikkerhet» i DSB. DRBVs deltakelse ble
avsluttet i februar 2018.



Arbeidet med avtaler og ulike kontaktpersoner om akuttmedisinsk tjeneste brannvesenet
tilbyr prehospitale tjenester. Ikke sluttført i 2018.



BRIS. Deltakelse i nasjonalt brukerforum for BRIS rapporteringssystem.



CBRNE.
Opplæring og innsatsøvelse i regi av prehospitale tjenester Vestre viken helseforetak, juni
2018 for stasjon 6.



DRBVs representant i Rådgivningsgruppe til Samvirkeområdet for kjemikalie og
eksplosivberedskap (CE-beredskap)



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



Deltatt i planarbeidet som DRBVs representant i Øvelse BJØRN 2020.



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



BRIS. Deltatt i opprettelse av intern kompetansegruppe med formål å bedre
statistikkuthenting og kvalitetssikring av data fra hendelser.



I samarbeid med forebyggende avdeling og NELFO planlagt Nasjonal Brann- og Elsikkerhetskonferanse 2019 om velferdsteknologi, solcelleanlegg og batterier.



Foredragsholder i Sverige på solcellekonferanse i Karlstad sammen med Ove Frydenberg.



Deltaker på ulike seminarer og møter, bl.a. Samfunnssikkerhetskonferansen, CBRNEdagene, Redningsfaglig samling i Buskerud, Skisprinten i Drammen, KS-prosjektet
digitalisering



Som styreleder i Buskerud brannbefalslag er noe arbeidstid i DRBV disponert til arbeid i
brannbefalslaget.



Organisert markering 8. juni om «Skogbrann Konnerud 10 år etter»



Oppstart og ansettelser av «Skogbranntropp 2»



IUA. Deltatt i arbeidet med nasjonalt prosjekt «Felles ressursregister» sammen med
sekretær i IUA og Oslofjordsamarbeidet (4 x IUA).
Deltatt i ELS-stab i «Øvelse 7» september 2018.
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Bidragsyter i forbindelse med KS-bedrift sitt prosjekt «Benchmarking i brann- og
redningstjenesten» i samarbeid med brannsjef.
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Forebyggende avdeling
Avdelingen ledes av Odd Ellingsen.
Avdelingen består av to seksjoner, feier- og tilsynsseksjonen.
Feierseksjonen ble ledet av Johannes Michielsen, seksjonen er lokalisert i Kobbervikdalen 65.
Tilsynsseksjonen ble ledet av Cecilie Aali Hornstuen, seksjonen er på brannstasjonen i Drammen.
Kvinneandelen i avdelingen er på 23 %. (50 % i tilsynsseksjonen og 12 % i feierseksjonen)
Avdelingens primæroppgaver er feiing og tilsyn av fyringsanlegg, tilsyn i bygninger med særskilt
risiko, informasjon til publikum og media, aktiviteter, kampanjer og andre forebyggende
oppgaver. Innføring av ny forskrift gjør at vi bruker resursene mer rettet mot de som trenger det
mest og hvor det er økt risiko for brann. Ressursene brukes dermed på best mulig måte og som
gir et effektivt forebyggende arbeid rettet mot de som trenger det mest.
DRBV har ikke hatt branndøde i bygning siste tre år.
Det er gjennomført miljøundersøkelser i begge seksjoner. Feierseksjonen er i prosess hvor det
sees på arbeidsfordeling og en mer effektiv dokumentasjon av arbeidsoppgavene. Alle planlagte
forebyggende aktiviteter i Tilsynsseksjonen er gjennomført. Vi ser på mulighet for å bruke nye
aktiviteter i det forebyggende arbeidet. Seksjonen bruker BRIS til kartleggingen av risikoer i
eierkommunene.
Kvalitetsindikatorene er godt innenfor kompetansen som skal være i seksjonene. Det er en ansatt
i tilsynsseksjonen som ikke har grunnutdanningen som tilsynsutøver, men har fått plass på
brannskolen i 2019.
En klagesak i forbindelse med salg av fyrverkeri er behandlet i 2018, klager fikk ikke medhold i
klagenemda.
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 %
89 %
22 %

