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Forord v. styreleder Morten Fjeldstad
Kommunereformen medførte for DRBV at selskapet fra og med 2020 dekker de fem kommunene
Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker, med til sammen ca. 151.000 innbyggere.
Pandemien har preget DRBV sterkt i 2020. Administrasjonen har sørget for at planverk,
smitteverntiltak, prosedyrer og instrukser ble tilpasset smittesituasjonen i samfunnet. Planverk og
prosedyrer ble implementert på en god måte i organisasjonen. Styret er glad for at DRBVs
tjenestetilbud til innbyggerne i liten grad har blitt påvirket negativt av pandemien. Derimot har
det generelle driftsnivået vært lavere i 2020 enn i et normalår. Dette gjenspeiler seg bl.a. i et
positivt driftsregnskap, men driftsnivået er ikke faglig bærekraftig om pandemien påvirker driften
i årene fremover.
Representantskapet til DRBV består av én representant fra hver av eierkommunene.
Representantskapets leder ved utgangen av 2020 er ordfører i Drammen kommune Monica
Myrvold Berg. Nestleder er ordfører Gunn Cecilie Ringdal fra Lier kommune. Leder og nestleder
utgjør selskapets valgkomité. Representantskapet har avholdt fire møter og behandlet 27 saker i
2020. I representantskapsmøte den 29. april ble Morten Fjeldstad gjenvalgt som leder av styret.
Tom Vidar Børresen ble gjenvalgt som styremedlem.
Selskapets styre har i 2020 hatt sju medlemmer, fem valgt av representantskapet og to valgt av og
blant de ansatte. Espen Berge og Sindre N. Hansen representerte de ansatte ved utgangen av året.
Styrets øvrige medlemmer var Unn Hofstad, Tom Vidar Børresen, Christian V. Dahl, Gina R.
Røvik (nestleder) og Morten Fjeldstad (leder). Styret har i løpet av året avholdt seks ordinære
styremøter og behandlet 56 saker. Junimøtet var et styreseminar over en ettermiddag/kveld og
neste dag.
I 2020 har styret bl.a. arbeidet med årsberetning og årsmelding 2019, budsjettmessige tiltak 2021,
budsjett 2021, økonomiplan 2021 – 2024, oppfølging av vedtak i representantskapet,
likviditetskontroll, strategiarbeid, tertialregnskaper, økonomiprognose, revidert brannordning, ny
brannstasjon i Krødsherad, gjennomgang av redningsdykkerberedskapen og
arbeidsmiljøundersøkelse for deltidsstyrken. Styret har også evaluert daglig leder og gjennomført
egenevaluering. Andre saker er overordnet ROS, benchmarking og flytting av brannstasjon i
Krødsherad. Styret gjennomførte i juni et seminar hvor informasjon bl.a. fra hovedverneombud
og hovedtillitsvalgt ble gitt. I tillegg presenterte Samfunnsbedriftene ny kommunelov og
rådmannen i Drammen presenterte nye Drammen kommune og eierforventninger.
I 2020 ble det arrangert tre møter i kontaktutvalget og styreleder deltok i to av møtene. Det har
etter styreleders oppfatning vært en god og konstruktiv dialog mellom DRBV og rådmannsnivået
i eierkommunene.
DRBV har en egen klagenemnd som består av fem medlemmer og ledes av Jørn O. Kvilhaug fra
Øvre Eiker kommune. Klagenemda har gjennomført ett konstituerende møte hvor det ble gitt
informasjon om DRBV og retningslinjer for nemnda ble gjennomgått og vedtatt. Det har ikke
vært klagesaker til nemnda i 2020.
Viken kommunerevisjon IKS har revidert DRBV’s regnskap for 2020.
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Styreleder er også medlem av Representantskapet i Sør Øst 110 IKS og er medlem av selskapets
valgkomite. Styreleder har deltatt på to Representantskapsmøter samt arbeidet med
sammensetningen av selskapets styre. I Representantskapet har det vært fokus på budsjett 2021,
innkjøp av oppdragshåndteringssystem - herunder etablering av landsdekkende innkjøps- og
driftsorganisasjon. Styreleder er tilfreds med kostnadsutviklingen i SØ 110 IKS, men påpeker
usikkerheten knyttet til kostnader ved innkjøp av nytt oppdragshåndteringsverktøy.
I 2020 fikk DRBV kompensert for lønns- og prisvekst (kommunal deflator 3,1%) på
tilskuddsrammen fra eierkommunene. Reell deflator ble lavere (1,7%) og bidrar til positivt
driftsregnskap for 2020. Tilpasning til korrekt deflator er hensyntatt inn i budsjett 2021.
Driftskostnadene til SØ 110 IKS var i 2020 ikke fullt ut dekket av eierkommunene og differansen
var på kr. 0,7 millioner. DRBV finansierte beløpet for eierkommunene.
Justeringsbeløpet for balanseførte pensjonsforpliktelser ble av pensjonskassens aktuar beregnet til
en inntekt på kr 1,57 mill. Dette har ført til at det regnskapsmessige årsresultatet viser et
overskudd på kr 12,05 mill, mens selskapet i realiteten har et driftsresultat som viser et overskudd
på kr 10,5 mill.
Årsakene til overskuddet i driftsregnskapet er lavt lønnsoppgjør med påfølgende lavere
reguleringspremie. På grunn av pandemien ble det lavere kostnader knyttet til utryknings- og
øvelsesaktivitet, lavt generelt aktivitetsnivå, lav aktivitet på Norges Brannskole, lavt
korttidssykefravær og høyere refusjon av sykelønn pga. langtidssykemeldte.
Styreleder vil på vegne av et samstemt styre takke alle ansatte i DRBV for innsatsen og godt
utført arbeid i et meget spesielt 2020!

Bærum, 01. februar 2021
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. Ved
utgangen av 2019 var antall eierkommuner åtte. Kommunereformen medførte at fra og med 2020
har DRBV fem eierkommuner.
Året 2020 ble et spesielt år for DRBV. På grunn av pandemien stengte regjeringen ned samfunnet
den 13. mars, noe som også fikk konsekvenser for DRBV.
Allerede i siste halvdel av februar satte ledelsen smittevern på dagsorden i DRBV.
Pandemiplanen ble iverksatt slik at organisasjonen var i forkant av hendelsene og fikk en god
inngang til de smitteverntiltak som ble iverksatt 13. mars. Planverket ble i samarbeid med
tillitsvalgte og vernetjenesten revidert og utviklet etter hvert som vi tilegnet oss egne erfaringer.
Aktiviteten ble vesentlig lavere i 2020 på grunn av f.eks. hjemmekontor, færre øvelses- og
treningsaktiviteter, lav/ingen deltagelse på kurs, seminarer og redusert utdanning på Norges
Brannskole. På landsbasis gikk også antall utrykninger ned, noe som også skjedde for DRBV.
Det var ingen større hendelser i DRBVs region i 2020. Pandemien påvirket ikke beredskapen.
Smitteverntiltakene medførte også lavere korttidssykefravær. Brannsjefen er imponert over
internt smittevernsarbeid og hvordan alle medarbeidere har bidratt til å holde pandemien utenfor
DRBV. Men, det registreres også at pandemien og smitteverntiltakene har medført slitasje på
våre ansatte.
Det er godt å konstatere at i 2020 omkom ingen mennesker i DRBVs region av brann. De siste ti
årene har det i DRBVs region omkommet i snitt 1,5 mennesker per år i brann. Avvikende år er
2015 da det omkom totalt fire mennesker i to branner (3+1). De aller fleste som har omkommet i
brann faller innenfor gruppen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb)
definerer som risikoutsatte grupper. Derfor har DRBV for flere år siden etablert en gruppe på nå
fire årsverk som jobber målrettet med risikoutsatte grupper. På tross av pandemien har
forebyggende avdeling oppnådd, innenfor godt smittevern, både å ha dør til dør-kampanje og
andre aksjoner for å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper. Dette kommer i tillegg til
det forebyggende arbeidet som allerede gjøres i samfunnet. Vi ønsker å lykkes med å redusere
dødsbrannene.
På selskapsnivå har DRBV hatt et godt og konstruktivt og nødvendig samarbeid med
eierkommunene gjennom kontaktutvalget. Brannsjefen takker eierkommunene for samarbeidet.
I 2015 begynte vi å rapportere kvalitetsindikatorer (KI) til styret. KI’ene er revidert flere ganger i
ettertid og KI har 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»), arrangere
grunnkurs og utrykningslederkurs. I tillegg har nær sagt alle deltidsmannskaper gjennomført
kurset «Mens du venter på ambulansen». Deltidsmannskapene har generelt fått et nødvendig
kompetanseløft.
DRBV er vertsbrannvesen for Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA).
Brannsjefen er leder av IUA beredskapsstyre og DRBV har sekretæriatet. IUA har engasjert
brannmester Pål I. Berge for å gjennomføre miljøsårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse samt
6

