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1 Sammendrag  
 
Representantskapene i dagens to selskap fattet høsten 2016 vedtak om mandat for 
utredningen av et felles brann- og redningsvesen på Romerike. Det ble valgt en 
styringsgruppe bestående av de to styrelederne for selskapene samt en rådmann fra 
øvre Romerike og en rådmann fra nedre Romerike. 
 
Prosjektet har vært organisert i tråd med NRBRs prosjekthåndbok. Dette innebærer 
en systematisk metodikk for gjennomføring og oppfølging i alle delprosjektene. Det 
ble benyttet en analysemetodikk som belyser styrker, svakheter, muligheter og 
trusler (SWOT). En slik arbeidsmetode gir gode muligheter for å avdekke potensielle 
fordeler og ulemper. 
 
Hovedprosjektgruppen har bestått av de to brannsjefene, to representanter for de 
ansatte, samt en prosjektsekretær. Det ble ved oppstart etablert seks delprosjekter 
bestående av representanter fra de to selskapene. Hovedverneombudene har også 
vært involvert.  
 
Delprosjektene har vært organisert i fagområder for å sikre en helhetlig utredning. 
Her har det vært lik representasjon fra selskapene, og ca. 30 personer har deltatt i 
arbeidet. Fra arbeidsgruppene er tilbakemeldingen at samarbeidet har vært 
konstruktivt og godt.  
Utkast til statusrapporter og delprosjektrapport har vært gjenstand for dialog og 
nødvendige avklaringer med prosjektledelsen underveis. 
 

mailto:Jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Det er lagt ned en betydelig innsats i form av engasjement og tidsbruk i hele 
prosjektorganisasjonen. 
Styringsgruppa har blitt jevnlig oppdatert og har kommet med innspill underveis i 
prosessen. 
 
Statusinformasjon har blitt ivaretatt gjennom utsending av nyhetsbrev til 
eierkommuner og ansatte i selskapene. Konklusjonen fra arbeidet i delprosjektene er 
entydige i anbefalingen om et felles brannvesen. 

1.1 Anbefaling fra prosjektet 

 
Det etableres et nytt felles interkommunalt brann- og redningsvesen (Romerike 
brann og redning IKS) med kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker, Nes, 
Gjerdrum, Nittedal, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo 
som eiere. 
 
Etableringen foreslås iverksatt fra 1.januar 2019 og innebærer en sammenslåing av 
Øvre Romerike brann- og redning IKS (ØRB IKS) og Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen IKS (NRBR IKS) 
 
Levering av brann- og feiertjenester til Rømskog kommune foreslås videreført. 
 
Denne prosjektrapporten med vedlegg danner grunnlaget for felles saksframlegg til 
kommunestyrenes behandling. 
 
 

1.2 Fordeler med Romerike brann IKS 

 Økonomisk og kompetansemessig stordriftsfordel gjennom bruk av felles 
kompetanse og ressurser. Selskapet vil løse de aller fleste behov med eget 
personell og dermed redusere behovet for kjøp av tjenester 
 

 Ingen brannstasjoner legges ned som følge av sammenslåing. Disse er geografisk 
plassert i tråd med dimensjoneringsforskrift samt ROS-analyser 
 

 Bedre kvalitet i oppdragsløsningen gjennom ytterligere spissing av fagområdene 
samt større oppdragsvolum 
 

 Sterkere operativ slagkraft samt styrket beredskap gjennom effektiv 
sideforflytning av mannskaper og utstyr 
 

 Større utholdenhet ved store hendelser 
 

 Det forebyggende arbeidet blir mer robust gjennom større faggrupper og 
utnyttelse av spesialkompetansen  
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 Stabsfunksjoner i eget selskap gir nødvendig kompetanse og ressurser for å løse 
disse oppgavene effektivt. Er samtidig viktig for gjennomføringen av 
strategiprosesser 
 

 Tjenesteleveranse med høy servicekompetanse og lik kvalitet på tjenesten til 
innbyggerne på hele Romerike 
 

 Prioritet på strategiarbeid, kompetanseheving samt lederutvikling 
 

 Et samlet brann- og redningsvesen vil styrke forutsetningene for analysearbeid. 
Dette blir stadig en større og viktigere oppgave. Kravet til analyser vil etter all 
sannsynlighet også bli sterkere nedfelt i revidert dimensjoneringsforskrift 
 

 Utnytte NRBRs IKT-kompetanse opparbeidet gjennom Romerike 110-sentral med 
tanke på oppfølging av den operative virksomheten. Dette gjelder blant annet 
videreutvikling av kartsystemer og terminaler i brannbilene samt dialogen med 
ny samlokalisert 110-sentral.  
 

 Større innflytelse på myndighetsstyrte prosesser innen utviklingen av vår 
bransje. Dette på bakgrunn av spisskompetanse samt erfaringer med kompleks 
sammensetning av befolkning, infrastruktur og kommunestørrelser 
 

 Sterkere faglig og økonomisk påvirkning av den nye 110-sentral øst 
 

 Romerike er tett integrert og må sees på som ett felles bo- og arbeidsmarked 

2 Økonomi 
 
Regnskapstall for driftsåret 2016 samt kostander til delvis kasernering ved Eidsvoll 
brannstasjon fra inneværende år er lagt til grunn for sammenligningen mellom 
selskapene. Denne viser at kostnaden pr. innbygger for drift av brannvesenet er 
omtrent helt lik på øvre og på nedre.  
En eventuell sammenslåing vil legge de felles økonomiske rammene til grunn. Det blir 
behov for færre lederstillinger på de to øverste nivåene, et potensiale som kan tas ut 
over tid. Tjenester som kjøpes av ØRB i dag vil løses i et nytt felles selskap. NRBR 
innehar i dag den nødvendige kompetansen for å løse denne typen oppgaver.  
 
Der det foreligger avvik fra dimensjonerende forskrifter, må disse lukkes. 
 
Når det gjelder modeller for kostnadsdeling mellom eierkommuner har en lagt til 
grunn selskapenes eksisterende metodikk.  Grafen nedfor viser hvordan disse 
alternativene vil slå ut. Det er også vedlagt et utfyllende regneark som viser 
modellene med tallstørrelser. 
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2.1 Oppsummert brannvesenet 

 
 
Dersom delvis kasernering på Eidsvoll skal fordeles på alle kommuner i et nytt selskap 
vil dette utgjøre kr. 20 pr. innbygger (basert på innbyggertall pr. 1.1.2016). 
 

2.2 Alternativer for kostnadsfordeling mellom kommunene  

 
 
 
 
 

  

Kostnad pr innbygger ØRB NRBR
Befolkning 1.1.15 ( for ramme 2016) 97 918         170 769         

Ramme 2016 58 899 000 100 716 686 

Uttrekk 110 -6 169 813  -                  

Uttrekk IUA -195 836     -                  

Mer-/mindreutgift 2016 -2 235 978  -3 719 928    

Nettoramme 2016 brann (339) 50 297 373 96 996 758    

brutto kostnad pr innbygger (ramme - 110/IUA) 537               

netto kostnad pr innbygger resultat 2016 514               568                 

DELVIS KASERNERING EIDSVOLL FRA 2017

Beregnet helårs tilleggskostnad i 2017-kroner 5 530 000    

Befolkning 1.1.16 (for ramme 2017) 100 210       

Tilleggskostnad pr innbygger 55                 

brutto kostnad pr innbygger (inkl eidsvoll) 592               

netto kostnad pr innbygger (resultat 2016 + eidsvoll) 569               568                 
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(dagens modell)

Pris pr. innbygger brann nytt
selskap (ØRB-modellen 1%
medl.tilsk)

Pris pr. innbygger brann nytt
selskap (ØRB-modellen med
0,5% medl.tilsk)

Pris pr. innbygger brann nytt
selskap lik pris pr. innbygger

Tallene i tabellen over er basert på budsjettallene for 2016 i begge selskapene, og illustrerer 
dagens betaling og mulig fremtidige betalingsmodeller hvis de to budsjettene slås sammen. 
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3 Bakgrunn 
 
Brann- og redningsoppgavene på Romerike løses i dag av to interkommunale brann- 
og redningsvesen; Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) og Øvre 
Romerike brann og redning IKS (ØRB).  
 