Tilsynsseksjonen
Bemanning
Seksjonen er per 31. desember bemannet med 14
ansatte. I løpet av 2018 var det en person som sluttet,
og en som ble ansatt. I tillegg søkte
informasjonskonsulent om permisjon i et år, fra 01.0131.12.2019. Det ble derfor på slutten av 2018 satt i
gang en prosess for å få inn en vikar i denne stillingen.
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Antall § 13 objekter i eierkommunene:
A-obj: 589, hvorav 13 ikke er i bruk
B-obj: 144, hvorav 2 ikke er i bruk
C-obj: 31
De objektene som er registrert som ikke i bruk følges opp årlig for å verifisere om de er i bruk
eller ikke.
Nøkkeltall
Grad av gjennomførte tilsyn ut fra planlagte tilsyn
Bistand til kommuner
Forebyggende saksbehandling
Bekymringsmeldinger
Trygg hjemme- besøk
Informasjon/ opplæring/ øvelser
Undervisning (betalingsoppdrag)

94 %
93 stk
328 stk
118 stk
55 stk
76 stk
26 stk

EKSTERNE KURS
Kurs brannskolen:
1 stk på forebyggende kurs
EKSTERNE SEMINARER
1 stk på: Samfunnssikkerhetskonferansen
3 stk på: Nasjonal brann- og el-konferanse
2 stk på: Brannvesenkonferansen
2 stk på: Kurs i gassanlegg (Aga)
2 stk på: Brannetterforskingsseminar
1 stk på: Nordisk brannkonferanse
2 stk på: Boligkonferansen
2 stk på: Seminar om campingbrann, Telemark
1 stk på: Undervisningsforum
2 stk på: Forebyggende forum
3 stk på: Bjørniskonferanse
3 stk på: Bygningsmessig brannsikring
3 stk på: Tilsyn med gassanlegg
1 stk på: Branninformasjonsforum
Seksjonen besluttet i 2018 å ta med alle ansatte på eget seminar/
kurs til København, som en kombinert faglig
og sosial aktivitet. Turen ble gjennomført fra
torsdag til lørdag, med seminar på båten på
torsdag, og besøk hos Hovedstadens
brannvern i København på fredag. Dette var
en svært nyttig og lærerik opplevelse.
I tillegg har tre personer deltatt på etter/ videreutdanning i regi av henholdsvis Høgskolen på
Vestlandet og Politihøgskolen i 2018. To har startet på et etterutdanningskurs i ROS,
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forebyggende analyse og beredskapsanalyse, som er et samarbeid mellom Høgskolen på
Vestlandet og Skien brannvesen. Utdanningen går over 2 semestre og er ferdig våren 2019.
I tillegg har en person gjennomført etterutdanning i brannetterforsking ved politihøgskolen, som
en del av en tverrfaglig brannetterforskingsgruppe. Utdanningen var ferdig i 2018.
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.

Trygg Hjemme
Martin flyttet inn og begynte sitt arbeid med Trygg hjemme i januar. I mai begynte Berit i DRBV
og hun har i løpet av høsten 2018 også tatt del i trygg – hjemmearbeidet. Det vil si at det ved
utgangen av 2018 er 4 ansatte som jobber dedikert med risikoutsatte grupper.
I løpet av 2018 er halvparten av midlene fra Gjensidigestiftelsen til
kartlegging/ forankring brukt. Disse har gått til å delfinansiere en
koordinator for kommunene
Drammen, Nedre Eiker og
Svelvik.
I tillegg er det gjennomført
innkjøp av 19 mobile
slokkeanlegg, 45 komfyrvakter,
12 røykeforklær, 40
flammehemmende sengesett,
1600 enkeltstående røykvarslere,
og 95 røykvarslere for trådløs