Årsmelding 2020

revidere IUAs beredskapsplan. Gjennom nesten hele 2020 har Berge jobbet med dette. Stillingen
finansieres av IUA.
I DRBVs område rykket beredskapsstyrken ut til 2398 hendelser, gjennomsnittlig ca. 6,6

utrykninger per døgn. I forhold til 2019 er det en reduksjon på 11,3 %. Utrykninger til
bygningsbranner viser en nedgang på 20,0 % (2019: 96, 2020: 76). Utrykninger til «akutt bistand
helse» endte på 131 oppdrag.
Tilsynsseksjonen gjennomfører i et normalår en rekke publikumsrettede tiltak, men på grunn av
pandemien har seksjonen måttet jobbe med alternative måter å møte innbyggerne på. Ordinære
tilsyn i særskilte brannobjekter er gjennomført tilnærmelsesvis likt, men «mer tungvint» på grunn
av både egne og objekteiers smitteverntiltak. Julekalenderprosjektet ble gjennomført som digital
løsning. Barnehagene ble i år invitert til en tegnekonkurranse. Trygg hjemme-gruppa har
gjennomført hjemmebesøk der det har vært nødvendig. Seksjonen var ute i sommer og besøkte
hytteeiere. Det ble delt ut batterier og skriftlig dokumentasjon til hjemmetjenesten slik at de
kunne legge frem batteriene til pårørende, eller at hjemmetjenesten selv foretok batteribytte.
Åpen dag på brannstasjonen ble også gjennomført digitalt. På grunn av pandemien har seksjonen
vært innovative for å gjennomføre brannforebyggende arbeid.
Feierseksjonen startet med god produksjon, men måtte innstille alt arbeid i tre uker etter
lockdown den 13. mars. Med gode smitteverntiltak kom driften gradvis i gang og både feiing og
tilsyn ble gjennomført ut året. På grunn av lavt sykefravær og mange hjemme ble etterslepet fra
lockdown-perioden tatt igjen i løpet av året. På bakgrunn av lavt lønnsoppgjør og annen lav
aktivitet gikk feierseksjonen med et driftsoverskudd i 2020. Med 11 836 tilsyn og 16 220 feide
piper i 2020 sier det seg selv at dette er forebyggende tiltak som når mange innbyggere. Gode
smitteverntiltak, høyt fokus og god utførelse fra alle i feierseksjonen medførte at seksjonen nådde
sine inntjeningsmål i 2020.
Justeringsbeløpet for balanseførte pensjonsforpliktelser ble av pensjonskassens aktuar beregnet til
kr. 1,6 mill. Dette har ført til at det regnskapsmessige resultatet viser et overskudd på kr. 12,10
mill, mens selskapet i realiteten har et driftsresultat som viser et overskudd på kr. 10,5 mill.
Årsaken til overskuddet er lavt lønnsoppgjør med tilhørende lavere reguleringspremie, lavt
driftsnivå på grunn av pandemien, lavt korttidssykefravær, færre utrykninger og oppdrag enn i et
normalår, refusjon sykelønn pga langtidssykefravær og redusert arbeidsgiveravgift for tredje
termin. Dette lave driftsresultatet er ikke representativt for et normalår og representerer ikke et
forsvarlig driftsnivå for DRBV. Årsaken er at lavere aktivitet på grunn av pandemien også
rammer fellesmøter, opplæring, kursing, øvelser, nødvendig organisasjonsutvikling og
vedlikehold.
I skrivende stund ser sykefraværet ut til å lande på 2,99 %. Målsetning for sykefraværet er under
5,0 %. Hovedårsaken for sykefraværet i 2020 er langtidssykefravær. Det har vært jevn og god
kontakt med de sykemeldte gjennom året og 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, alternativ kontaktflate med publikum, kontinuerlig trykk på innovasjoner og lavt
sykefravær er eksempler på at vi er på god vei mot visjonen - til tross for pandemien!
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Alt som er skrevet over er bruddstykker fra et spesielt år for DRBV. I tillegg til de faglige
avdelingene så har også administrativt og merkantilt ansatte lagt ned et stort arbeid i et år med til
dels raske omveltninger i en hverdag preget av mere uro og usikker enn hva vi er vant til.
På bakgrunn av den innsats og endringsvilje alle hel- og deltidsmedarbeidere i DRBV har vist i et
spesielt år vil jeg benytte anledningen til å takke alle: medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste,
kollegastøtteordningen, AKAN, styret og representantskapet for innsatsen. Med deres innsats
kom vi oss gjennom 2020 og det med gode resultater, tusen takk!
Torgeir E. Andersen
Brannsjef/daglig leder
PS: Husk å sjekke røykvarslerne dine!
Har du montert komfyrvakt?

Aktivitet i DRBVs styrende organer
Representantskapet
Leder av representantskapet i 2020 var ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg. Nestleder har
vært ordfører Gunn Cecilie Ringdal fra Lier kommune. Det er fem medlemmer i
representantskapet.
Representantskapet gjennomførte fire møter og behandlet 27 saker i 2020. Alle møter er avholdt i
henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og bestemmelser i selskapsavtalen.
Av viktige saker nevnes; Ny selskapsavtale for Sør Øst 110 IKS, Valg av styremedlemmer,
iverksettelse av eierstrategiprosess, årsberetning og årsregnskap for 2019, nytt
oppdragshåndteringsverktøy i Sør Øst 110, budsjett og handlingsprogram 21 – 24.
Det har i representantskapet også vært orienteringer om f.eks. klagenemnda, status i SØ 110 IKS
og om redningsdykkertjenesten.

Styret
Styret ledes av Morten Fjeldstad og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført seks møter
og behandlet 56 saker.
I 2020 har styret bl.a. arbeidet med årsberetning og årsregnskap 2019, overordnet ROS, vedtak
fra representantskapene i DRBV og SØ 110, likviditet, mandat brannstasjon i Noresund,
eierstrategi, tertialrapportering, redningsdykkertjenesten, nytt oppdragshåndteringsverktøy i SØ
110, redusert eierbidrag 2021 med budsjettmessige tiltak, budsjett 2021og handlingsprogram
2021 – 2024, miljøundersøkelse i seksjon deltid, regnskapsprognose for 2020, evaluert daglig
leder og styret har evaluert seg selv. Styret gjennomførte i juni et seminar hvor ny kommunelov,
nye Drammen kommune og revisjon av strategi 2016 – 2020 var tema. Seminaret ble
gjennomført på brannstasjonen i Drammen. Styrets strategiarbeid er forsinket på grunn av
pandemien.
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Klagenemnda
Klagenemnda bestod i 2020 av fem medlemmer og nemnda ble ledet av Jørn O. Kvilhaug fra
Øvre Eiker kommune. Klagenemnda har gjennomført ett konstituerende møte, hvor det ble gitt
informasjon om DRBV og retningslinjene for nemnda ble gjennomgått og vedtatt. Det har ikke
vært klagesaker til nemnda i 2020.

Administrasjonsavdelingen
Heidi Hottran ledet administrasjonsavdelingen i 2020.

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.
I tillegg har avdelingen ansvar for personvernombudrollen – GDPR.

Medarbeidere
Avdelingen har seks stillingshjemler, hvorav to på 70 %. Dette gir 5,4 årsverk innen
administrative oppgaver inkl. avdelingssjef, og 1 stilling innen renhold.

Arbeidsoppgaver
Administrasjonsavdelingen har i 2020 hatt nestlederfunksjon i Arbeidsmiljøutvalget. Avdelingen
gir råd og veiledning til ledere og ansatte om 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 fikk i januar 2020 oppgradert sine systemer til Office 365. Dette medførte at samtlige
medarbeidere som til daglig bruker IKT som verktøy måtte ha opplæring i det nye systemet. Det
viste seg å være meget vellykket med tanke på Covid-19 situasjonen som gjorde at mange i
avdelingen måtte benytte hjemmekontor fra mars 2020. Utfordringene med tanke på IKT har vært
minimale, og nytteverdien av stabile systemer på hjemmekontor har gjort at effektiviteten i
avdelingen har vært som i normal drift.
Lønnsoppgjøret i 2020 var et hovedoppgjør. Det var ingen lokal pott. Det ble forhandlet for
ansatte etter kap. 3, kap. 4.2.2, 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
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må ha regelmessige helseundersøkelser for å dokumentere helsekravene til de forskjellige
godkjenningsbestemmelsene.
Generelt har DRBV i 2020 hatt en noe lavere terskel for bruk av bedriftshelsetjenesten til
tjenester som det ellers ville vært naturlig å bruke offentlig helsevesen til – både grunnet stort
press på for eksempel fastleger, psykolog etc. samt at man ønsker å unngå at medarbeidere
oppsøker steder med mulig større eksponering for smitte (venteværelse f.eks.).
DRBV benytter også bedriftshelsetjenestens kompetanse ved vurdering av det fysiske
arbeidsmiljøet samt ved gjennomføring av dialogmøter. I 2020 har det for
administrasjonsavdelingen som så mange andre vært et annerledes år. Hjemmekontor og lite
kontakt ansikt til ansikt har gjort at vi har benyttet Teams til møter og samtaler. I tillegg har
medarbeidere fått utstyr som kontormøbler, IKT utstyr etc. med til hjemmekontor etter behov,
slik at man skal få en så optimal arbeidsplass som mulig rent fysisk. Det er ført et register over
utstyr til hjemlån.
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.
Det ble i 2020 ikke avholdt den tradisjonelle julelunsjen for pensjonister grunnet Covid-19.
Sykefravær
DRBV sin målsetting for sykefraværet er å være under 5 %. NAV sin sykefraværsstatistikk
(RTV) pr. 8.1.2021 viser:
Sykefravær pr. 31.12.2020 – Alle ansatte
2,99 %

Sykefravær pr. 31.12.2019 – Alle ansatte
3,0 %

Målet om ikke å overstige 5 % sykefravær har lykkes i 2020. Den lave fraværsprosenten kan
skyldes fokus på forebygging av skader og belastningssykdommer. I tillegg ser vi en synkende
trend med sykefravær for de som har hatt hjemmekontor, hvor terskelen for egenmelding naturlig
nok er høyere når man kan utføre arbeidet hjemmefra. Smitteverntiltakene antas også å ha hatt
effekt på andre smittsomme sykdommer, typisk sesonginfluensa o.l.
Generelt har vi 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 har i 2020 vært én person i DRBV
på tiltak via NAV. Dette tiltaket opphørte i mars 2020 grunnet Covid-19 og hjemmekontor for
dagtidspersonell.

Administrasjonsforum
I 2020 ble forumet avlyst grunnet Covid-19.

Jubilanter i DRBV
DRBV har tradisjon for å hedre ansatte med 25 og 40 års tjenestetid med KS hedersmerke.
I 2020 var det tre personer som skulle hatt hedersmerke for 25 års tjenestetid:
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Brannmester
Underbrannmester
Avdelingssjef adm.