Regionen er av Norges mest voksende områder både med tanke på utbygging og 
samfunnskritisk infrastruktur. Dette påvirker vår etats tjenesteleveranse og strategisk 
tenkning.  
 
Innbyggernes forventninger til kvaliteten på tjenesten øker og oppdragene blir stadig 
mer komplekse som en følge av samfunnsutviklingen. De er også i stor grad 
sammenfallende for regionen. 

For å løse oppgavene profesjonelt og effektivt er det nødvendig å ha, samt 
videreutvikle, riktig kompetanse og teknologi i alle ledd.  
Målet med utredningen var å synligjøre om ett felles brann og redningsvesen på 
Romerike vil gi denne effekten. 
 
En sammenslåing av de to interkommunale selskapene vil måtte skje innenfor dagens 
rammer, men i henhold til dimensjoneringsforskriften. Sammenslåing vil kunne ta ut 
potensiale til forbedring/utvikling og stordriftsfordel. 

Etter oppdrag fra sentrale myndigheter gjennomførte DSB (direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap) i 2012 og 2013 en studie (“Brannstudien”) for å 
vurdere framtidens brann- og redningstjeneste i Norge. Her ble blant annet størrelse 
samt organisering og bruk av ressurser sett på. Studien anbefaler kommunene 
etablering av store nok enheter med fokus på profesjonell ledelse, 
kompetanseheving og effektiv ressursbruk. En sammenslåing på Romerike vil være i 
tråd med dette. 
 
Sentrale myndigheters beslutningsgrunnlag for nye 110-sentralregioener legger også 
føringer for større brann og redningsvesen med mål om styrket kompetansemiljø og 
profesjonell ledelse. Når det gjelder vår nye 110-region (Østfold, Romerike og Follo) 
er det i beslutningsgrunnlaget synliggjort behov for maksimum 3-4 brann- og 
redningsvesen. Det er i dag 11 brannvesen. 
 

4 Viktigste oppsummeringer fra delprosjektene 

4.1 Selskapsform 

Det anbefales å etablere et nytt felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta 
brann- og redningstjenesten på Romerike. Denne selskapsformen vil etter prosjektets 
mening ivareta behovet for kommunenes styring og kontroll med tjenesten på en 
hensiktsmessig måte. 
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Prosjektet har utarbeidet utkast til selskapsavtale og eierstrategi for et eventuelt nytt 
selskap. Dette arbeidet er basert på erfaringene med gjeldende selskapsavtaler samt 
eierstrategi hos sammenlignbare interkommunale selskaper. Til grunn for arbeidet i 
gruppa ligger også erfaringene med tidligere sammenslåinger på Romerike samt 
prosessen med ny 110-sentral i distrikt øst.  
 
I de nevnte dokumentutkast må blant annet følgende temaer diskuteres og forankres 
i eierkommunene: Kostnadsfordeling, representasjon i representantskapet, 
eierandeler og prinsipper for husleie brannstasjoner.  
Delprosjektet har også vurdert organisering på overordnet nivå og sett på forholdet 
til kommunal beredskap. 
 

4.2 Støttefunksjoner 

En overføring av personale fra to selskap til ett nytt selskap vil innebære at de ansatte 
omfattes av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Dette 
innebærer blant annet: 
• Arbeidstakere opprettholder lønn, individuelle arbeidsvilkår og 

pensjonsrettigheter fram til det ev. inngås nye bindende avtaler 
• Arbeidstakere har rett til å reservere seg mot overdragelsen av 

arbeidsforholdet, jf. AML. 
 
Alle merkantile funksjoner bør samles i stab, slik som NRBR er organisert i dag. 
En kritisk suksessfaktor er å harmonisere lønnsnivået, slik at personalet i like stillinger 
i hele organisasjonen også har lik lønn fra dag 1 i ny organisasjon. Det bør utarbeides 
prinsipper for gjennomføring av lønnsharmoniseringen, og det må foretas en 
beregning av økonomiske konsekvenser. Erfaringene viser at dette er en vesentlig 
suksessfaktor.  
 
De aller fleste dagansatte vil beholde samme funksjoner som i dag, hvis de ikke søker 
seg til andre funksjoner. Det vil imidlertid bli færre eller andre lederstillinger på 
seksjonsledernivå og oppover. Disse vil måtte søkes på for å gi likebehandling.   
 
Når det gjelder pensjonsavtaler anbefaler KLP at ingen av de eksisterende 
pensjonsavtalene “lukkes”.  Det vil si at pensjonsrettighetene for begge IKS’ene tas 
med over i nytt selskap, uavhengig av om ett av selskapene videreføres eller om man 
etablerer et helt nytt selskap.  På denne måten videreføres dagens kostnader i begge 
selskaper, det samme gjelder også balanseførte verdier knyttet til pensjon. 
 
Ved en sammenslåing til et felles brannvesen må det også foretas et økonomisk 
engangsoppgjør.  Dette bør ta utgangspunkt i at: 
 
• Alt materiell, utstyr og andre eiendeler og gjeldsforpliktelser, som eksplisitt 

tilhører hvert selskap, overdras til et nytt felles selskap 
• Det tas utgangspunkt i at det må gjøres en pluss/minus-avregning i forhold til 

fordelingen av eierskapet/ansvaret i det nye selskapets verdier og forpliktelser 
basert på balanseregnskapene pr. 31.12.2016 
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• Det forutsettes at egenkapitalen ved oppstarten av det nye selskapet fordeles 
i henhold til innbyggertallet, f.eks. pr. 1.1.2016. 

4.3 IKT 

ØRB benytter DGI (Digitale Gardermoen IS) på lik linje med alle kommunene på Øvre 
Romerike i mens NRBR har valgt en egen intern IKT avdeling. Utfordringen er å 
sammenlikne driften av IKT da det organisatorisk er bygget opp forskjellig. Det finnes 
fordeler og ulemper med begge modellene og dette fremkommer i SWOT skjema 
som er vedlagt dette dokumentet. 
Gruppen er totalt sett positiv til sammenslåing hvor intern IKT avdeling videreføres 
slik Nedre Romerike er bygget opp pr dags dato. Det sees på som en fordel å ha egne 
IKT ansatte som bindeledd i mellom sluttbrukere og systemer hos eksterne 
leverandører.  
 
Ved en eventuell sammenslåing, bør det legges opp til en gjennomgang av 
eksisterende IKT-miljø og legges en god plan for gjennomføring.  
 
De viktigste faktorene for å videreføre intern IKT- seksjon:  
 En intern IKT-seksjon har en rolle i beredskapsplanen og er en del av stab til 

daglig. 