Mobilt slukkeanlegg
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seriekobling. Dette er kjøpt inn fra midlene vi fikk fra Gjensidigestiftelsen, og skal distribueres ut
til eierkommunene våre når det er etablert systemer for vurdering og utdeling i kommunene.
Sigdal og Sande har fått egne depot med utstyr, disse ble levert ut før jul.
Våren gikk med til å starte arbeidet med kompetanseheving av de ansatte i kommunene og bruk
av sjekklister i Drammen kommune. Etter hvert har flere kommuner fulgt på. Det er gjennomført
32 opplæringsforedrag av kommunalt ansatte i våre eierkommuner. I tillegg er det gjennomført
befaring i 30 bemannede boliger, primært i Drammen, Øvre Eiker og Svelvik. Det er også
gjennomført befaring ved hjemmebesøk i kommunale boliger i de nevnte kommuner. Vi anslår
antallet besøkte boliger til å være ca. 400 boenheter.
Det er gjennomført ytterligere 40 hjemmebesøk ut fra oppfølging av sjekklister,
bekymringsmeldinger og samarbeid med kommunale tjenesteytere. I tillegg har det vært
gjennomført aksjon boligbrann både sommer og før jul, og omkring 700 boenheter er besøkt
totalt.
Vi deltok også i 2018 på komfyrvaktkampanjen hvor vi delte ut komfyrvakt i Øvre Eiker
kommune. I tillegg ble det avholdt foredrag om trygg hjemme og komfyrvakt i Øvre Eiker og
Lier kommuner. Risikoutsatte grupper som var representert var flyktninger, hjemmeboende eldre
og psykiatri.
Det er også avholdt ulike foredrag for risikoutsatte grupper på forespørsel. Det er i 2018
gjennomført 10 slike. I april var vi representert på Senior 75 konferansen som Drammen
kommune arrangerer for alle innbyggere over 75 år.
Det er gjennomført over 30 ulike møter med samarbeidspartnere i 2018.
Julekalender
I år fikk 1131 elever i 6. klasse undervisning i brannforebyggende arbeid. Dette er vesentlig
mindre enn tidligere år. I forbindelse med planlegging for 2019 vil det gjøres tiltak for å få dette
opp til samme nivå som vi tidligere har hatt. Hver elev fikk utdelt en julekalender og ble
oppfordret til å gjennomføre sikkerhetssjekk hjemmet.
Brannvernuka/åpen dag
Åpen dag ble i år gjennomført lørdag 22. september på stasjonene i Drammen, Mjøndalen,
Hokksund, Noresund og Eggedal. Bjørnis var på besøk på stasjonene i Hokksund, Mjøndalen og
Drammen. Besøket var annonsert, og det var et populært innslag! Det var ny besøksrekord i år,
anslått til 5.700 besøkende, og mye av grunnen til dette var nok Bjørnis. Bildet viser
folkemengden i Drammen.
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Det var personell fra både beredskap, feier og tilsyn til stede på alle åpne stasjoner. Kiwanis sto
for salg av pølser og vafler i Drammen, Mjøndalen og Hokksund. I tillegg var ambulanse og
tungberger til stede i Drammen.
Aksjon boligbrann og røykvarslerdagen
Vi har valgt å kjøre en variant der vi har «Aksjon
boligbrann hele året». Dette er for lettere å kunne følge
bekymringsmeldinger gjennom å besøke hele nabolag,
gjerne på kveldstid. Det ble gjennomført en aksjon på
ettermiddag/ kveld i juni der både beredskap og tilsyn
deltok.

