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Kristina Vee Lægreid blir ny brann- og redningssjef for 
Øvre Romerike Brann og Redning 

 
 
Kristina Vee Lægreid (47) fra Jessheim er ansatt som brann- og redningssjef for Øvre 
Romerike Brann og Redning IKS (ØRB). Hun kommer fra stillingen som direktør ved 
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. Vee Lægreid har tidligere ledet Politiets 
utlendingsinternat på Trandum. Hun har også bakgrunn fra toppledergruppen i Oslo fengsel. 
Kristina Vee Lægreid har gjennomført en mastergrad i sosiologi, samt har hun 
lederskapsutdanning fra BI. 
  
- Vi er glade for at Kristina har takket ja til stillingen som brann- og redningssjef i ØRB. Hun 
har bakgrunnen og kvalifikasjonene vi var ute etter i denne ansettelsen. Lederen skal 
organisere 130 ansatte, og de siste årene har vi tydelig sett hvor viktig det er med en solid og 
godt organisert brann- og redningstjeneste i vår region. Vi har vært ute etter å rekruttere en 
strategisk og orientert toppleder. Det mener vi å ha gjort med ansettelsen av Kristina Vee 
Lægreid, sier styreleder i Øvre Romerike Brann og Redning IKS, Per Egil Moseng. 
  
Moseng forteller at ØRB hadde flere kvalifiserte søkere til stillingen som brann- og 
redningssjef. 
  
- Jeg er utrolig stolt og glad for at styret i ØRB har gitt meg tilliten og muligheten til å gå inn i 
stillingen som brann- og redningssjef. Jeg gleder meg veldig til å starte, og ser frem til å bidra 
til det viktige samfunnsoppdraget brannvesenet forvalter, sier Kristina Vee Lægreid. 
  
- ØRB har planer for mange viktige oppgaver de neste årene, og det er jeg helt sikker på blir 
både spennende og krevende – akkurat som jeg liker det. Med høy befolkningsvekst, stor 
næringsutvikling, hovedflyplass og sentrale trafikale gjennomfartsårer er Øvre Romerike en 
region med komplekse utfordringer knyttet til brannberedskap. Jeg ser frem til å bli kjent med 
alle de dyktige ansatte, styret og eierkommunene, og komme i gang med prosessene om alt 
vi skal få til sammen, sier hun. 
  
- Med et stadig økende utfordringsbilde knyttet til klimautfordringer, naturhendelser og 
menneskeskapte handlinger som utfordrer samfunnssikkerheten, fremstår 
samfunnsoppdraget til brann- og redning som stadig viktigere, sier hun. 
  
- I tillegg kan jeg trekke frem at god brannberedskap har vært en viktig del av flere av mine 
tidligere lederjobber. Når man har ansvar for mennesker som er frihetsberøvet i et fengsel og 
ikke kan komme seg ut på egenhånd, har risikovurderinger, planverk og øvelser for 
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håndtering av brann høy prioritet, og brannberedskap har i denne forbindelse alltid 
interessert meg. 
  
Kristina Vee Lægreid starter sitt virke som brann- og redningssjef ved ØRB medio januar 
2023. 
  
Fredrik Frøland har fungert som konstituert brann- og redningssjef fra 1. februar i år.  
- Vi er svært takknemlige for bidraget Fredrik har levert etter at organisasjonen var uten sjef 
fra starten av 2022, og han vil stå i stillingen frem til Kristina tiltrer på nyåret. 
Han vil deretter tre tilbake i sin stilling i ØRB som avdelingsleder for beredskap, og det er vi 
veldig glade for, sier Per Egil Moseng. 
 
  
Om Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) 

·         Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for 
kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.  
·         De seks kommunene på Øvre Romerike utgjør en helhetlig brannvernregion med 
et areal på 2.000 km2 og 115.000 innbyggere.  
·         Øvre Romerike Brann og Redning IKS har 130 ansatte og er blant landets 10 
største brannvesen. 
·         Regionen er i sterk utvikling knyttet til befolkningsvekst, trafikkvekst og 
næringsetableringer.  
·         Selskapets hovedkontor er lokalisert på Jessheim i Ullensaker kommune. Oslo 
Lufthavn ligger 10 minutters kjøretur fra våre kontorlokaler. 

  
 
 
 
 
Pressekontakt: 
Per Egil Moseng 
Styreleder ØRB 
Mobil: 970 26 936 
E-post: peregil@pemrad.no 
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