Truls Amundsen
Trond Kleven
Heidi Hottran

Merkene utdeles ved seremoni når dette er trygt ift. smittesituasjon.
Nøkkeltall for administrasjonsavdelingen.
Renhold: Totalt gulvareal er ca. 2000 m2.
Inngående post registrert i Sak og arkiv:
Utgående post registrert i Sak og arkiv:

2020:
2020:

2.595
21.386

(2019:
(2019:

2.424) *)
22.738) *)

Inngående fakturaer til DRBV:
Utgående fakturaer:

2020:
2020:

2.012
240

(2019:
(2019:

1.938)
219)

*) Inkludert feierseksjonen.
Feierseksjonens utfakturering kommer i tillegg (jfr. s. 39.)
Til slutt i årsrapporten følger en oversikt som viser ansatte i DRBV pr. 31.12.2020.

Årsmelding 2020 for Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV
Innledning:
Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV ble etablert i 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 2020:
Fra Fagforbundet:
Leder: Espen Berge
Sindre N. Hansen
André Bergersen (vara)
Fra ledelsen:
Torgeir E. Andersen
Cecilie Aali Hornstuen
Heidi Hottran (sekretær)
Inge H. Wergeland vara for ledelsens representanter.
Truls Amundsen stiller i kraft av HVO rollen
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Aktivitet i utvalget:
Det har i 2020 vært ett møte i utvalget.
I møtet ble det enighet om at vi fremdeles skal ha fokus på mangfold og likestilling. Det ble også
besluttet at ett av temaene brannsjefens time skulle omhandle mangfold.
Brannsjefens time ble grunnet Covid-19 utsatt i 2020. Av samme årsak har vi heller ikke hatt
aktiviteter som innebærer besøk av utenforstående inn på brannstasjonen med tanke på
rekruttering og mangfold.

Beredskapsavdelingen
I 2020 har ca. 185 motiverte og dyktige medarbeidere med vært med på laget. Per Døviken ledet
avdelingen.
Beredskapsavdelingen består av tre seksjoner. Seksjonene er; heltid – ledet av Martin Paulsen,
deltid – ledet av Steinar Strøm og teknisk – ledet av Rune Rue Johnsen.
Brannmester Pål Berge har i deler av året innehatt en prosjektlederstilling i IUA for å utarbeide
miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse og tiltakskort. Denne stillingen fortsetter inn i 2021.
Organisasjonskart, beredskap:
Avdelingsjef
Per Døviken

Beredskapskoordinator
Henrik Trømborg

Seksjonsleder heltid

Seksjonsleder deltid

Seksjonsleder teknisk

Martin Paulsen

Steinar Strøm

Rune Rue Johnsen

4 brigadesjefer
8 brannmestere
12 underbrannmestere
40 brannkostabler
fordelt på 2 brannstasjoner,
Drammen og Mjøndalen

22 utrykningsledere
67 brannkonstabler
6 stasjonsansvarlige
20 skogbranntropp I

2 teknisk personell
1 materialforvalter SF

20 skogbranntropp II
fordelt på 6 brannstasjoner
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Beredskap heltid
Heltidsstyrken består av fire vaktlag stasjonert i Drammen og Mjøndalen og har ved utgangen av
2020 62 medarbeidere, hvor 2 er faste vikariater i en tidsbegrenset periode. 4 faste stillinger er
ubesatt, 3 av disse er grunnet medarbeidere som har gått av med pensjon i 2019 (1 stk.) og 2020
(2 stk.). Den siste stillingen er utleid medarbeider til IUA. Ved årsskiftet 2020/21 er vi langt på
vei i ansettelsesprosessen for å bemanne de ledige stillinger.
Nedenfor vises oversikt over vaktlagene pr. 31.12.2020.
Som oversikten viser er det forskjell i antall mannskaper og befal på de ulike brigadene. På
bakgrunn av dette ble det vedtatt en rullering av mannskaper mellom brigadene. Totalt vil 20
stykker bytte brigade fra 01.01.2021.

Rekruttering av nye medarbeidere
Prosessen med rekruttering av nye mannskaper ble startet i 2020, men på grunn av Covid-19 og
utfordringer knyttet til dette har prosessen blitt noe forsinket og vil avsluttes i løpet av første
halvår 2021. Det er totalt 413 søkere, og pr. 31.12.2020 er det aktuelt å ansette 3 brannkonstabler.
Da to medarbeidere gikk av med pensjon medførte dette at det måtte ansettes internt en
brannmester og en underbrannmester. Ansettelsene var forankret i et enstemmig ansettelsesutvalg
inklusiv fagforening.
Personalmessige endringer, heltid
Tidsbegrensede, midlertidige ansatte heltid (vikarer):

Morten Fredriksen

Per Stian Moe
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Blant heltidsansatte i beredskapsavdelingen har tre ansatte gått av med pensjon i løpet av 2020.
Disse er: Avdelingssjef Per Døviken, brannmester Per Egil Tufte og underbrannmester Jan
Bodin.

Beredskap deltid
Deltidsstyrken er fordelt på seks lokalstasjoner: Eggedal, Hokksund, Noresund,
Prestfoss, Svelvik og Sylling med totalt 95 deltidsansatte. Deltidsstasjonene har ansvaret for
beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av rullerende vaktordninger, utrykninger,
trening, øvelser, opplæring og vedlikehold.
En medarbeider i deltidsstyrken har annen heltidsstilling i DRBV. Mannskaper som har blitt
ansatt på beredskap heltid fra deltid går ut av deltidsstyrken.
Covid-19 har påvirket aktiviteten i store deler av 2020. Deltid har hatt til sammen tre stykker som
har testet positivt på korona. Ingen av disse hadde aktivitet som påvirket øvrige på stasjonen. Alle
er tilbake til normal aktivitet. Det har også vært mannskaper som har hatt karantene på grunn av
opphold i utlandet, kontakt med smittede eller symptomer, uten at det ble påvist korona.
DRBV som biarbeidsgiver (deltidsansatte) ble en utfordring for de som ble permittert. Aktivitet
på deltid måtte føres på meldekortet til NAV. På grunn av høy lønn hos hovedarbeidsgiver ville
enkelte tape penger på å være aktive som deltids brannkonstabel. Dette ble kompensert ved at
brannvesenet betalte det mellomskytende. Dette ble igjen kompensert som generelt tilskudd til
kommunene.
Dette er noen av tiltakene som ble gjennomført på grunn av koronasituasjonen:
 Redusert aktivitet øvelser våren 2020. Kun sjekk av biler og utstyr. Når vi åpnet opp for
øvelser ble disse gjennomført med restriksjoner.
 Fjellet ble stengt i påsken 2020. Det ble derfor ikke behov for å ha økt beredskap på
stasjonene i Prestfoss, Eggedal og Noresund. Ingen økt vaktbelastning på disse stasjoner i
påsken.
Et av fokusområdene for seksjonen i 2020 er kvalitetsindikatoren. På grunn av Covid-19 ble
førerkortopplæring utsatt hos kjøreskolene. Førerkortopplæring fikk derfor oppstart i siste halvdel
av 2020, og sluttføres i 2021.
Som et resultat av tidligere fokus på fysikk på deltid, opplever vi at det er et økt antall vikarer til
heltid som kommer fra deltid. Ringvirkninger av dette er at vi styrker lokalstasjonene med faglig
sterkere og mer motiverte medarbeidere.
På stasjonene i Svelvik og Hokksund har vi vaktlag på fire. Det er fokus på å sikre at vaktlagene
har tilstrekkelig bemanning og at vi har nødvendig kompetanse på disse lagene. Ved utlysninger
og i rekrutteringsprosesser legges det derfor spesielt vekt på tilstedeværelse på dagtid og
førerkortkompetanse kl. C (lastebil).
Kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker har slått seg sammen til nye Drammen
kommune. I denne forbindelse ble kommunale virksomheter fra de tre opprinnelige kommunene
reorganisert. Dette førte til at enkelte kommunalt ansatte fikk nytt arbeidssted. I Svelvik har en av
de kommunalt ansatte derfor måttet gå ut av dagberedskapen på grunn av nytt arbeidssted.
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Skogbrann
Året 2020 ble spesielt med tanke på skogbrann. Det var spesielt høy skogbrannfare før 15 april og
etter 15 september. På grunn av høy skogbrannfare i lavlandet samt at man ikke kunne reise på
ferie, (f.eks til fjells i påsken) anså DRBV at det kunne være mange som ønsket å benytte
turområdene i tilknytning til sitt nærområde. DRBV utarbeidet derfor en lokal forskrift for
utvidelse av bålforbudet i perioden 2. april til 14. april 2020. Utvidet bålforbud ble også vurdert
etter 15. september, men ble ikke funnet nødvendig.
Vi kan trekke frem fem lyng- og skogbranner i vår region:
- Lier - Lierskogen – april – 22. mars
o Lyng- og krattbrann. Svært tørt i området. På grunn av stor innsats fra lokale rakk
ikke brannen å spre seg før brannvesenet kom frem.
- Nedre Eggedal – Solemoa – 15. juni
o Skogbrann etter lynnedslag. Med hjelp fra lokal entreprenør ble det kjørt
branngate som stoppet spredning av skogbrannen.
- Nedre Eggedal – Ulaåsen – 28. juni
o Skogbrann etter lynnedslag. Svært bratt. Mannskapene slet med å finne steder å
klatre opp til brannen. Brukte kun skogbrannsmekkere. Vann ble sikret med bruk
av helikopter.

-

Drammen – Berger – 13. september
o Skogbrann etter bål. Mannskaper fra DRBV greide å ringe inn og slukke brannen.
Øvre Eiker – Holtefjell – 14. og 15. september
o Skogbrann etter bålbrenning. Svært bratt og utilgjengelig område. Det tok flere
timer før man hadde sikret vann på brannen. På grunn av mørket kunne man ikke
få bistand fra helikopter. Langvarig og vanskelig oppdrag hvor etterlengtet
regnvær ble avgjørende for resultatet.
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Skogbranntropp I og II
Skogbranntropp I består av 20 mannskaper med skogfaglig bakgrunn. Disse er fordelt til hver av
våre to skogbrannstasjoner, Hokksund og Eggedal, 10 på hver stasjon. Utrykningsledere på disse
stasjonene trenes og er organisert sammen med skogbranntroppen. I 2020 har det vært 1 øvelse
for disse mannskapene. Det var en teknisk øvelse på stasjonen i perioden mars – april.
Skogbranntropp II består av inntil 20 mannskaper uten krav til faglig bakgrunn. Disse er ren
arbeidskraft og skal jobbe i bakre linjer, med etterslukking ol. Det er gjennomført en teknisk
øvelse for disse mannskapene. Skogbranntropp II øves og har oppmøtested på Drammen
brannstasjon.
Det ble behov for skogbranntroppene for vakthold og opprydding etter skogbrann på Holtefjell i
Øvre Eiker 14. og 15. september. Til sammen 10 mannskaper fra skogbranntroppene deltok på
denne aksjonen.
Kurs i flystøtte til skogbrann
MSB i Sverige inviterte DSB til å plukke ut deltakere fra Norge til kurs i flystøtte ved
skogbrannhendelser. Steinar Strøm og Berit Dahl Hystad deltok fra DRBV. Kurset ble
gjennomført før det ble vedtatt koronatiltak i Norge og Sverige.