opp

Den nasjonale Aksjon boligbrann ble i 2018
gjennomført i perioden 4. – 6. desember, med
røykvarslerdagen 1. desember som «avspark». På
røykvarslerdagen var det stand på Bragernes Torg og Buskerud
storsenter, der det ble delt ut røykvarslerbatterier. I Drammen
var det cupfinalehelg, julegrantenning og aksjonen «God jul
lille venn» denne dagen, så det var mye folk i byen, og mange
var interessert i å slå av en prat.
Under selve aksjonen 4.-6. desember ble det gjennomført
hjemmebesøk på dagtid i utvalgte områder. Dette var Fjellhagen borettslag, Nedre
Kiøsterudsgate, og Austadgata. Borettslagene vi besøkte var varslet på forhånd.
I tillegg var feierne ute med materiell både i november og desember.
Det ble fylt ut ca 200 skjemaer fra tilsynsseksjonen disse dagene, men det er antatt at det totalt
ble gjennomført ca 500 hjemmebesøk.
Hyttekampanjen
Hyttekampanjen ble gjennomført i to omganger; en i påsken mot på
fjellet, og en på sommeren ved sjøen.
Onsdag i påska hadde DRBV stand i Eggedal sentrum, der det var
representanter fra både tilsyn, feier og beredskap deltid. De traff mye
hyttefolk, og delte ut ca 300 røykvarslerbatteri på 2-3 timer.
I sommerferien oppsøkte vi hytter i områdene Holmsåsen, Øgarden,
Gyltesø, Sandviken og Hagasand i Sande og Kjelleråsen i Svelvik. Det
ble totalt delt ut ca 150 info brosjyrer og batterier. I år var det i tillegg
fokus på skogbrannfaren, og det ble informert om dette, samt hengt opp
informasjon om skogbrannfare/ bålforbud ved innfartsveier til hyttefelt,
badesteder og skogsområder. Også i år var det en meget positiv respons
fra publikum. Samtidig oppfattes det som nyttig da vi fortsatt finner
stor grad av mangelfull varsling i hytter
Nattkontroller
I 2018 ble det gjennomført tre nattkontroller, i april, oktober og desember. Disse omfattet både
sykehjem/ pleieinstitusjoner, utesteder, hoteller, og skoler som var utleid i forbindelse med
Glasscup.
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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 1600 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.
Bjørnis- posten var også i år en av de mest populære. En
del barnehager hadde hørt om Bjørnis før, og noen kunne
også sangene og dansene. Alle barna fikk med seg en
dobbel sjekkliste hjem for å sjekke brannsikkerheten
både hjemme og hos besteforeldre.
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 2018 var det delt ut 14 bamser i forbindelse hendelser i vårt distrikt.
Maskoten og den forebyggende bamsen Bjørnis er
svært populær. Han har vært på besøk i 19 barnehager
og her har han møtt nesten 700 barn. Bjørnis deler ut
sjekklister til barna, slik at de kan gjennomføre en
sikkerhetssjekk både hjemme og hos besteforeldre. I
tillegg er han en selvskreven deltaker på åpen dag og
barnehageukene.
Bjørnis har også vært på et arrangement for russen
med fokus på sikkerhet, og det viser seg at det ikke er
bare hos de små Bjørnis er populær. Og han har deltatt
på to arrangementer på Egon, som har en avtale med
Bjørnis.
Sommeraktiviteter
Også i sommer ble det planlagt med egne aktiviteter for
sommermånedene, og som i fjor var den planlagte
hovedaktiviteten uvarslet tilsyn/ befaring med mindre
serveringssteder/ gatekjøkken som ikke er særskilte
brannobjekter. På grunn av den ekstreme varmen og tørken, og
medførende høye skogbrannfare, ble det imidlertid også mye
fokus på å informere om bålforbud, både ved å henge opp
plakater om bålforbudet, og å dra ut å snakke med folk på
utfartssteder, badeplasser etc, i tillegg til å svare på alle mulige
spørsmål i forbindelse med skogbrannfaren og bålforbudet.
Det ble gjennomført besøk på hytter i seks hytteområder i Sande
og Svelvik. Dette var en del av hyttekampanjen som vi valgte å
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gjennomføre på sommeren. Inspektørene ble godt mottatt av hyttefolket, og da det også i år viste
seg at en stor del av de besøkte hyttene ikke hadde fungerende røykvarsler, ble det også opplevd
som viktig forebyggende arbeid. I tillegg opplever publikum oss som synlige ute. Også her kom
det opp mange spørsmål rundt skogbrannfaren og bålforbudet.
Campingplassene i området vårt ble besøkt for å informere om brannsikkerhet for de som
oppholder seg her. Det er utarbeidet en felles campingbrosjyre for alle brannvesen i Buskerud og
Telemark som ble delt ut.
Øvrige oppgaver
Seksjonens ansatte har også utført flere andre arbeidsoppgaver gjennom året:
 Bidratt ved risiko- og sårbarhetsanalyser, både internt, og eksternt mot eierkommunene,
fylket, jernbaneverket og Statens Vegvesen.
 Gjennomført møter med branntekniske rådgivere vedrørende
slokkevann og tilrettelegging for slokkemannskaper.
 Bistått kommunene ved behov i forbindelse med plan- og
byggesaker.
 Generell brannteknisk informasjon over telefon eller ved
personlig fremmøte.
 I samarbeid med beredskapskoordinator og NELFO gjennomført