 Kontroll over egne systemer i brannvesenet 

 Lett tilgjengelighet til IKT support og kompetanse 

 God dialog og enkel påvirkning ved endringer eller uventet behov  

 Rask respons med riktig prioritering, samt endring av prioritet. 

 IKT- ansatte med faglig innsikt brann og redningsetaten 

 Homogent IKT-miljø hvor brannvesenet selv velger systemer og grensesnitt 

 IKT-seksjon i NRBR drifter også 110 sentralen for Romerike herunder ØRB og 
NRBR. Deriblant oppgradering av kart og support på Locus kartterminaler for hele 
Romerike. 110 sentralen blir flyttet til Ski, men kartsystemer og terminaler ute i 
bilene må driftes videre av brannvesenet og er en viktig del av beredskapen. 

 
Det har vært noe vanskelig å tallfeste IKT kostnaden på Øvre Romerike. Det 
framkommer usikkerhet vedrørende framtidige kostnader ved eventuell ny 
organisering av DGI. 
 
Det har vært lettere å spore kostnader relatert til IKT i NRBR.  Det ble gjort store løft 
og utskiftninger av PCer og annet utstyr i 2016 i henhold til utskiftningsplan og 
budsjett noe som vil variere i fra år til år.  
 
Hvis IT budsjett på ØRB og NRBR slås sammen og intern IKT avdeling opprettholdes, 
vil dette ytterligere styrke kompetansen. Dette vil skape en trygg og robust IKT-
tjeneste som jobber tett med alle avdelinger. 
 
Samarbeid med DGI i fremtiden vil være tilstede på lik linje som de andre kommunale 
IKT avdelingene tilknyttet NRBR. 
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4.4 ROS 

Ved å etablere et felles brann- og redningsvesen på Romerike vil vi kunne møte 
fremtidens utfordringer og forventninger fra innbyggere og statlige myndigheter med 
profesjonelle tjenester. Delprosjektet har identifisert en rekke utviklingstrekk som 
bør håndteres uavhengig om vi fortsetter som to selskaper eller samler brann- og 
redningstjenesten på Romerike i ett selskap. 

Både ØRB og NRBR har i dag kompetanse og evne til å gjennomføre ROS-
analyseprosesser. En sammenslåing av selskapene vil styrke fagmiljøet og gi rom for å 
jobbe mer helhetlig med risikostyring som fagfelt. 

4.5 Forebyggende virksomhet 

Romerike brannvesen vil være en robust aktør for videreutvikling av det 
forebyggende arbeidet i regionen gjennom spisskompetanse og dedikerte ressurser. 
På bakgrunn av gjennomført swot-analyse og under forutsetning av at det tilføres 
tilstrekkelig med ressurser, anbefaler gruppa etablering av et felles brannvesen.   
 
Styrker  
 Økt brannsikkerhet for innbyggerne i regionen. En større enhet kan gi oss økt 

fleksibilitet og det igjen kan gi oss muligheten til å forbedre tjenesten. 

Forebyggende arbeid er spydspissen i brannvesenet, med tanke på at de er de 

som møter kunden daglig, gir informasjon og trygghet til, barn, unge og 

risikoutsatte grupper.  

 Attraktiv arbeidsgiver  

 Samlet bred kompetanse 

 Flere fagfolk innen samme fagfelt – mindre sårbart – gir større faglig utvikling 

 Felles strategi for utstyr og materiell gir større stabilitet og forutsigbarhet (HMS) 
– leasing 
 

Muligheter  
 Vi får et sterkere fagmiljø som vil kunne utvikle kompetansen og ta i bruk  

smartteknologi i tråd med samfunnets utvikling 

 Større muligheter for intern opplæring og kursing 

 Ta inn flere lærlinger – styrker vårt samfunnsansvar og gir bedre rekruttering 

 Flere stillinger med økt ansvar, gir større engasjement 

 Lik saksbehandling/myndighetsutøvelse for hele Romerike, og felles 

retningslinjer i byggesak og andre områder 

 Fellesaksjoner kan bli mer attraktivt for samarbeidsetater  

 Utvidet brannetterforskning og evaluering for hele regionen 

 
 
 

Svakheter  
 Mange kommuner med ulik organisering å forholde seg til 
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 Forskjellige lokale forskrifter på flere områder – er i dag ressurskrevende og kan 

bli forsterket ved en sammenslåing.  

 Utfordrende med store individuelle forskjeller mellom kommunenes tilnærming 

til eks. risikoutsatte grupper, byggesak (tilrettelegging for brannvesenet, 

høydeberedskap), oppfølging av ulovligheter.  

 Vanskelig å samlokalisere en stor avdeling. 

Trusler  
 Spredning av bemanning påvirker fag, arbeidsmiljø og kultur. 

 Reduserte muligheter til å delta på kurs og konferanser. 

4.6 Operativ virksomhet 

Gruppen mener et felles brannvesen på Romerike er positivt for hele regionen.  
Dette gir stor slagkraft med mye kompetent personell og nytt materiell, felles rutiner 
og stort fagmiljø som gir gode muligheter til personlig utvikling. 
 
Det er viktig at det brukes tid til å gå gjennom alle rutiner og prosedyrer for å 
likestille disse før en oppstart slik at alle blir innarbeidet i nye felles rutiner.  
Det vil kunne bli stor fysisk avstand mellom ledelsen og ut til den enkelte konstabel. 
Det er i denne sammenheng viktig å bruke tid på å finne en effektiv 
kommunikasjonsform for å nå hver enkelt. 
 

En eventuell sammenslåing vil bygge på dagens struktur og bemanning. Revidert 
dimensjoneringsforskrift samt ROS analyser for regionen vil danne grunnlaget for den 
framtidige stasjons- og bemanningsstruktur.  
 

5 Mål for utredningen 

5.1 Prosjektmål 

Utredningen skal: 
1. beskrive dagens organisasjoner (NRBR, ØRB) 
2. legge de respektive enheters ROS analyser til grunn og 

"synkronisere/sammenstille" disse til en helhetlig ROS analyse for hele 
operasjonsområdet 

3. foreta og presentere de nødvendige framskrivninger for å sikre et omforent 
fremtidsbilde mht. kommende utfordringer og muligheter 

4. vurdere kostnadseffektivisering, riktig selskapsform og eierinnflytelse 
 
Som en oppfølging av ovenstående vurderes minst følgende faktorer;  

a) fag, kompetanse og kvalitet (både med hensyn til totale ressurser, slagkraft, 
utholdenhet og sårbarhet) 

b) mulighet for utvikling av så vel selskapet som den enkelte medarbeider 
(eksempelvis om det vil være mulig og i egenregi forestå noe av den 
utdanningen en i dag kjøper eksternt)  
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c) verdien av samlet og enhetlig(e) rutiner, tjenesteleveranse/-yting og ledelse 
på Romerike  

d) styrings-/rapporteringslinjer (demokratisk styring av tjenesteleveransen), 
herunder selskapsform  

e) økonomi 
f) personalmessige forhold 

 
Det må sikres en god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i 
prosjektet samtidig som det må sikres at alle involverte kontinuerlig gis en enhetlig 
og oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift.  
Utredningen bør videre resultere i ulike alternativ, og følgelig gi rom for valg og 
prioriteringer. 