16

Årsmelding 2020

Kvalitetsindikatorer – deltid pr. 31.12.2020

Kompetansehevende tiltak deltid
På grunn av Covid-19 ble planlagt skogbrannkurs avlyst i 2020.
Personalmessige endringer, deltid
Nyansatte i 2020
Ingen nyansatte i 2020.
Sluttet i 2020
Christian Clausen, Sylling
Permisjon i 2020
Morten Fredriksen, Svelvik. Er vikar på heltid i 2020.
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DRBVs totale utrykninger i 2020

Omkomne i brann i DRBVs region
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Omkomne
i brann

13

2

2

1

2

1

3

4

2

0

0

2

0

Det er ingen omkomne i bygningsbrann i 2020. De siste 10 år har det omkommet 15 personer i
brann i DRBVs region. Det gir et gjennomsnitt på 1,5 personer over ti år.
I 2020 har det på landsbasis omkommet 44 personer i branner. 27 menn og 17 kvinner.
I DRBVs område ble det i 2020 rykket ut til 2398 oppdrag. Sammenlignet med 2019 er det en
reduksjon på 11,3% i antall utrykninger. Dette gir et gjennomsnittlig antall utrykninger per døgn
på 6,6. Denne aktiviteten kommer i tillegg til øvelser, daglige rutiner og arbeid. For detaljer om
fordeling for de ulike kommunene med mer vises det til underliggende tabell.
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Oversikt over oppdrag fordelt på kommuner

Total oppdragsmengde er redusert pga pandemien og at Sande kommune gikk ut av DRBV.
Aktiviteter – hendelser
Brann i bygning- statistikk
Rapporterte «brann i bygning» viser en nedgang fra 2019 til 2020. I 2019 var det 96
bygningsbranner mot 76 bygningsbranner i 2020. Kategorien «brann i bygning» som viser
nedgang gir ingen indikasjon på behov for å iverksette ytterligere forebyggende eller
beredskapsmessige tiltak. Det er ikke noen tydelig og entydig årsak til at antallet
bygningsbranner har gått ned, ut over tilfeldige svingninger samt at pandemien «Covid 19» ser ut
til å ha påvirket aktivitetsnivået og antall utrykninger generelt. Dette er noe som man opplever
også på landsbasis. De siste 10 år har det vært gjennomsnittlig 103 branner/branntilløp som
kategoriseres som «brann i bygning» i DRBV.
Brann i leilighetskompleks, Brakerøya
Ingen kom til skade da det 2. februar brøt ut brann i en leilighet hvor det befant seg en mor med
to barn. Barna skulle legge seg da de kjente røyklukt og skjønte at de ikke klarte å slukke brannen
selv. De kom seg ut av leiligheten og ringte brannvesenet som raskt fikk slukket brannen.
Leiligheten var ubeboelig etter brannen.
Leilighetsbrann Bragerhagen
Det brøt ut kraftig brann i 2. etg. i en leilighet kl.19.00 den 31. mars. Det brant kraftig da
brannvesenet ankom og en kvinne måtte hoppe fra byggets andre etasje for å unnslippe
flammene. Hun ble fraktet til sykehus med alvorlige fallskader etter hoppet.
Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen etter ankomst.
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Bilulykke på Brakerøya
To tenåringsgutter ble alvorlig skadd etter bilulykke på Brakerøya natt til 7. april. Bilen gikk
rundt flere ganger før den traff et brukar og ble totalvraket. Passasjeren kom seg ut av bilen mens
føreren måtte frigjøres av brannvesenet. Brannvesenet måtte skumlegge kjørebanen da det rant
drivstoff fra bilen.
Reddet katt på Øren
Katten «Melk» forsvant 5. mai og ble etter hvert oppdaget i en stikkrenne hvor den satt
innesperret og fortvilet. Det var i utgangspunktet ikke noen lett oppgave å komme til der katten
satt innesperret, inntil det ble avdekket at det var mulig å komme til via en kum i tilknytning til
stikkrennen. Da var det bare å krabbe ned i kummen og lokke «Melk» til seg med litt leverpostei,
og dramaet fikk en lykkelig utgang.
Berging av paraglider i Hvittingfoss
16. juli ble mannskaper fra brannstasjonen i Mjøndalen bedt om å assistere brannvesenet i
Kongsberg (Hvittingfoss) for å hente ned en kvinne som hang høyt opp i et tre. DRBVs
mannskaper er trent for dette og har utstyr for slike situasjoner. Helikopter kunne ikke brukes
fordi treet var i dårlig forfatning og det var fare for at hun kunne falle før hun ble sikret av våre
mannskaper. Hun ble etter hvert heist trygt ned på bakken.

Foto: Calle Varfjell

Husbrann Tomineborgveien
Det utviklet seg til en kraftig brann i en bolig den 8. september. Tre personer var til stede i huset,
men kom seg ut i god behold. Det var en tid fare for spredning til omkringliggende bebyggelse og
det var noe usikkerhet om det var flere personer i byningen. Mannskaper fra stasjonene i
Mjøndalen og Drammen deltok i slokkingen, samt at det ble utført restverdiredning av
mannskaper fra RVR Kongsberg.
Trafikkulykker
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I DRBV ble det i 2020 rykket ut til totalt 193 trafikkulykker. Det er en liten økning fra året før,
da det i 2019 ble rykket ut til 182 trafikkulykker. I hovedsak er oppdragene sikring av
skadestedet. Det øves jevnlig for å kunne håndtere større ulykker hvor det er behov for å
iverksette hurtigfrigjøring.
Akutte helseoppdrag (akutthjelper)
DRBV hadde i 2020 131 utrykninger definert «akutt helseoppdrag». Tallene for 2019 viser 93
akutte helseoppdrag. Det er i denne sammenheng viktig å nevne at det i 2020 har kommet endring
i måten å registrere og benevne de ulike helseoppdragene på, som kan ha påvirket tallene. Det er
stort fokus på å opprettholde kompetansen hos mannskapene og det gjennomføres årlige øvelser
for å sørge for å opprettholde kompetansenivået.
Bilbranner
DRBV rykket ut til 28 bilbranner i 2020, en total nedgang på syv fra 2019 (35 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 2020 registrert 12 tilfeller av akutt forurensing, sammenlignet med 47
tilfeller i 2019. I 2017 var det 36 registrerte tilfeller med akutt forurensning.
Skogbranner
DRBV rykket ut på 20 branner i skog / utmark i 2020, sammenlignet med 6 skogbranner i 2019.
Ingen av skogbrannene i 2020 utfordret DRBV på kapasitet eller utholdenhet.
Unødige utrykning til automatiske brannvarslingsanlegg
Unødige utrykninger til automatiske brannvarslingsanlegg som har direkte varsling til 110 er
vanligvis relativt stabilt over tid. I DRBV var det i 2020 totalt sett 1363 unødvendige utrykninger.
Dette er en tydelig nedgang på 269 utrykninger fra 2019 som nok er delvis tilfeldig, samt at
pandemisituasjonen nok kan ha påvirket dette i betydelig grad.
Alarmkunder følges fortløpende opp iht. gjeldende avtaler 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 2020 var
det 24 aktive redningsdykkere i DRBV. Fire stykker gjennomførte redningsdykkerkurs ved Norsk
Yrkesdykkerskole i 2020. I 2020 er det fakturert oppdrag for kr 51.403,-, som er en liten økning
fra 2019.

Teknisk seksjon personal
Personalmessige endringer ved seksjonen i 2020:
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Runar Brekke gikk av med pensjon 1. september.
Fra samme dato begynte hans etterfølger Odd Hugo Portås. Han
kommer fra en stilling som servicetekniker i Foma (leverandør av
høytrykksvaskere og bilvaskeanlegg).

Odd Hugo Portås
Oppgaver/prosjekter teknisk 2020
Tankbil:
Bygget ferdig og satt D-8-4 i drift i Hokksund.

Lindum øvingsanlegg:
Bygget tak og støpt gulv i øvingsanlegget på Lindum. Brigadene har bidratt med betydelig
arbeidskraft.

Depotbil.
Dette er et bilkonsept som er innført i DRBV fordi det er avdekket utfordringer med brannyrket
og kreftproblematikk. Depotbilen blir utstyrt med rent tøy, både over- og underbekledning.
Videre er bilen innredet med ren og skitten sone slik at vask og rengjøring ute på skadestedet skal
bli mye enklere og ivareta den enkelte på en tryggere måte. Depotbilen skal også fylle et behov
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på deltid hvor fasilitetene på enkelte brannstasjoner ikke er tilfredstillende hva vask og
garderobeforhold angår. Bilen er stasjonert i Drammen og benyttes i hele DRBV sitt område.

Ny båt:
Bistått IUA med innkjøp av ny båt (Frøya) samt solgt den gamle (Njord).

Kjøkkeninnredning stasjon Drammen:
Teknisk seksjon hadde «prosjektansvar» for utskifting av kjøkkeninnredning ved stasjon
Drammen.