Nasjonal Brann- og El-sikkerhetskonferanse 2018 om solcellepaneler og sikkerhet, samt
planlagt Nasjonal Brann- og El-sikkerhetskonferanse 2019 om velferdsteknologi,
solcelleanlegg og batterier.
 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.
 Saksbehandling i forbindelse med fyrverkeri, arrangementer etc.
 Deltatt på etterforsking av 10 branner sammen med politiet.
 Foredrag og stand om brannsikkerhet til studenter der
det ble delt ut pizza.
 Tilsyn med farlig stoff.
 Deltatt i HMS- etatenes felles tilsynsaksjon 2018.
Også deltatt i prosjektgruppa for aksjonen, samt
opplæring av inspektørene som skulle ut.
 Gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse.
 Gjennomført ca 35 undervisningsoppdrag.
 Deltatt på ulike befaringer, ulovlighetsoppfølging, oppfølging av bekymringsmeldinger
etc sammen med andre etater, blant annet felles tilsyn med byggesak og arbeidstilsynet
med innkvartering i landbruket i Lier.
 Sammen med beredskapskoordinater etablert en gruppe som skal spesialisere seg på Bris,
både overvåking og uthenting av aktuelle data.
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Feierseksjonen
Bemanning
Seksjonen har ved årets utgang 26 ansatte (25,5 årsverk) hvorav en er lærling og to er
voksenlærlinger. En lærling har bestått svenneprøve i 2018 og er nå fast ansatt. En feiersvenn
avtjener førstegangstjeneste og en har valgt å slutte.
I april ble etter forespørsel en av våre feiermestrene rekruttert som prosjektleder til GDPR
prosjektet. Aktiviteter rundt den oppgave har akkumulert, andre brannkorps (Asker & Bærum og
Follo) ønsker å dra veksel av hans kunnskap og han er i skrivende stund fortsatt aktiv med dette
arbeidet for både DRBV og de andre.
August 2018 ble organiserings- og omstillingsprosesser satt i
gang. Seksjonsleder har brukt personalmøter for å vise en
styringsmodell som er tuftet på Balansert Målstyring.
Medvirkningsprosesser er brukt slik at endringer blir preget av
medarbeidernes kompetanse og innspill, samtidig dyrker dette
tilhørighet og identitet. Det er uvant for de ansatte å komme
med innspill og å være delaktig og ansvarlig for utviklingen.
Det brukes derfor forskjellige varianter for å få til mer
involvering av de ansatte.
Når endring og omstillingsprosesser av en del av organisasjonen er i igangsatt så melder seg også
andre områder. Rutiner og praksis på andre områder er gjennomgått og endret (veileder lærlinger,
administrasjon og telefonrutiner).
En arbeidsmiljøundersøkelse er gjennomført og resultatene var i hovedsak bra, men sett fra
arbeidsgivers side var noen av svarene ikke tilfredsstillende. I samarbeid med ansatte og
gjennomføring av gruppearbeid er det laget en tiltaksplan for 2019 med fokus på et bedre og mer
inkluderende arbeidsmiljø.
Pilotprosjektet for feiing av fritidsboliger er gjennomført, resultatene
er analysert og saken er skrevet. Saken ble behandlet i
kommunestyremøter av våre eierkommuner i høsten 2018.
Resultat 2018 viser et regnskapsmessig underskudd på kr. 489.254-.
Seksjonen har totalt kr. 127.849,- i oppsparte midler.
Tilsyn med fyringsanlegg ble gjennomført i Drammen, Lier og Sigdal
med gode resultater. I 2018 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 nådde planlagte mål for 2018. Feiing av store fyringsanlegg i sommer ble utført på
Drammen fjernvarme (Bragernes), Bane Nor (Sundland) og den årlige feiingen av Fjellpipa.
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Biler som blir brukt til feiing og tilsyn er 9 stk og det er laget plan for utskiftning.
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 annet 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 skal fortsette samarbeidet med Norkart for å kunne benytte seg best mulig av
Komtek. Særlig for å kunne jobbe administrativt i feltet.
 Nye telefonrutiner gir oss mulighet å ta ut nyttig informasjon i form av statistikk for å utvikle
informasjonen til kundene.
 Feierseksjonen har i 2018 hatt særlig fokus på å opprettholde et stabil høyt antall tilsyn med
fyringanlegg.
 Informasjonsflyt internt skal forbedres gjennom en ny møtestruktur.
 Tilsynspersonell arbeider i team for å sikre høy stabil produksjon og kvalitet i arbeidet.
 Sikret gode saksbehandlingsrutiner i P360 og videreutviklet maler som er anbefalt av DSB.
Det er innført fullelektronisk arkiv.
 Det gjennomføres kontinuerlig opplæring av medarbeidere.
 Kontinuerlig fokus på balansering av kostnader og inntekter.
 Kontinuerlig fokus på HMS, særlig risikovurdering og bruk av verneutstyr noe som gir de
ansatte en sikrere arbeidsplass.
Tjenesteproduksjon 2018
Oppgaver
Feiing skorsteiner
Feiing røykkanaler
Behandling av avgiftssaker
Tilsyn med fyringsanlegg
Saksbehandling av varmeanlegg
Øvrig tjenesteproduksjon
Type arbeid
Behandlet saker for utfakturering og arkivering
Muntlige henvendelser
Besvart skriftlige henvendelser vedr. fakturering.
Befaringer til eier