5.2 Resultatmål 

Resultatmålet er en sluttrapport som belyser fordeler og ulemper ved et felles brann- 
og redningsvesen på Romerike. Rapporten som danner grunnlag for videre politisk 
behandling skal leveres høsten 2017.  

5.3 Effektmål 

Effektmålet er en eventuell sammenslåing til et felles brann og redningsvesen på 
Romerike 

6 Organisering 

6.1 Prosjektansvarlig 

Hans Petter Karlsen, Styreleder ØRB, hapekarl@online.no Telefon:481 25 191   

6.2 Prosjektleder 

Jan Gaute Bjerke, brann- og redningssjef NRBR, jan.gaute.bjerke@nrbr.no Telefon 
917 53 153 

6.3 Øvrige roller 

- hovedprosjektgruppe:  
John Arne Karlsen, brannsjef ØRB, john.arne.karlsen@orbrann.no Telefon 957 21 380 
Geir Halvorsen, hovedtillitsvalgt NRBR, geir.halvorsen@nrbr.no Telefon 920 12 067 
Tor-Hakon Kaksrud, ansattevalgt ØRB, tor.hakon.kaksrud@orbrann.no Telefon 909 54 
500 
 
- prosjektsekretær:  
Vibeke Dahl Bråten, seksjonsleder støttetjenester NRBR, vibeke.dahl.braten@nrbr.no  
Telefon 955 58 498 
 
- styringsgruppe:  
Hans Petter Karlsen, styreleder ØRB, hapekarl@online.no Telefon: 481 25 191   
Marit Helene Ekvoll, styreleder NRBR, marit.helene.ekvoll@politiet.no Telefon: 474 
57 966 

mailto:hapekarl@online.no
mailto:jan.gaute.bjerke@nrbr.no
mailto:john.arne.karlsen@orbrann.no
mailto:geir.halvorsen@nrbr.no
mailto:tor.hakon.kaksrud@orbrann.no
mailto:vibeke.dahl.braten@nrbr.no
mailto:hapekarl@online.no
mailto:marit.helene.ekvoll@politiet.no
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Siri Gauthun Kielland, Rådmann Sørum kommune, siri.kielland@sorum.kommune.no  
Telefon: 959 29 117 
Frits Arne Eriksen, Rådmann Gjerdrum kommune 
Frits.Arne.Eriksen@gjerdrum.kommune.no 
 

7 Framdrift 

7.1 Milepæler 

Nr UKE Hendelse 

1 Uke 7 2017 Oppstart hovedprosjekt 

2 Uke 11 2017 Oppstart delprosjekter 

3 Uke 16 2017 Rapportering fra delprosjekt til prosjektledelse 

4 Uke 20 2017 Rapportering fra delprosjekt til prosjektledelse 

5 Uke 24 2017 Rapportering fra delprosjekt til prosjektledelse 

7 Uke 27 2017 Utkast til delprosjektrapporter 7 juli 2017 

8 Uke 36 2017 Ferdigstille utkast til sluttrapport 

9 Uke 37 2017 Presentere utkast til sluttrapport for styringsgruppe 

10 Høst 2017 Behandling i selskapsstyrene 

11 Høst 2017 Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til kommunene 

12 Uke 52 2017 Prosjektavslutning 
 

8 Risiko 

8.1 Kritiske risikofaktorer 

List opp kritiske risikofaktorer, gjerne i tabells form som vist under: 

Kritisk faktor Mottiltak 

Prioritering 
/tilgang ressurser 

Ressursavtaler 

Realistiske 
tidsrammer 

Sette av nok tid til utførelse av oppgaver 

Delprosjekt ikke 
blir avsluttet i tide 

Fokus på oppfølging av delprosjekt og milepæler 

 

8.2 Kritiske suksessfaktorer har vært 

God kommunikasjon med delprosjektene 
Overholde tidsfrister 
Oppfølging av delprosjektene 
Prosess med tid til refleksjon og revidering 

8.3 Risikohåndtering 

Prosjektdeltagere har fått nødvendig tid til å utføre oppgaven. Dette har medført 
strenge prioriteringer av den enkelte i prosjektperioden og i forhold til daglig drift. 

mailto:siri.kielland@sorum.kommune.no
mailto:Frits.Arne.Eriksen@gjerdrum.kommune.no
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9 Rapportering 

9.1 Ekstern rapportering  

Det er ikke rapportert til eierkommunene i perioden prosjektet har vært utredet. 
 

9.2  Intern rapportering 

Det er rapportert til styringsgruppa tre ganger i løpet av utredningsfasen inklusive 
utkast til sluttrapport. 
Delprosjektene har rapportert til hovedprosjektet ved avtale milepæler. 

10 Informasjon 

10.1 Ekstern informasjon  

Medieoppslag i Romerikes Blad etter styringsgruppas oppstartsmøte.  
Det er sendt ut nyhetsbrev til eierkommunene når dette har vært hensiktsmessig. 

10.2 Intern informasjon 

Internt nyhetsbrev til alle ansatte i begge selskap ble sendt ut samtidig som til 
eierkommunene 

11 Aktivitets- og ressursplan 

11.1  Aktivitetsoversikt 

Se vedlagt gantt diagram. 

11.2 Ressursbehov 

Det er tilført tilstrekkelige ressurser fra begge selskap. 

12 Prosjektøkonomi 

12.1 Budsjett 

Det ble avsatt kr.150. 000,- fra hvert selskap i forbindelse med utredningen 
Medgåtte interne timer ble dekket av daglig drift i det enkelte selskap. Selskapenes 
egne møtelokaler har vært benyttet. Kostnader har forøvrig vært enkel bespisning i 
forbindelse med møter. 
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13 Vedlegg 
Delprosjektrapport og SWOT-analyse selskapsform 
Delprosjektrapport og SWOT-analyse støttefunksjoner 
Delprosjektrapport og SWOT-analyse IKT 
Delprosjektrapport og SWOT-analyse ROS 
Delprosjektrapport og SWOT-analyse forebyggende virksomhet 
Delprosjektrapport og SWOT-analyse operativ virksomhet 
Organisasjonskart for prosjektet 
Forslag til kostnadsfordeling ved felles selskap 
Utkast til selskapsavtale for nytt selskap 
Utkast til eierstrategidokument for nytt selskap 
Utkast til overordnet organisering av nytt selskap 
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Sluttrapport Fase 
Delprosjekt 

Prosjektnummer                                            
70-6 

Prosjektnavn: 
Selskapsform/eierstyring, selskapsavtale, framtidig, 
omorganisering, kommunal beredskap 

Planlagt 
prosjektstart: 

Reell  
prosjektstart: 

Planlagt 
prosjektslutt: 

Reell  
prosjektslutt: 

13. mars 2017 13. mars 2017 7. juli 2017 7. juli 2017 

 
Prosjektansvarlig: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Jan Gaute 
Bjerke 

Brann- og 
redningssjef Jan.gaute.bjerke@nrbr.no 917 53 153 

 
Prosjektleder: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
  
Jan Gaute 
Bjerke 

Brann- og 
redningssjef 

 
Jan.gaute.bjerke@nrbr.no 

 
917 53 153 

 
 

Sammendrag  
 
Denne arbeidsgruppa har bestått av de to brannsjefene samt NRBRs stabssjef som 
har samarbeidet godt gjennom prosessen.  
 