Investeringer 2020
I 2020 ble det foretatt følgende investeringer.
Type

Stasjon

Sum (eks. mva)

Depotbil

Drammen

1.089.806,-

Overflateforsynt luft til redningsdykking

Drammen

208.382,-

Møterom i UV.salen og indre stue i Drammen
samt kjøkken/møterom i Mjøndalen

Drammen og
Mjøndalen

216.494,-

Tankbil D-8-4 Fullført ombygging

Øvre Eiker

333 217,-

SUM

1.847 899,-

Salg av utrangert materiell 2020
Type

Stasjon

Sum
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1988 Mannskapsbil

Lindum

34.125,-

(Som gjentjeneste har Lindum lånt den eldste mannskapsbilen som er tatt ut av beredskap før den blir solgt).

Innmeldte feil/mangler – avvik 2020
Feil/mangler og avvik registrert i Landax i 2020:

2020
Serie1

157

141

61
42

23

12

10

2

53

7

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».
Det har i 2020 ikke vært gjennomført evalueringer som knytter seg til store omfattende branner
og ulykker i egen region.
For øvrig så gjennomføres det rutinemessig evalueringer på brigade- og lagsnivå etter alle
hendelser.

Diverse kurs og kompetanse – heltid
Heltid har god kontroll på kvalitetsindikatorene som retter seg mot kompetanse. Kompetansen er
tilfredsstillende og har et kontinuerlig fokus.

24

Årsmelding 2020

Kvalitetsindikatorer

Ønsket
resultat

Akseptabelt
resultat

Ikke
akseptabelt
resultat

Resultat
2020

Mål 2021

% andel røykdykkere, heltid

> 94 %

< 66 %

97

97

% andel redningsdykkere, heltid

> 40 %

< 27 %

45

45

% andel redningsdykkerledere heltid

> 20 %

< 10 %

20

25

% andel kjemikaliedykkere, heltid

> 94 %

< 66 %

97

97

% andel klasse CE, heltid

> 40 %

< 27 %

40

42

% andel båtførere heltid

> 60 %

< 44 %

65

68

% andel sertifisert på lift heltid

> 60 %

< 20 %

77

77

% andel RD-øvelse kald heltid

> 94 %

< 66 %

97

97

% andel RD-øvelse varm heltid

> 94 %

< 66 %

97

97

% andel kjemikaliedykk skarp heltid

> 94 %

< 66 %

97

97

% andel hjertestarter / førstehjelp heltid

> 94 %

< 66 %

97

97

% andel PLIVO heltid

> 60 %

< 34 %

97

97



Siste kolonne «Mål for 2020» er målresultatet 31.12.20.

I tillegg til daglige øvelser har følgende mannskaper gjennomført diverse kompetansehevende
kurs i 2020:
Navn
Helge Høvik
Eivind Sandholm
Jon Filip Wien
Vegar Austeen
Eirik Myhre Sjurseth
Andreas Torgussen
Vegar Austeen
Even Grindvollen
Sindre Nedberge Hansen
Martin Winther
Stian Neprud
Kjetil Wetterstad Jensen
Augen Andreas Bergflødt
Martin Winther
Martin Paulsen

Gjennomført kurs
Redningsdykker
Redningsdykker
Redningsdykker
Redningsdykker
Grunnkurs for heltidspersonell
Grunnkurs for heltidspersonell
Grunnkurs for heltidspersonell
Utrykningsledelse trinn A
Utrykningsledelse trinn A
Utrykningsledelse trinn B
Utrykningsledelse trinn B
Utrykningsledelse trinn B
Utrykningsledelse trinn C
Utrykningsledelse trinn C
Utrykningsledelse trinn D

Tid
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Sted
NYD
NYD
NYD
NYD
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK
NBSK

Beredskapskoordinator
Stillingen er plassert i staben til avdelingssjef beredskap og skal bidra til å styrke planarbeidet og
bidra til kompetanseløft i beredskapsavdelingen. Beredskapskoordinatoren deltar og bidrar på
flere fagfelt i mange ulike sammenhenger.
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I 2020 er det jobbet med bl.a.
 Covid-19: I mars, april og mai var nesten all aktivitet knyttet opp mot håndtering av
smittevern i DRBV, herunder dokumentproduksjon, analysearbeid, systemarbeid.


Jernbanetunneler: Bane NOR prosjekterer ny dobbeltsporet jernbanetunnel i Drammen
(Intercity Kobbervikdalen). Sammen med Thomas Kolstad i forebyggende avdeling er det
gjennomført samarbeidsmøter med Bane NOR. Høsten 2020 ble det planlagt og gjennomført
befaring hos Veidekke Anlegg som bygger råtunnelen. Det ble også planlagt innsatsøvelser,
men disse ble avlyst grunnet Covid-19. Videre ble det igangsatt dialog med Bane Nor og
nabobrannvesen om innsatsmateriell på jernbane (ARGO).


Veitrafikktunneler: Jevnlig kontakt med Statens Vegvesen (SVV) angående veitunneler i
DRBVs distrikt. Antall øvelser er redusert i 2020. Øvelse i Ørgenvikatunnelen gjennomført
sammen med Ringerike brann og redning.


SAMØV: Beredskapskoordinator representerer DRBV i Buskerud Rednings- og
beredskapsråd (tidligere SAMØV). Deltatt i arrangeringen av rednings- og beredskapsdag
2020. Hovedaktivitet har vært planlegging av ØVELSE BJØRN 2020.
Etablert samarbeidsgrupper med Kongsberg brann og redning og Asker og Bærum
brannvesen, Drammen og Lier kommuner m.fl. Industrien involvert via Carboline AS.
På vegne av Norges Brannskole gjennomført 3 av 5 dagsamlinger ELS-kurs som forberedelse
til gjennomføring av ØVELSE BJØRN 2020. Selve øvelsen utsatt pga. Covid-19.


Prosesser rundt ny brannstasjon i Krødsherad kommune påbegynt i 2020. Ber.koor. deltar
sammen med seksjonsleder deltid Steinar Strøm i arbeidet. Rapporterer til brannsjef og styre.


Store arrangementer: World Cup på ski (Skisprinten) gjennomført på Konnerud.
Elvefestivalen Drammen 2020 ble ikke gjennomført.


BRIS: Fortsatt deltakelse i nasjonalt brukerforum for BRIS rapporteringssystem. Medlem
av intern faggruppe for BRIS i DRBV sammen med ansatte i forebyggende avdeling.


CBRNE. Representant for brannvesen i DSBs nasjonale referansegruppe for
«Samvirkeområdet CE-beredskap», CBRNE-planarbeid spesielt med beredskap på områdene
C (Chemicals) og E (Explosives). Påbegynt planlegging innsatsøvelse med farlige stoffer
(CBRNE) for alle vaktlag heltid sammen med prehospitale tjenester i Vestre Viken
Helseforetak. Ikke gjennomført.


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


Industrivern: Deltatt på fagdag med foredrag på samling for industrivernledere i
Buskerud. Rekruttert nytt medlem i IUA beredskapsstyre.



Li-Ion-batterier: I samarbeid med DSB, DiBK, FFI og NELFO etablert en nasjonal
veileder om batterianlegg i bolig for brannvesen og elektroinstallatører.
26

Årsmelding 2020

Tatt initiativ sammen med DRBVs Ove Frydenberg for å bidra til nasjonal standard for
slokking av Li-Ion-batterier.


Benchmarking: Deltar sammen med brannsjefen i et benchmarkingsprosjekt i regi av KS
Bedrift. 8 store brannvesen deltar, 2-3 samlinger pr. år. Samlinger i 2020 ikke gjennomført.


Akutthjelper: Deltatt som brannvesenets representant i «Dialogmøter i den
akuttmedisinske tjeneste» som legevakter, kommuneleger og prehospitale tjenester i
Buskerud avholder. Ingen aktivitet etter mars 2020.


Høringer: Bidratt til å besvare høringer, bl.a. ny brann og redningsvesenforskrift.



IUA og akutt forurensning: Beredskapskoordinator fungerer som sekretær for
beredskapsstyret i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.

Forebyggende avdeling
Avdelingen ledes av Inge Wergeland.
Avdelingen består av to seksjoner, feier- og tilsynsseksjonen. Feierseksjonen er lokalisert i
Kobbervikdalen 65 og ble ledet av Johannes Michielsen. 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)
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Avdelingens primæroppgaver er feiing og tilsyn av fyringsanlegg, tilsyn i bygninger med særskilt
risiko, informasjon, aktiviter, kampanjer og andre forebyggende oppgaver. Forskrift om
brannforebygging åpner for risikovurdering, noe som kan gi lenger frekvens mellom tilsyn eller
feiing på fyringsanlegg og tilsyn på bygning 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 for et effektivt og målrettet
forebyggende arbeid.
Året 2020 har, som for de fleste, blitt preget av Korona. Det har vært nødvendig å planlegge
detaljert for å ha nøye tilpassede smittevernstiltak og likevel opprettholde mesteparten av arbeidet.
Ingen i Forebyggende avdeling har vært smittet gjennom 2020. Tilsynsseksjonen har i store deler
av året hatt hjemmekontor. Feierseksjonen har gjennom gode smitteverntiltak klart å opprettholde
vanlige tjenester (med unntak av tre uker i mars), og har nådd planlagt produksjonsmål.
Tilsynsseksjonen har måttet avlyse en rekke aktiviteter og arrangementer, men har gjennomført
primæroppgavene som beskrevet under. I tillegg har Korona ført til bedre utnyttelse av digitale
muligheter, og avdelingen har fått gjennomført flere arrangementer på nye måter.
Kvalitetsindikatorene er godt innenfor kompetansen som skal være i seksjonene. Den sist ansatte
fikk utdanning på brannskolen i 2020, ved utgangen av 2020 har alle ansatte nødvendig
kompetanse.
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
100%
36 %
85 %
25 %