Enhet
Antall løp
Antall l. m.
Antall
Antall
Antall

Utført per
31.12.2018
16 330
200
32 700
9 030
10
Antall utført
31 700
13 068
120
250
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Saker behandlet i klagenemnd
Krediteringer/rettelser
Purringer
Oversendt eierkommunene for inndrivelse/utpanting

0
840
982
34
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Ansatteliste pr. 31.12.2018.
Brannsjef
6110 Andersen
6110 Nedberg
Tilsynsseksjonen
6210 Bjørnstad
6210 Brock
6210 Ellingsen
6210 Frydenberg
6210 Grydeland
6210 Hilsen
6210 Horgen
6210 Hornstuen
6210 Hystad
6210 Kolstad
6210 Nymoen
6210 Paulsen
6210 Petterson
6210 Ruud
6210 Stigen

Torgeir E
Anne-Marie

Stian With
Tina
Odd
Ove
Liv Marie
Bjørn
Irene Romkes
Cecilie Aali
Berit Dahl
Thomas
Kjersti
Martin
Robert
Kenneth
Eivind

Feiing, tilsyn med fyringsanlegg
6220 Amundsen
Kristoffer
6220 Andersen
Roger
6220 Belegu
Agim
6220 Borgersen
Oliver
6220 Bråthen
Jarle
Aina Christine
6220 Fjukstad
Grønli
6220 Gustavsen
Steffen
6220 Hahn
Matthias
6220 Hansen
Kjetil Uggen
6220 Holthgaard
Emil
6220 Ileby
Tor-Ivar
6220 Kirkeåsen
Turid
6220 Lie
Stein Harald
6220 Lundberg
Anders
6220 Michielsen
Johannes
6220 Naustdalslid
Randi
6220 Nilsen
Glenn Sigurd
6220 Nordquist
Jan Rikard
6220 Paulsen
Terje

M
K

2 stk.
Brannsjef
Spesialkonsulent

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

15 stk.
Ingeniør
Informasjonskonsulent
Avdelingssjef
Branninspektør
Branninspektør
Branninspektør
Branningeniør
Seksjonsleder
Branninspektør
Branningeniør
Branninspektør
Branninspektør
Branninspektør
Branninspektør
Branningeniør

M
M
M
M
M

25 stk.
Lærling
Feiersvenn
Konsulent
Feiersvenn
Feiermester

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

Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feier
Feiersvenn
Seksjonsleder
Saksbehandler
Feiersvenn
Saksbehandler
Feiermester
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6220
6220
6220
6220
6220
6220