Delprosjekt «Selskapsform» har med utgangspunkt i signaler fra selskapenes 
eierkommuner og mandatet fokusert på hvilken selskapsform og hvilke strategier 
som best kan ivareta kommunenes styring og kontroll ved en felles brann- og 
redningstjeneste på Romerike. 
 
Til grunn for arbeidet i gruppa ligger erfaringene med tidligere sammenslåinger på 
Romerike samt prosessen med ny 110-sentral i distrikt øst.  
 
Erfaringene med dagens eierstyring av ØRB og NRBR gjennom selskapsavtaler, 
eierstrategier og styrende organer danner grunnlaget for resultatet fra 
arbeidsgruppa. 
 

mailto:Jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Vi har også innhentet kunnskap om hvordan disse temaene har fokus og blir håndtert 
hos noen store brann- og redningstjeneste IKSer som er like store, og større enn oss. 
 
Utkast til selskapsavtale og eierstrategi har alternativer kommunene må diskutere og 
ta stilling til. Dette gjelder spesielt kostnadsfordeling, representasjon i evt. 
representantskap, eierandeler og prinsipper for husleie brannstasjoner. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Prosjektoppdrag 

 
Delprosjektets resultater skal danne grunnlag for en sluttrapport som belyser 
fordeler og ulemper ved et felles brann- og redningsvesen på Romerike.  
Sluttrapporten fra hovedprosjektet “Brannsamarbeid Romerike” legger grunnlag for 
videre politisk behandling og skal leveres oktober 2017.  
Resultatmålet er eventuell sammenslåing til ett brann og redningsvesen på Romerike 
 

1.2. Mål, organisering og rammer 

Prosjektmål 

Utrede fordeler og ulemper med felles brann og redningsvesen på Romerike. 
Sammenliknet med to brannvesen som i dag. Utredningen skal beskrive dagens 
organisasjoner, samt synliggjøre fordeler og ulemper med ett felles selskap.  
 
Som et minimum skal følgende faktorer vurderes: 
 

1. Selskapsform/eierstyring  
2. Selskapsavtale 
3. Framtidig organisering 
4. Kommunal beredskap 

 

Organisering 

Prosjektleder hovedprosjekt 

Jan Gaute Bjerke, brann- og redningssjef NRBR, jan.gaute.bjerke@nrbr.no 
Telefon 917 53 153 

Gruppeleder for denne arbeidsgruppen 

Jan Gaute Bjerke, brann- og redningssjef NRBR, jan.gaute.bjerke@nrbr.no  
Telefon 917 53 153 

Øvrige roller 

1 Medlem ØRB John Arne Karlsen 957 21 380 John.Arne.Karlsen@orbrann.no 

2 Medlem NRBR Jan Gaute Bjerke 917 53 153 Jan.Gaute.Bjerke@nrbr.no 

3 Medlem NRBR Anita E. Grønli 924 21 780 Anita.Eidsvold.Gronli@nrbr.no 

 

Rammer 

Det ble estimert bruk av ca. 90 arbeidstimer totalt i delprosjektet. Det er 
medlemmene som sammen disponerer ressursene innad i delprosjektet.  

mailto:jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Det ble oppfordret til bruk av brannvesenenes egne lokaliteter og ressurser for å 
holde kostnadene nede. Det er imidlertid satt av noen midler til eventuelle 
heldagsmøter. Bruk av disse midlene skal avtales med oppdragsgiver. 
 
Det er gjennomført 4 møter i delprosjektet. I tillegg til dette har hvert medlem jobbet 
på egen hånd etter arbeidsfordeling. Totalt timeforbruk er omtrent i tråd med 
estimatet. 
 

2. Mål 
Vår vurdering er at målene med arbeidet i denne gruppa er nådd. Det er synliggjort 
hvilken selskapsform som anbefales samt utarbeidet utkast til selskapsavtale og 
eierstrategi som et grunnlag for diskusjon og behandling i kommunene. Det er videre 
sett på kommunal beredskap samt utkast til mulig framtidig overordnet organisering. 
 

3. Gjennomføring i henhold til prosjektplan 

3.1. Prosjektplanen er overholdt 

4. Prosjektregnskap 
 
4.1 Utover egne timer er det kun brukt økonomiske midler til enkel bespisning på 
møter. 

5. Delprosjektets anbefaling 
Det anbefales å etablere et nytt felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta 
brann- og redningstjenesten på Romerike. Denne selskapsformen vil ivareta 
kommunenes styring og kontroll med tjenesten på en hensiktsmessig måte. 
 
Utkast til eierstrategi og selskapsavtale legges til grunn som styrende dokumenter 
for selskapet. Innholdet må diskuteres og forankres hos alle eierkommunene. Det 
må blant annet tas stilling til kostnadsfordeling, eierandeler, representasjon og 
prinsipper for husleier. Disse avklaringene må skje før endelig saksframlegg til 
behandling i kommunestyrene legges fram. 

6. Vedlegg   
 
Utfylt SWOT NRBR/ØRB/Felles 
Utkast til eierstrategi 
Utkast til selskapsavtale 
Utkast til overordnet organisering 
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Sluttrapport 
Delprosjekt Brannsamarbeid 

Prosjektnummer                                                 70-6 
Saksnummer: 
(Ephorte)  

Prosjektnavn 
Selskapsform/eierstyring, selskapsavtale, framtidig organisering, 
kommunal beredskap 

Prosjektstart 13. mars 2017 Prosjektslutt 7. juli 2017 

 
Prosjektansvarlig: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Jan Gaute Bjerke 
Brann- og 
redningssjef NRBR jan.gaute.bjerke@nrbr.no  917 53 153 

 
Gruppekoordinator: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Jan Gaute Bjerke 
Brann og 
redningssjef NRBR jan.gaute.bjerke@nrbr.no  917 53 153 

 

Arbeidsgruppen som har jobbet med selskapsform har bestått av brannsjefene samt NRBRs 

stabssjef. Sammen har vi god erfaring innen mandatet for denne gruppen. Vi har også tatt 

med erfaringer fra prosessen med å etablere ny 110-sentral som eget IKS for distrikt øst. 

 

Det har videre vært jobbet mye med å foreslå eierstrategi basert på erfaringer fra egne 

selskaper og fra sammenlignbare brann- og redningstjenester. Utkastet er ment som et 

grunnlag til diskusjon. 

Utkast til selskapsavtale innehar flere viktige områder som må diskuteres og konkretiseres av 

kommunene i prosessen med å vurdere felles brann- og redningstjeneste. 

 

  

mailto:jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Svarskjema delprosjekt selskapsform 

NRBR 

1. Selskapsform/eierstyring 
 

+ Styrker 

 Stor felles slagkraft, 
fleksibilitet i bruk av resurser, 
like tjenester til alle 
eierkommunene, 
stordriftsfordel (økonomisk og 
operativt) 

 Eierstyringssekretariat 

 Sterkt lov- og forskriftsstyrt 
tjenesteområde 

 Klar rollefordeling gjennom 
styrende dokumenter 

 

Muligheter 

 Få etablert felles eierstrategi og bedre 
rutiner for eiermøter 

- Svakheter 

 Mangler i noe grad felles 
eierstrategi 

Trusler 

 Manglende tydelige eierstrategi 

 

ØRB 

1. Selskapsform/eierstyring 
 

+ Styrker 

 Likeverdig mulighet for styring 
og kontroll for de 
samarbeidende kommunene 

 Eierkommunene inngår i ØRU 
samarbeidsregion med mange 
felles samarbeidsarenaer 

 Har utarbeidet eierstrategi 

 Har høsten 2016 etablert 
eierstyringssekretariat 

 Brannfaglige krav har høy 
fokus 

 Eierkommunenes ordførere 
utgjør Representantskapet.  