Tilsynsseksjonen
Bemanning
Seksjonen er per 31. desember bemannet med 14 ansatte, hvorav en var i mammapermisjon,
vedkommende avsluttet arbeidsforholdet fra 31.12.2020.
Informasjonskonsulenten har vært i permisjon fra 2019. Etter forespørsel fra den ansatte og
midleritidig arbeidsgiver ble permisjonen forlenget i forbindelse med Covid 19- situasjonen.
Dette kunne godtas blant annet fordi DRBV hadde vikar i stillingen som var villig til å fortsette.
Permisjonen varte frem til 31.07, da hun kom tilbake i stillingen. Hun sluttet i oktober, og etter
ekstern utlysning ble vikaren ansatt permanent i stillingen.
Antall § 13 objekter i eierkommunene:
Det er i alt registrert 724 § 13 objekter pr 31.12.2020. I løpet av året er det registrert 18 nye
objekter og det er avregistrert 12 objekter.
Fordeling på objektype:
A-obj: 565
B-obj: 133
C-obj: 26
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Fordeling antall § 13 objekter pr kommune:
Drammen:
446
Sigdal
41
Krødsherad 28
Øvre Eiker
80
Lier
129
Nøkkeltall
Grad av gjennomførte tilsyn ut fra planlagte tilsyn
Bistand til kommuner
Forebyggende saksbehandling
Bekymringsmeldinger
Trygg hjemme- besøk
Informasjon/ opplæring/ øvelser
Undervisning

96 %
69 stk
120 stk
86 stk
135 stk
57 stk
2 stk

Eksterne kurs
Kurs brannskolen:
1 stk på forebyggende kurs
1 stk på forkurs ledelse D
1 stk på Ledelse D
Eksterne seminarer
2 stk på boligkonferansen
13 stk på kurs i systemrettet tilsyn
Webinar om sprinkler
1 stk på «pilot training course on wildfire response interoperability at management level”
Tilsynsseksjonens arbeidsoppgaver
Året startet ganske normalt, men etter hvert som Korona-pandemien førte til smitteverntiltak og
til slutt nedstengning i mars 2020 måtte seksjonen tenke nytt. Alle ansatte i seksjonen var på
hjemmekontor fra 13. mars. Over natten måtte vi lære oss til å bruke hjemmekontorløsninger og
gjennomføre møter på digitale plattformer.
Vi begynte med å endre vanlige tilsyn til dokumenttilsyn. Det vil si at dokumentasjonen som
normalt blir gjennomgått på tilsyn ble oversendt saksbehandler, for de objekter der man vurderte
at det ikke var nødvendig med verifikasjon. Etter hvert ble også tilsyn gjennomført på stedet med
verifikasjon, forutsatt at smittevern kunne ivaretas.
Denne første perioden med nedstengning og hjemmekontor sammenfalt
med at det var svært tørt i skog og mark der snøen hadde smeltet.
Dette, sammen med reiseforbud og hytteforbud gjorde at DRBV valgte
å fatte lokalt forbud mot brenning av bål fra 2. april frem til det
nasjonale forbudet trådte i kraft 15. april. Tilsynsseksjonen bidro,
sammen med flere, til å få hengt opp plakater for å informere om dette
midlertidige forbudet på populære utfartssteder i regionen.
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Arbeidsoppgavene som gjennomføres på tilsynsseksjonen er mange og varierte. En del er definert
som konkrete aktiviteter, i tillegg til 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 frigjør kapasitet til andre
oppgaver.
Seksjonen har også en gruppe som jobber med BRIS for å hente ut informasjon og ser hvordan vi
kan forbedre data. Gruppa har jevnlige møter, og presenterer aktuell statistikk på seksjonsmøtene.
Med bakgrunn i og oppfølging av konkrete hendelser har seksjonen også gjennomført dør til dør
aksjoner kampanjer mot konkrete nærmiljø.
Tilsynsseksjonen er med i et felles samarbeid innen brannforebygging i Stor-Oslo. Innen gruppen
er det flere arbeidsgrupper; farlig stoff, fyrverkeri, trygg hjemme, risikobasert tilsyn og tunneler.
Gruppene ledes av styringsgruppen med forebyggendeledere fra alle brannvesen. Målsetningene
med samarbeidet er mangfoldig, men et overordnet mål er å samkjøre praksis og utnytte
brannvesenets totale ressurser i det forebyggende arbeidet.
Det er også etablert en samarbeidsgruppe for Buskerud. Det ble i 2020 gjennomført tre digitale
møter samt et kurs i systemrettet tilsyn i regi av DRBV.
DRBV deltar også i tverrfaglig gruppe for brannetterforskning sammen med politi og eltilsyn, og
har i 2020 deltatt på 7 åsteder.
Henrik Trømborg og Ove Frydenberg har gjennom 2020 deltatt i et tverrfaglig samarbeid for å
utvikle en veileder for installasjon av batterilager i småhus. Den økende interessen for solenergi
og lagring av energi, sammen med et større trykk for å gjenbruke batterier som er produsert for
el-bil, tilsier at batteri- installasjoner i bolig vil kunne øke dramatisk. DRBV har samarbeidet med
Nelfo, og fått med direktoratene DSB og DiBK sammen med FFI (forsvarets forskningsinstitutt).
DiBK har tatt inn bygningskrav og DSB som ansvarlig for elsikkerhet/brann. Veilederen er
plassert som henvisning i TEK 17 som en preakseptert ytelse for installasjon av energilager.
Veilederen ble ferdig i november. Ved lanseringen var det 500 deltakere på Webinaret.
Internasjonale markedsanalyser viser at batterimarkedet vil vokse raskt. En nøkkelfaktor for å
lykkes med batterier er fokus på el- og brannsikkerhet. Batteripakken fra Nelfo har til hensikt å
øke kompetansen hos installatørene gjennom kurs, webinarer, podcaster, veileder og
dokumentasjonspakke for batteriinstallasjoner. Fra et forebyggende perspektiv har dette vært et
nasjonalt arbeid.
Aktiviteter
Tilsynsseksjonen planla 21 aktiviteter ut over ordinære tilsyn. 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. På grunn av
Covid- situasjonen ble en del av de aktivitetene som samler mest mennesker avlyst eller
gjennomført på en annerledes måte (digital). En del aktiviteter gjennomgås videre i rapporten.
Trygg Hjemme
Det har i 2020 vært fire personer som har Trygg hjemme som primæroppgave.
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Planen Trygg hjemme-gruppen hadde lagt for 2020 måtte
gjøres om da pandemien stengte ned landet. Blant annet var
det planlagt å hospitere med hjemmetjenesten i Lier, men
dette lot seg ikke gjennomføre i den situasjonen samfunnet
befant seg i da.
Før pandemien brøt ut her i landet ble det brukt mye tid på å
planlegge en felles fagdag for kommunale tjenesteytere i
regionssamarbeidet med Stor-Oslo. Denne måtte imidlertid utsettes. De rakk også å gjennomføre
befaring i rundt halvparten av de kommunale boligene i Krødsherad. De resterende ble
gjennomført på høsten da smittetallene fortsatt var lave, i samarbeid med kommunen.
Det er gjennomført befaringer og oppfølgingsbesøk i boliger innenfor tilrettelagte tjenester, rus
og psykisk helse.
I perioder med hjemmekontor har det blant annet vært gjennomført digitale møter med
kommunale tjenesteytere, og oppfølging av bekymringsmeldinger. I tillegg har gruppen jobbet
med å få på plass et undervisningsopplegg for borettslag og sameier slik at disse får den
nødvendige kunnskap om internkontroll og sitt ansvar, blant annet for brannsikkerhet. Det har
vært jobbet opp mot de kommunale hjelpemiddelteamene for å få på plass rutiner for å
administrere branntekniske hjelpemidler på lik linje med andre hjelpemidler.
Det er i løpet av året montert 2 mobile slokkeanlegg hos beboere i risikoutsatt gruppe, begge etter
bekymringsmelding fra beredskapsavdelingen, og i samarbeid med kommunale tjenesteytere.
Røykvarslerens dag/Aksjon boligbrann er aktiviteter som også har vært blant oppgavene til Trygg
hjemme-gruppa, sammen med komfyrvaktkampanjen.
Julekalender
Julekalenderprosjektet var ett av flere aktiviteter som måtte
få en alternativ gjennomføring i år. Med skoler og klasser
sporadisk og plutselig på hjemmeskole på grunn av
karantene, elever med hjemmeskole på grunn av karantene
eller symptomer ble det i år veldig vanskelig å binde opp
klassene til en konkret tid å gjenomføre undervisningen på.
Det ble derfor spilt inn en egen film som tok for seg temaene
i undervisningen. Denne ble sendt ut til skolene, slik at de
kunne se på den når det passet i deres opplegg. I tillegg ble
kalendrene delt ut til de skolene som meldte seg på. Totalt
var det 30 skoler som deltok i opplegget, og 1139 elever i 6.
klasse fikk undervisning om brannforebygging, selv om de
ikke fikk besøk fra brannvesenet.
Brannvernuka/åpen dag
Åpen dag gjennomføres vanligvis lørdagen i brannvernuka, i 2020 den 19. september. Dette var
en annen av aktivitetene der normal gjennomføring var utelukket. Det samles vanligvis svært
mange mennesker på brannstasjonene på åpen dag, og med den pågående pandemien kunne det
ikke gjennomføres, både med tanke på sikkerheten for publikum, og for våre mannskaper.
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Som et alternativ ble det arrangert et nasjonalt liveshow som man kunne følge på facebook. DRBV var
med på dette ved å dele invitasjon til arrangementet,
og dele lenke til arrangementet da det startet. Målet
var å nå ut med brannforebyggende budskap til våre
innbyggere (og befolkningen generelt), samt å gjøre
befolkningen kjent med brannvesenet (utstyr, rolle,
oppgaver).
Denne typen arrangement var nødvendig i 2020 i den
situasjonen man sto i da, men vi håper det vil bli mulig å arrangere åpen dag fysisk på
brannstasjonene igjen i 2021.