Pettersen
Presberg
Sørensen
Wang
Østlid
Aass

Beredskap heltid
6310 Amundsen
6310 Andersen
6310 Andreassen
6310 Austeen
6310 Bekken
6310 Berge
6310 Berge
6310 Bergersen
6310 Bergflødt
6310 Bodin
6310 Bottolfs
6310 Bratås
6310 Brekke
6310 Bryntesen
6310 Bø
6310 Bøe
6310 Christensen
6310 Christiansen
6310 Clausen
6310 Døvigen
6310 Døviken
6310 Eeg-Nielsen
6310 Egge
6310 Egge
6310 Eilertsen
6310 Fevang
6310 Flønes
6310 Frogner
6310 Grindvollen
6310 Gulbrandsen
6310 Gundersen
6310 Haga
6310 Hansen
6310 Helgesen
6310 Hellerud
6310 Hennum

Trond-Erik
Ronny Thorodd
Roger
Thomas
Kim-Andre Ellefsen
Jon Erling

Truls
Frode Hagenlund
Knut Erik
Vegar
Trond
Espen
Pål Ingolv
Andre
Augen Andreas
Jan
Tom Rune
Øystein
Runar
Erik
Stian
Fredrik Knutsen
Håkon Kalbach
Gjermund K
Dag Christian
Thor Olaf
Per Harald
Pål Christi
Jan Gunnar
Simen G.
Morten Steinvåg
Jan Erik Olden
Kenneth
Thor Inge
Even
Jan
Terje
Geir Stian
Sindre Nedberge
Jan M
Jonas
Vegard

M
M
M
M
M
M

Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn

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
M
M
M
M
M
M

72 stk.
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Avdelingssjef
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brigadesjef
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Avdelingssjef
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brigadesjef
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brigadesjef
Brannkonstabel
Brannkonstabel
38

Årsmelding 2018
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

Hillestad
Hoel
Huseby
Høvik
Jensen
Johnsen
Johnsen
Jongjai
Karlsen
Kildal
Kleven
Kongelf
Kramer
Lislerud
Lundsrud
Løvli
Neprud
Nordseth
Nymoen
Olsen
Paulsen
Sagheim
Sandholm
Sjurseth
Strøm
Svendsen
Søderberg
Torgussen
Trømborg
Tufte
Varfjell
Wien
Winther
Winther
Woll
Ødevarp

Beredskap deltid - Lier
6320 Berget
6320 Brenden
6320 Clausen
6320 Fuglerud
6320 Furøy
6320 Hilling

Anders
Kåre
Ante
Helge
Kjetil Wetterstad
Bjørn
Rune Rue
Master Anan
Lars Einar
Simon Kristian
Trond Smith
Jan Otto
Holger
Morten
Lindy
Tom
Stian
Hans W.
Gjermund
Arne Christian
Hans Martin
Gøran
Eivind
Eirik
Steinar
Jens Erik
Jonas
Andreas
Henrik
Per Egil
Carl Michael
Jon Fillip
Matias
Martin
Martin Gunnarfeldt
Karl Espen

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

Brannkonstabel
Brannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannkonstabel
Seksjonsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannkonstabel
Overbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Underbrannmester
Underbrannmester
Brigadesjef
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Seksjonsleder
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester
Brannmester
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Roger
Kenneth Andre
Christian
Marius Evensen
Thomas
Skjalg

M
M
M
M
M
M

14 stk.
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
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6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320

Markussen
Nuven
Nuven
Olsen
Soot
Thorsrud
Wam
Winge

Beredskap deltid - Sande
6321 Davidsen
6321 Grimsrud
6321 Hansen
6321 Isaksen
6321 Midtenget
6321 Nyfløt
6321 Panman
6321 Pettersen
6321 Reinhartsen
6321 Sæther
6321 Tønder
6321 Wang
6321 Weberg
Beredskap deltid - Svelvik
6322 Bråthen
6322 Fredriksen
6322 Greiner-Lutnes
6322 Hellum
6322 Hellum
6322 Hellum
6322 Hellum
6322 Hofmann
6322 Katralen
6322 Klausen
6322 Kristiansen
6322 Liverud
6322 Lutnes
6322 Mather
6322 Pettersen
6322 Petterson
6322 Storli
6322 Strøm
6322 Strømsheim