 De største eierkommunene 
har 2 stemmer, mens de 
øvrige har 1 stemme 

 Det er bare 6 eierkommuner 
som samarbeider innenfor 
mange områder og kjenner 
hverandre relativt godt 

Muligheter 

 Samarbeid mellom kommunene om 
felles lovpålagte oppgaver 

 Felles planverk 

 Felles ROS 
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- Svakheter 

 Eierstrategien er ikke vedtatt i 
alle eierkommunene 

 Eierstrategien er ikke revidert 
siden 2015 

 Har ikke selskapsstrategi 

 Den største kommunen 
opplever for liten innflytelse 

 Stor avstand til 
eierkommunene 

 Stor avstand til øvrige tekniske 
tjenester 

 Fungerer best der 
eierkommunene er relativt like 
i størrelse som igjen gir de 
enkelte eierkommunene 
tilfredsstillende innflytelse 

 Redusert direkte styring 
 

Trusler 

 Liten forankring i de folkevalgte organ 

 Utfordringer knyttet til 
kostnadseffektiv selskapsdrift 

 Den enkelte kommune ser ikke alltid 
det forpliktende felles ansvaret med 
selskapet og i regionen 

 Eierkommunene har utfordringer med 
å forvalte sitt eierskap 

 De folkevalgte opplever at de ikke har 
kontroll på hvor mye budsjettmidler 
som går til IKS ´er. 

 
 

 

Felles 

1. Selskapsform/eierstyring 
KS-kartlegging, erfaringer fra våre selskaper 

+ Styrker 

 IKS-modellen er den 
selskapsformen som gir alle 
eierkommunene størst og 
mest mulig likeverdig 
innflytelse og mulighet for 
styring og kontroll. 

 De fleste felles brann- og 
redningsvesen som dekker 
flere kommuner er organisert 
som IKS´er 
(Eksempler på slike selskap er: 
Drammen, Rogaland, Salten, 
Trøndelag, NRBR, ØRB) 

 Større slagkraft, fleksibilitet i 
bruk av ressurser, 
kompetansemiljøer, kunne 
påvirke utviklingen i bransjen, 
ligge i forkant på utviklingen i 
regionen, stordriftsfordel 
økonomisk og gjennom bruk 
av felles utstyr og materiell, 

Muligheter 

 Frihet til å organisere, videreutvikle og 
drifte brann- og redningsvesenet 
gjennom gode og langsiktige 
prosesser/planer 

 Effektiv økonomiforvaltning/utnytte 
stordriftsfordel økonomisk 

 Kompetansesammensatt styre uten 
direkte “kobling” til den enkelte 
eierkommune (nøytrale) 

 Utvikle felles eierstrategi for regionen 
innen brann- og redning (en region 
med felles utviklingstrekk og felles 
brann- og redningsfaglige 
utfordringer) 

 Mere robust for framtidens 
utfordringer 

 Like tjenester til innbyggerne i 
regionen/kommunene på Romerike 

 Profesjonalisere ledelse  

 Utvikle spisskompetanse 
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støttefunksjoner/stab med 
god bransjekunnskap, større 
fokus på strategiarbeid og 
utvikling 

 Mer effektiv forvaltning av 
utstyr, ressurser, kompetanse 
og materiell 

 Kompetanse til å levere 
profesjonelle tjenester 

 

 Vil være stor nok til å ha alle 
støttetjenester i eget hus som i dag 
(NRBR) uten tilføring av ny 
kompetanse og ressurs?? 

 “Brannstigen” 

 Millenniumsgenerasjonen gir oss nye 
utfordringer som arbeidsgiver 

 Størrelsen av et selskap på Romerike 
gir kommunene enda større 
påvirkning innen tjenesteområdet 
gjennom faglig tyngde og 
spisskompetanse ifb utvikling. Dette 
vil også gi påvirkning i sentrale 
myndighetsprosesser 

 Vil gi større gjennomslag som feles 
eier i ny 110-sentral øst 

- Svakheter 

 Manglende samordning fra 
eierne 

 Eieren setter ikke nødvendig 
“pris på”/ser fordelene med 
selskapene?? 

 
 
 

Trusler 

 Motsetningene mellom 
eierkommunene gjennom manglende 
felles eierstrategi kan hindre 
utviklingsmulighetene 

 Ikke kompetansesammensatt styre 
 

 

Oppsummering selskapsform/eierstyring 

Til grunn for vurderingene ligger KS sine lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid 

(vedlagt i dokumentet). 

Erfaringsmessig gir IKS som selskapsform alle deltagende kommuner forutsigbare like 

muligheter til å ha styring og kontroll. Dette betinger et det foreligger en hensiktsmessig 

selskapsavtale som styrer de formelle rammene for virksomheten samt gir klar og tydelige 

rollefordelinger. Videre må det foreligge en entydig eierstrategi og rutiner for felles 

oppfølging av disse. Det er også vesentlig at rutinene for behandling og oppfølging av saker 

er tydelig definert, gjerne gjennom eierstyringssekretariat som ivaretar dette i dag.  

Basert på erfaringene med drift av IKSer anbefaler arbeidsgruppen at det etableres et nytt 

felles interkommunalt selskap for å ivareta brann- og redningstjeneste på Romerike. Vi ser 

på dette som det beste alternativet for å ha styring, kontroll og påvirkning for alle 

deltagende kommuner. Det vises også til utredningene i forbindelse med etablering av ny 

felles 110-sentral for distrikt øst (38 kommuner). 

 



Sluttrapport selskapsform - SWOT 

Side 5 av 12 
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Svarskjema delprosjekt selskapsform 

NRBR 

2. Selskapsavtale 
 

+ Styrker 

 Kompetansesammensatt styre 

 Styrende dokumenter med 
klar rollefordeling 

 Gir klare og tydelige rammer 
for virksomheten 

 

Muligheter 

 To medlemmer fra hver eierkommune 

 Revidere selskapsavtale 

- Svakheter 

 To medlemmer fra hver 
eierkommune 

 Kommunene har ulik praksis 
for fastsettelse av husleie for 
brannstasjoner 

 Føring for plassering av 
hovedkontor som ikke er 
hensiktsmessig 

 

Trusler 

 Manglende låneramme 

 

ØRB 

2. Selskapsavtale 
 

+ Styrker 

 Omhandler også 
forurensningslovens § 47, 74 
og 75 

 Gebyr for søknad om tillatelse 
til handel med fyrverkeri 

 Kostnadene fordeles med en 
lik medlemsavgift for alle 
kommuner (1 % av budsjettet) 

 Viktig med denne 
kostnadsmodellen for å få for 
ØRU området en mest mulig 
rettferdig kostnadsfordeling 

 Øvrige kostnader fordeles 
etter folketall 

 Kommunene fakturerer lik 
husleie pr. m2. 

 De 6 ordførerne sitter i Rep. 
skapet. 

 Eierkommunene har forskjellig 

Muligheter 
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antall stemmer. De 3 største 
kommunenehar2 stemmer og 
de 3 minste har 1 stemme. 

 Selskapets regnskap føres 
etter kommuneloven. 

 Samme revisjon som 
eierkommunene. 