Aksjon boligbrann og røykvarslerdagen
Også denne aktiviteten satt pandemien begrensninger for.
Med bakgrunn i de anbefalte smitteverntiltakene valgte vi å
ikke gjennomføre dør- til dør- aksjoner i forbindelse med
aksjon boligbrann. Røykvarslerdagen 1. desember ble det
satt opp stand på Prestfoss og i Noresund, der vi var med
depotbilen for å være synlige. Det ble delt ut batterier og
informert om viktigheten av å skifte batteri i røykvarsleren.
Det ble også hengt opp plakater på butikker og
oppslagstavler i regionen vår om å skifte batteri i
røykvarsleren, i tillegg til at det ble hengt opp bannere på
brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen. I tillegg allierte
vi oss med hjemmetjenesten, som fikk batterier å dele ut til
sine brukere sammen med et informasjonsskriv som vi utferdiget. Totalt ble det delt ut 1500
batterier.
Hyttekampanjen
Hyttekampanjen ble gjennomført i to omganger; en i vinterferien
på fjellet, og en på sommeren ved sjøen. Det ble delt ut
informasjonsmateriell og batterier på stand i Noresund, og
Haglebu.
På sommeren var det oppsøkende virksomhet i hytteområder ved
fjorden. Det ble i tillegg hengt opp informasjon om
skogbrannfare ved innfartsveier til hyttefelt.
Evalueringen viser at hyttefolk trenger en påminnelse om å ha
fungerende røykvarslere, og vi anser derfor at dette er et godt
forebyggende tiltak. I tillegg kan aktiviteten kombineres med å
gå ut med informasjon om bålbrenning og skogbrannfare. Det er
positivt å være synlige for publikum.
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Barnehager
Årets opplevelsesdag på brannstasjonen for barnehagene måtte også utsettes eller avlyses. Det ble
vurdert å gjennomføre med smitteverntiltak, men dette innebar så store begrensninger i
opplevelsen for barna at det ble besluttet å utsette/
avlyse. Vi hadde et lite håp om å få gjennomført på våren
2021 for at 5 (6)-åringene skal få oppleve denne dagen,
men det ser ut for å bli vanskelig. Det jobbes med å finne
alternativer.
Som et lite plaster på såret ble det gjennomført en
tegnekonkurranse der alle barnehagene ble invitert til å
delta. Det kom inn tegninger fra 6 barnehager. Det ble
trukket en vinner som fikk premie.
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. I 2020 ble det delt
ut 10 bamser i forbindelse med hendelser i vårt distrikt. Men
Bjørnis er også en superstjerne som hjelper til med
brannforebygging. I år har heller ikke Bjørnis fått vært ute
på så mye som han pleier, for det er veldig vanskelig for
ham å ikke komme i nærkontakt med barn når han er ute.
Han har derimot publisert en del materiale på sosiale
medier, både om rømningsveier, røykvarsler, slukkemidler, i tillegg til sikkerhet i båt
(redningsvest og slokkeutstyr), og bruk av refleks.
Tilsyn med farlig stoff
Det er gjennomført to tilsyn med gassanlegg i borettslag og sameier i 2020. Bakgrunnen for de få
gjennomførte tilsynene er igjen situasjonen og utfordringer med å få gjennomført fysisk, samt å
få oversendt dokumentasjon elektronisk. Hensikten med tilsynene var å sikre at gassanleggene i
boligsameier er i sikkerhetsmessig god stand, redusere sannsynligheten for uhell og ulykker og
redusere konsekvensene ved en ulykke. Informasjon om regelverket fra brannvesenet til
boligsameiet inngikk også i tilsynet.
Fyrverkeri
DRBV mottok i alt 29 søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri for sesongen 2020. Det ble
gitt 27 tillatelser. Det selges fyrverkeri i alle kommunene, og i romjulen førte vi tilsyn med alle
utsalgsstedene. Ett utsalgssted ble stengt for resten av sesongen.
Informasjonskonsulenten
Stillingen som informasjonskonsulent ligger under tilsynsseksjonen, men 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
annenhver fredag som blir sendt på e-post. I tillegg er hun med i BRIS-gruppa, og har hatt fokus
på å dele informasjon om brannstatistikk internt og eksternt.
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DRBV fikk ny informasjonskonsulent i 2020. Tina Brock skulle i utgangspunktet tilbake som
informasjonskonsulent i DRBV i begynnelsen av 2020, etter ett års permisjon. Diverse utsettelser
og utbruddet av koronapandemien gjorde at hun kom tilbake til DRBV i august, men i oktober
sluttet hun for å jobbe i NRK. Mens Tina var i permisjon hadde Kristin Grydeland jobben som
informasjonskonsulent, og fikk fast ansettelse i denne rollen i desember, etter en ekstern
utlysning.
12. mars ble informasjonskonsulenten en del av koronastaben, og skrev blant annet referat fra
møtene, også når krisestaben gikk over til å bli faste utvidede lederteam-møter. I 2020 har
informasjonskonsulenten i perioder jobbet fra hjemmekontor, i likhet med resten av
tilsynsseksjonen.
Gjennom året har hun oppdatert jevnlig på sosiale medier, med vekt på forebyggende budskap,
men også med oppdateringer på enkelthendelser vi
har rykket ut på. Innleggene på facebook har
gjennomsnittlig god rekkevidde. DRBV har også
vært synlig i lokalmediene i løpet av året, og vi
har fått ut vårt forebyggende budskap i mediene
blant annet gjennom dekning av aktiviteter som
hyttekampanjen og Røykvarslerdagen.
Informasjonskonsulenten har vært med på
planlegging og gjennomføring av en rekke aktiviteter, som hyttekampanjen, båt og camping,
Røykvarslerdagen, brannvesenets julekalender og Bjørnis-aktiviteter. Færre muligheter for
fysiske arrangementer førte til større behov for digitalt innhold, og hun har laget flere filmer,
særlig for barn og unge.
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.
 Deltatt i samarbeidsgruppe med andre brannvesen i Oslo og Akershus, med flere felles
arbeidsgrupper innenfor aktuelle fagområder, som farlig stoff, fyrverkeri, risikoanalyse,
trygg hjemme og tunneler.
 Deltatt i samarbeidsgrupper med andre brannvesen i Buskerud.
 Deltatt på etterforsking av 7 branner sammen med politiet.

Feierseksjonen
Seksjonen har ved årets utgang 26 ansatte (25,5 årsverk). Fjorårets lærling har et engasjement for
en av våre medarbeiderne som har et halvt år permisjon. For øyeblikket har vi ingen lærlinger,
men vi starter rekrutteringsprosessen i slutten av januar.
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Johannes Michielsen er seksjonsleder og er i godt selskap av tre feiermestre. Av de ovennevnte
ansatte er det 2,5 merkantile stillinger.
I slutten av 2019 og starten av 2020 har vi evaluert vår organiserings- og omstillingsprosess.
Seksjonen har brukt personalmøter og en evalueringstur for å kunne drøfte hvordan de ansatte
opplever vår daglige drift. Vi ønsker å holde fast ved styringsmodellen som er tuftet på Balansert
Målstyring, men til syvende og sist er det selvkostforskriften som bestemmer vår produksjon og
dermed gebyrer.
Feierseksjonen har hatt fokus på å gjennomføre medvirkningsprosesser, gjennom
disse blir endringer preget av medarbeidernes erfaring, kompetanse og syn. Vi
prøver forskjellige prosessvarianter for å få til medvirkning og innspill. Rutiner og
praksis på mange områder er gjennomgått og endret og det har vært fokus på HMS
og arbeidsmiljøet. Vi har en tiltaksplan som på grunn av pandemien har vært i dvale.
De to største endringene i 2020 har vært: Alle deltar i både feiing og tilsyn. Fokus på
tilsyn av fyringsanlegg i vintermånedene og feiing i sommermånedene.
I mars 2020 startet alvoret når det gjaldt Covid-19. Viruset var motstandsdyktig mot alt
som var kjent og pandemien ble en realitet. Fra mandag 16. mars 2020 satt vi produksjonen på
vent og alle de som hadde etterslep i rapportering/Komtek og annet praktisk arbeid innenfor huset
ble satt i gang. Vi brukte også en del tid på vedlikehold.
Siden feierseksjonen jobber etter selvkostforskriften, er vi helt avhengige av å
produsere våre tjenester. Tilsyn gjør man i boligen med kunden tilstede. I mars
måned var dette utenkelig både for kunder og de ansatte. Seksjonen snudde fort
om på prioriteringene og satte i gang med feiing i boliger som feies utenfra. Vi
varslet kunder om feiing. 31. mars var det full produksjon med feiing.
Vi startet forsiktig med 2 grupper (hver andre dag) for å være mindre sårbare om
vi skulle få sykdom i seksjonen. I mai gikk vi over på en gruppe som startet
tidlig dvs. kl. 07.30 mens den andre gruppe satt i gang med arbeid fra kl. 09.00.
Bruk av dame- og herregarderobe ble maksimalt utnyttet for å ivareta smittevern
i april og mai.
Fram mot sommeren hadde smittekurven flatet noe ut og vi satte i gang med tilsyn.
Alle tilsyn ble varslet, og gjennom telefonisk kontakt på forhånd ble det planlagte
tilsynet gjensidig godkjent og vi kunne informere om hvilke smitteverntiltak vi hadde iverksatt.
De aller fleste kundene har vært trygge og funnet tiltakene gode nok.
På tross av også den andre smittebølgen har vi klart å produsere våre tjenester som vi pleier. Det
har vært noen flere kanselleringer fra kunder som er syke eller spesielt utsatt ved sykdom. Vi
respekterer disse begrunnelsene og utsetter vårt besøk til et senere tidspunkt.
Sykefravær har vært litt lavere enn foregående år. Men vi har hatt 5 ansatte som ved
legeerklæring har søkt om tilrettelagt arbeid, noe som er krevende siden vi har begrenset med
differensierte oppgaver.
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I 2020 har vi hatt 2 langtidssykmeldte. Alt i alt har de ansatte trådt til og sørget for at planlagt
produksjon har blitt gjennomført, på tross for pandemi og redusert bemanning.
Resultat 2020 viser et regnskapsmessig overskudd på 1 725 000. Midlene blir satt på fond i tråd
med selvkostprinsippet.
Tilsyn med fyringsanlegg ble i 2020 gjennomført i Lier og Drammen med
gode resultater. Feierseksjonen får positive tilbakemeldinger fra innbyggere
og våre tilsynsutøvere er godt fornøyd med både gjennomføring og resultat.
Feiing er utført i alle kommuner. På grunn av bemanning vs smittevern ble
ordinær feiing foretatt helt fram til jul, og vi kom i mål med planen. Feiing
av store fyringsanlegg i sommer ble i år bare utført på Fjellpipa.
I flere fora har vi diskutert HMS og skille mellom rene og skitne soner så
vel innenfor som utenfor feiebadet (f.eks. i bilen). En del av bilparken er
nå delt i forskjellige soner. I 2020 har vi gjennomført ombygging med
ren og skitten sone i 3 av bilene.
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 (varmesentraler)
 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 andre inntektsgivende oppgaver som er naturlig for feierseksjonen.
Utvikling
 Feierseksjonen fortsetter samarbeidet med Norkart for å kunne benytte seg best mulig av
Komtek brannforebygging.
 Feierseksjonen har i 2020 hatt særlig fokus på å opprettholde et stabil høyt antall tilsyn med
fyringanlegg.
 Sikre gode saksbehandlingsrutiner i Public 360 og videreutvikle 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.
 Omorganisering viser seg å være en levende prosess som egentlig aldri tar slutt. På
oppfordring fra de ansatte fortsetter vi med en fleksibel stilling.
 Kontinuerlig fokus på HMS, særlig risikovurdering og bruk av smittevern- og verneutstyr noe
som gir de ansatte en sikrere arbeidsplass.
 Videreutvikling og optimalisering av både strukturer og prosesser i seksjonen uten at det
reduserer kvaliteten.
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Tjenesteproduksjon 2020
Oppgaver
Feiing skorsteiner
Feiing røykkanaler
Tilsyn med fyringsanlegg
Øvrig tjenesteproduksjon
Type arbeid
Behandlet saker for utfakturering og arkivering
Muntlige henvendelser per fast telefon
Besvart skriftlige henvendelser vedr. fakturering.
Befaringer til eier
Saker behandlet i klagenemnd
Krediteringer/rettelser
Purringer
Oversendt eierkommunene for inndrivelse/utpanting