Arve
Anders
Christine
Mats Eidal
Børre
Richard Skaar
Håvard
Sebastian

M
M
K
M
M
M
M
M

Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel

David
Anders
Rune Andre
Inga Werner
Espen
Jørgen
Hendrik R
Tor Martin
Arild
Per Magne
Steinar
Thomas
Daniel

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

13 stk.
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder

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

21 stk.
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Steinar
Morten
Tine Sofie
Eivind Viktor
Martin
Steinar
Viktor
Erik
Øivind
Per O Skauge
Christine Karense
Håkon
Mathias Greiner
Ole-Bjørn
Hans-Petter
Robert
Raymond
Roar
Glenn Andre
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6322 Wessel
6322 Aadne
Beredskap deltid - Sigdal
6323 Bendiksby
6323 Bergan
6323 Bergan
6323 Biksrud
6323 Bjørkevik
6323 Bråthen
6323 Carlsen
6323 Fragått
6323 Haugen
6323 Haugen
6323 Hiåsen
6323 Iversen
6323 Juvet
6323 Kolbjørnsrud
6323 Kvisle
6323 Lindbo
6323 Marken
6323 Medalen
6323 Strøm
6323 Tovsrud
6323 Velstadbråten
6323 Velstadbråten
6323 Vidvei
6323 Øen

Yngve
Runar

Kristoffer
Ann Kristin
Ingar
Per
Bård
Kjetil
Kjetil
Anders
Arnt Johan
Bernhardt
Stian
Stian
Bjørn Helge
Sølve
Kristian S
Eirik Strand
Kjell Ole
Hans Kristian
Morten
Endre
Bjørn
Trond
Sondre
Runar

Beredskap deltid - Krødsherad
6324 Berg
Kai
6324 Bråten
Bjørn Kristian
6324 Dybendal
Stian
6324 Hagen
Roger
6324 Kronstad
Rune
6324 Løvli
Ståle
6324 Moen
Lars
6324 Nøkleby
Erik
6324 Paulsen
Vidar
6324 Rundtom
Jan
6324 Skinnes
Ole Grunnar
6324 Slevigen
Martin
6324 Slevikmoen
Eirik
6324 Varild
Bjørn Christian

M
M

Utrykningsleder
Brannkonstabel

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

24 stk.
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

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

17 stk.
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
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6324 Varild
6324 Vinna
6324 Ødegård

Jon Anders
Ole Magnus
Bjørn Olav

M
M
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Beredskap deltid - Øvre Eiker
6325 Andersen
Christoffer
6325 Andreassen
Tor Arne
6325 Barosen
Tom
6325 Berg
Stian
6325 Borgen
John David
6325 Fjeldheim
Kjell Erik
6325 Fjeldstad
Synnøve Hoff
6325 Frøyland
Baard
6325 Haugen
Christian Atle
6325 Helgesen
Harald
6325 Hæg
Anders
6325 Johansen
Ola Nordli
6325 Kjos
Arnstein
6325 Kustner
Glenn Espen
6325 Kvam
Cathrine Koch
6325 Laag
Knut Anders
6325 Nedberg
Vegar
6325 Wendelborg
Terje
6325 Wennberg
Oddbjørn

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

19 stk.
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Administrasjon
6410 Andersen
6410 Bolstad
6410 Hansen
6410 Hottran
6410 Opsahl
6410 Raaen

K
K
K
K
K
M

6 stk.
Saksbehandler
Saksbehandler
Lønnskonsulent
Avdelingssjef
Renholder
Feiermester/prosjektl.

Brita Fagerli
Ellen
Mette Kristin
Heidi
Aud
Frode

109 deltid, 119 heltid
226 medarbeidere i alt, herav en lærling i feierseksjon. To fast ansatte er også i
deltidsstyrken. I tillegg kommer 16 medarbeidere i skogbranntroppen.
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