 

- Svakheter 

 Har ikke en gjeldene 
husleieavtale 

 

Trusler 

 

Felles 

2. Selskapsavtale 
 

+ Styrker 

 Eget rettssubjekt 

 Regnskaper skal føres etter 
kommunelovens bestemmelser 

 Styrende dokument som gir klare 
føringer for overordnet 
eierstrategi samt rollefordelinger  

 Ny felles avtale som tar inn i seg 
hensiktsmessige justeringer i 
forhold til dagens to avtaler 

Muligheter 

 %-andel av kostnadene fordeles med 
en lik medlemsavgift for alle  

 Øvrige kostnader fordeles etter 
folketall 

 Ordførerne sitter i rep. skapet 

 Eierkommunene har forskjellig antall 
stemmer avhengig av antall 
innbyggere 

 Revisor etter anbud (rep.skap) 

 Etablere realistisk låneramme 

 Like prinsipper for fastsettelse av 
husleier 

 Lokalisering av hovedkontor sentralt i 
nytt distrikt 
 

- Svakheter 
 

Trusler 

 At det ikke blir enighet om 
kostnadsfordelingsprinsipper 

 

Oppsummering selskapsavtale 

Et felles selskap med ny selskapsavtale vil kunne ta med seg det beste og mest 

hensiktsmessige fra de to eksisterende selskapsavtalene. Slike avtaler er tuftet IKS-loven. 

Erfaringer fra dagens selskaper legges til grunn for vurderinger og diskusjoner rundt de 

viktigste temaene. Dette kan være temaer som kostnadsfordeling, stemmevekting, 

representasjon, låneopptak (ramme) og rammer for sekundærvirksomhet (ikke lovpålagte 

oppgaver). En kan også ta med erfaringene fra nytt 110-sentral IKS sin selskapsavtale. 
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Svarskjema delprosjekt selskapsform 

NRBR 

3. Framtidig organisering 
 

+ Styrker 

 Har nødvendig spisskompetanse i 
eget selskap 

 Er organisert hensiktsmessig etter 
dagens behov. Det pågår 
kontinuerlig organisasjonsutvikling 
og tilpasning 

 Jobber med kompetanse- og 
ressurskartlegging for å finne 
gapet og dermed kunne  
iverksette tiltak 

 Tilfredsstiller dimensjonerings-
forskriften 

 Har gjennomført organisasjons- og 
lederevaluering (skal gjentas i år) 

 Har utdannet prosjektledere og 
har etablert prosjekthåndbok 

 Etablert fagansvarlige innen 
viktige områder i bedriften med 
formål å spre kunnskapen på tvers 
i organisasjonen 

Muligheter 

 Felles bruk av kompetanse og ressurser 
internt på tvers i selskapet i enda større 
grad 

- Svakheter 

 Krevende å evaluere organisering 
regelmessig 

 Få retrettstillinger 
 
 

Trusler 

 Mangel på strategisk lederkompetanse i 
framtiden 

 

ØRB 

3. Framtidig organisering 
 

+ Styrker 

 God oversikt over risikobilde i eget 
område 

 Stort uformelt nettverk og 
relasjoner til lokale aktører som 
bidrar i å løse 
beredskapsoppgaver 

 Har en nær tilknytning til 
eierkommunene gjennom flere 
samarbeidsarenaer  

Muligheter 

 Vil kunne være med å styrke 
samarbeidet mellom kommunene på 
Øvre Romerike 
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- Svakheter 

 Stor personavhengighet i driften 
av selskapet 

 Avhengig av eksterne aktører 
gjennom avtaler 
IKT. Innkjøpsordninger, avhengig 
av kjøp av beredskap 

 Har lite ressurser til utredning, 
analyser og overordnet og 
strategisk planlegging 

 Lite ressurser til drift/ støtte til 
den daglige driften 

 Lite fokus og ressurser på 
strategisk ledelse 

 Begrenset med ressurser og 
lokaliteter til øvelser og 
opplæring. 

 Beredskap er i stor grad basert på 
deltidsberedskap som vil gi 
særskilte utfordringer  

 

Trusler 

 De faglige utfordringene i vår vekstregion 
vil øke betydelig også de nærmeste årene. 

  Forventningene fra eierkommunene til 
kostnadseffektiv tjeneste vil øke 

 Vanskelig å få gjennomslag for 
nødvendige prioriteringer hos 
eierkommunene. Det vil derfor være enda 
viktigere å ha god politisk kunnskap og 
gjennomslagskraft i de faglige 
vurderingene 

  

 

Felles 

3. Framtidig organisering 
 

+ Styrker 

 Organisering av ledelse, 
kompetanse og resurser som i dag 
for å møte kommende 
utfordringer innen 
tjenesteområdet 

 Utvikle «satellitter» der 
ressursene rotere/fordeler seg i 
regionen geografisk 

 Felles «Innsatsleder brann» 

 Eierstyringssekretariat som 
koordinerer saker som skal 
behandles av eierkommunene 
(representantskapet) iht 
selskapsavtalen 

 Ingen må miste jobben ved nytt 
selskap, men arbeidsoppgavene 
kan bli annerledes 

Muligheter 

 Felles kompetansemiljøer 

 Satellitter 

 Større slagkraft 

 Effektiv bruk av faglige ressurser 

 Felles profesjonell ledelse 

 Velge en organisering som skaper 
motivert og engasjerte medarbeidere 

 Større fleksibilitet i bruk av 
personellressursene 

 Større faglige utfordringer 

 Flere karrieremuligheter 

 Større mulighet for samhandling mellom 
forebyggende og operative ressurser 

 Blir mindre personavhengig 

 Større robusthet på alle områder 

 Større fleksibilitet i bruk av alle ressurser 

 Større slagkraft 
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 Mulighet for retrettstillinger for 
toppledere?? (Ledelse) 

 Mere profesjonelle ledere 

 Kunne stille større forventninger til 
ledelsen 

 Økonomisk stordriftsfordel etter 
oppstartsfase… 

 Felles ROS-analyser på Romerike’ 

 Lik kvalitet på tjenestene 

 Omstrukturering av operative ressurser i 
tråd med forskriftene og for å gi størst 
mulig slagkraft i hele operasjonsområdet 

 

- Svakheter 

 Lengre kommandolinjer 
 
 

Trusler 

 Deltidsmannskaper (utfordringer med å 
ha samme bo- og arbeidskommune) 

Oppsummering framtidig organisering 

Det synliggjøres en framtidig organisering som innehar god fleksibilitet samt er 

kompetansemessig- og økonomisk effektiv. Erfaringene fra dagens to organisasjoner samt 

kommende kjente utfordringer i regionen tas med i betraktningen. 

Det er viktig å legge til rette for samhandling på tvers av fagområdene samt fleksibel bruk av 

kompetanse. Et større brann- og redningsvesen vil inneha spisskompetanse innen alle 

fagområder, noe som er vesentlig for å lykkes. 

 

Svarskjema delprosjekt selskapsform 

NRBR 

4. Kommunal beredskap 
 

+ Styrker 

 Felles ROS-analyser innen 
tjenesteområdet 

 Selskapets størrelse gir 
spisskompetanse og stor faglig 
tyngde innen 
beredskapsrådgivning i vårt fagfelt 
(kommunenes beredskapsråd) 

 

Muligheter 

 Større organisasjon gir bedre mulighet 
for flere å spille på flere kompetente 
personer 
 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
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ØRB 

4. Kommunal beredskap 
 
 

+ Styrker 

 Brannsjefen inngår i 
beredskapsrådet i alle 6 
eierkommunene. 