Enhet
Antall løp
Antall l. m.
Antall

Utført per
31.12.2020
16220
140
11836

Antall utført
31900
12713
190
142
0
513
1499
110
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Ansatteliste pr. 31.12.2020.
Avdeling

Navn
Brannsjef
6110 Andersen, Torgeir E
6110 Andersen, Anders

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

Tilsynsseksjonen
Wergeland, Inge Harald
Frydenberg, Ove
Grydeland, Kristin
Grydeland, Liv Marie
Haugen, Øystein
Heyerdahl, Kristin Dammen
Horgen, Irene Romkes
Hornstuen, Cecilie Aali
Hystad, Berit Dahl
Kolstad, Thomas
Petterson, Robert
Nymoen, Kjersti
Ruud, Kenneth
Solheim, Jørn Ole
Stigen, Eivind

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

Feiing, tilsyn med fyringsanlegg
Amundsen, Kristoffer
Andersen, Roger
Belegu, Agim
Borgersen, Oliver
Bråthen, Jarle
Fjukstad, Aina Christine Grønli
Granlien, Daniel
Gustavsen, Steffen
Hahn, Matthias
Hansen, Kjetil Uggen
Holthgaard, Emil
Ileby, Tor-Ivar

Tittel

Kjønn/ant.
2 stk.
Brannsjef m/utrykning Mann
Controller
Mann
15 stk.
Avdelingsjef
Mann
Branninspektør
Mann
Informasjonskonsulent Kvinne
Branninspektør
Kvinne
Branninspektør
Mann
Branninspektør
Kvinne
Branningeniør
Kvinne
Seksjonsleder
Kvinne
Branningeniør
Kvinne
Branningeniør
Mann
Branninspektør
Mann
Branninspektør
Kvinne
Branninspektør
Mann
Branninspektør
Mann
Branningeniør
Mann

Lærling
Feiersvenn
Konsulent
Feiersvenn
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feier
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn

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

Kirkeåsen, Turid
Lie, Stein Harald
Lundberg, Anders
Michielsen, Johannes
Naustdalslid, Randi
Nilsen, Glenn Sigurd
Nordquist, Jan Rikard
Paulsen, Terje
Pettersen, Trond-Erik
Presberg, Ronny Thorodd
Sørensen, Roger
Wang, Thomas
Østlid, Kim-Andre Ellefsen
Aass, Jon Erling

Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Seksjonsleder
Saksbehandler
Feiersvenn
Saksbehandler
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn

6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Beredskap heltid
Døviken, Per Harald
Amundsen, Truls
Andersen, Frode Hagenlund
Andreassen, Knut Erik
Austeen, Vegar
Berge, Espen
Berge, Pål Ingolv
Bergersen, Andre
Bergflødt, Augen Andreas
Bottolfs, Tom Rune
Bratås, Øystein
Bryntesen, Erik
Bø, Stian
Bøe, Fredrik Knutsen
Christensen, Håkon Kalbach
Christiansen, Gjermund K
Clausen, Dag Christian
Døvigen, Thor Olaf
Eeg-Nielsen, Pål Christi
Egge, Jan Gunnar
Egge, Simen G.
Eilertsen, Morten Steinvåg
Fevang, Jan Erik Olden
Flønes, Kenneth

Avdelingssjef
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannmester
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brigadesjef
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brigadesjef
Underbrannmester

Kvinne
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann

70 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
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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

Fredriksen, Morten
Frogner, Thor Inge
Grindvollen, Even
Gulbrandsen, Jan
Haga, Geir Stian
Hansen, Sindre Nedberge
Helgesen, Jan M
Hellerud, Jonas
Hennum, Vegard
Hillestad, Anders
Hoel, Kåre
Huseby, Ante
Høe, Fredrik
Høvik, Helge
Jensen, Kjetil Wetterstad
Johnsen, Bjørn
Johnsen, Rune Rue
Jongjai, Master Anan
Karlsen, Lars Einar
Kildal, Simon Kristian
Kleven, Trond Smith
Kramer, Holger
Lislerud, Morten
Lundsrud, Lindy
Løvli, Tom
Neprud, Stian
Nordseth, Hans W.
Nymoen, Gjermund
Olsen, Arne Christian
Paulsen, Hans Martin
Paulsen, Martin
Portås, Odd Hugo
Sagheim, Gøran
Sandholm, Eivind
Sjurseth, Eirik
Strøm, Steinar
Søderberg, Jonas
Torgussen, Andreas
Tovsrud, Endre
Trømborg, Henrik

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

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
Mann
Mann
Mann
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6310
6310
6310
6310
6310
6310

Varfjell, Carl Michael
Wien, Jon Fillip
Winther, Martin
Winther, Matias
Woll, Martin
Ødevarp, Karl Espen

Brannmester
Brannkonstabel
Brannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel

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

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

6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322

Beredskap deltid - Svelvik
Bjerke, Karina
Bråthen, Steinar
Fredriksen, Morten
Greiner-Lutnes, Tine Sofie
Hellum, Eivind Viktor
Hellum, Martin
Hellum, Steinar
Hellum, Viktor
Hofmann, Erik
Horten, Vemund
Klausen, Per O Skauge
Liverud, Håkon
Greiner-Lutnes, Mathias
Mather, Ole-Bjørn
Pettersen, Hans-Petter
Petterson, Robert
Storli, Raymond

20 stk.
Brannkonstabel
Kvinne
Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Kvinne
Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Mann
Utrykningsleder deltid Mann
Brannkonstabel
Mann
Utrykningsleder deltid Mann
Brannkonstabel
Mann
Utrykningsleder deltid Mann
Brannkonstabel
Mann
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6322 Strøm, Roar
6322 Strømsheim, Glenn Andre
6322 Wessel, Yngve

6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
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
Bergan, Ingar
Biksrud, Per
Bjørkevik, Bård
Bråthen, Kjetil
Carlsen, Kjetil
Fragått, Anders
Hansen, Stian S
Haugen, Bernhardt
Hiåsen, Stian
Iversen, Stian
Juvet, Bjørn Helge
Kolbjørnsrud, Sølve
Kvisle, Kristian S
Lindbo, Eirik Strand
Lindstrøm, Kennet
Marken, Kjell Ole
Medalen, Hans Kristian
Strøm, Morten
Tovsrud, Morten
Velstadbråten, Bjørn
Velstadbråten, Trond
Vidvei, Sondre
Øen, Runar

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

Brannkonstabel
Mann
Brannkonstabel
Mann
Utrykningsleder deltid Mann

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

25 stk.
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann

Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utryningsleder deltid
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid

15 stk.
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
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6324
6324
6324
6324
6324
6324
6324

Paulsen, Vidar
Rundtom, Jan
Skinnes, Ole Grunnar
Slevigen, Martin
Slevikmoen, Eirik
Varild, Bjørn Christian
Varild, Jon Anders

Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann

6325
6325
6325
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, Camilla
Borgen, John David
Fjeldheim, Kjell Erik
Fjeldstad, Synnøve Hoff
Frøyland, Baard
Gulhaugen, Thomas
Haugen, Christian Atle
Helgesen, Harald
Hæg, Anders
Johansen, Ola Nordli
Kjos, Arnstein
Kustner, Glenn Espen
Kvam, Cathrine Koch
Laag, Knut Anders
Nedberg, Vegar
Wendelborg, Terje
Wennberg, Oddbjørn

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

21 stk.
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Mann
Kvinne
Mann
Mann
Mann
Mann

6410
6410
6410
6410
6410
6410

Administrasjon
Andersen, Brita Fagerli
Bolstad, Ellen
Hansen, Mette Kristin
Hottran, Heidi
Opsahl, Aud
Raaen, Frode

Saksbehandler
Saksbehandler
Lønnskonsulent
Avdelingssjef
Renholder
Konsulent

6 stk.
Kvinne
Kvinne
Kvinne
Kvinne
Kvinne
Mann

119 heltid, 95 deltid
214 medarbeidere i alt, herav 1 lærling i feierseksjon. En fast ansatt er også i deltidsstyrken.
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I tillegg kommer 16 medarbeidere i skogbranntroppen.
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