 Kommunene på Øvre 
Romerike har: 
o Felles overordnet ROS 

analyse 
o Egne ROS analyser bygget 

på samme mal 
o Overordnet 

beredskapsplan i samme 
mal 

o Egen felles 
beredskapsavtale 

 Brannvesenet deltar ved 
revidering av ROS analysene 
som bla. skal gjennomføres 
høsten 2017. 

 God oversikt over risikobilde i 
eget område 

 Stort uformelt nettverk og 
relasjoner til lokale aktører 
som bidrar i å løse 
beredskapsoppgaver 

 Alle eierkommunene bruker 
samme krisestøtteverktøy - 
CIM 

 

Muligheter 

 Det etablerte samarbeidet mellom 
kommunene på Øvre Romerike gir et godt 
grunnlag for å videreutvikle gode planer 
og samarbeid med brannvesenet gjennom 
nærhet og god kunnskap om hverandre 

- Svakheter 

 Eierkommunene har noe ulik 

organisering og dette gir brann- og 

redning utfordringer når de skal 

støtte/ bistå kommunene i 

beredskapsarbeidet. 

 

Trusler 

 Redusert evne til å se felles risiko for 
Romerike 

 

Felles 

4. Kommunal beredskap 
 

+ Styrker Muligheter 
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 Tar med kunnskap og kompetanse 
“mellom” de forskjellige 
kommunenes beredskapsråd 

 Stor faglig kompetanse på 
rådgivningstjenesten til 
kommunenes beredskapsråd 

 Felles ROS-analyser for Romerike 

 Alle eierkommunene er del av 
samme beredskapssamarbeid mot 
akutt forurensning (IUA region 2 
som ble etablert 1997) 

  

 Styrker beredskapssamarbeidet på 
Romerike 

 Selskapets størrelse gir mulighet for flere 
å spille på i det kommunale 
beredskapsarbeidet 

 Bedre kunne ivareta kommunens 
framtidig beredskapsbehov knyttet til den 
raske utviklingen i regionen 

 Bruk av felles verktøy til beredskaps-
planlegging 

- Svakheter 
 

 
 

Trusler 

 Kommunenes manglende felles 
beredskapsstrategi 

 

Oppsummering kommunal beredskap 

Et større selskap vil ha flere personer med rett kompetanse som kan benyttes i kontakt med 

kommunenes beredskapsråd og viktige beredskapsarbeid. Ett av selskapene benytter i dag 

CIM-verktøyet, og dette vil utvikles i samarbeide med eierkommunene. 
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Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Anita E. Grønli Stabssjef Anita.Eidsvold.gronli@nrbr.no 924 21 780 
 
 
Sammendrag  
 
Arbeidet har vært preget av god stemning og innsats i prosjektgruppa. Arbeidet med 
kartlegging/vurdering av alle SWOT-oppsettene er gjort av gruppa i samarbeid. Vi har 
jobbet delvis individuelt, og delvis i prosjektgruppa. Det er laget felles 
tekstvurderinger/anbefalinger på de fleste SWOT-punktene som gruppa er omforent 
om.  Deler av gruppa har jobbet med økonomianalyser. Gruppas sluttrapport 
foreligger innenfor gitt tidsfrist, og anbefalingene er enstemmige og gir råd under 
forutsetning av at det blir etablert ett nytt felles selskap som erstatter dagens to 
IKS’er. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Prosjektoppdrag 

 
Delprosjektets resultater skal danne grunnlag for en sluttrapport som belyser fordeler 
og ulemper ved et felles brann- og redningsvesen på Romerike.  
Sluttrapporten fra hovedprosjektet “Brannsamarbeid Romerike” legger grunnlag for 
videre politisk behandling og skal leveres oktober 2017.  
Resultatmålet er eventuell sammenslåing til ett brann og redningsvesen på Romerike. 
 

1.2. Mål, organisering og rammer 

Prosjektmål 

 
Delprosjektet skal: 
Utrede fordeler og ulemper med felles brann og redningsvesen på Romerike. 
Sammenliknet med to brannvesen som i dag. Utredningen skal beskrive dagens 
organisasjoner, samt synliggjøre fordeler og ulemper med ett felles selskap. Det 
forventes at delprosjektgruppa supplerer punktene nedenfor med aktuelle temaer 
innenfor støttefunksjoner. 
 
Som et minimum skal følgende faktorer vurderes: 
 
1. Strategier og mål 
2. Organisering – kommandolinjer, ledelse, ressursstyring 
3. Ansattes rettigheter og plikter, inkludert ev. behov for overgangsordninger 
4. Arbeidsavtaler 
5. Behovet for lønnsharmonisering etter prinsippet “lik lønn for likt arbeid” 
6. Pensjonsforhold 
7. Kompetanse og ressurskartlegging 
8. Kartlegge eksisterende støttesystemer for HR, økonomi, arkiv etc. 
9. Gjøre økonomiske beregninger basert 2016- rammene 
10. Innhente oversikt over bokførte og faktiske verdier for eiendeler  
11. Kartlegge kommunenes eierbetaling for de ulike tjenestene 
12. Foreslå prinsipper for et økonomisk engangsoppgjør 
13. IKT – drift 
14. HMS 
15. Lokalisering av ressurser 
 
 

Organisering 

Prosjektansvarlig 

Jan Gaute Bjerke, brann- og redningssjef NRBR, jan.gaute.bjerke@nrbr.no  
Telefon 917 53 153 

mailto:jan.gaute.bjerke@nrbr.no


Sluttrapport støttefunksjoner 
 

Side 4 av 10 

Prosjektleder/ Øvrige roller 

Prosjektet har bestått av 5 deltakere, 2 fra NRBR, 2 fra ØRB, 1 fra fagforening. 
Lederen har vært fra NRBR. I tillegg har hovedverneombudet fra NRBR deltatt i de 
fleste møtene. 
 
 

1 Delprosjektled
er NRBR 

Anita E. Grønli 924 21 780 Anita.Eidsvold.gronli@nrbr.no 

2 Medlem NRBR Bente B Kristoffersen 994 90 094 Bente.Kristoffersen@nrbr.no 

3 Medlem ØRB Anne Veronika  
Dehlic 

476 30 665 Anne.Veronika.Dehlic@orbrann.
no 

4 Medlem ØRB Mette Rogn 913 79 907 Mette.Rogn@orbrann.no 

5 Fagforening/ 
Medlem 

Geir Halvorsen 920 12 067 Geir.Halvorsen@nrbr.no 

 
 

Rammer 

Det er estimert bruk av ca. 160 arbeidstimer totalt i delprosjektet. Det er 
prosjektleder som disponerer ressursene innad i prosjektet.  
Det oppfordres til bruk av brannvesenenes egne lokaliteter og ressurser for å holde 
kostnadene nede. Det er imidlertid satt av noen midler til eventuelle heldagsmøter. 
Bruk av disse midlene skal avtales med oppdragsgiver. 
 
Ut fra innrapporterte timer fra prosjektmedlemmene har vi hittil brukt 268,5 timer, 
mens prosjektoppdraget hadde estimert 160 arbeidstimer totalt i delprosjektet. 
 

2. Mål 

2.1. Er målene nådd? 

 

3. Gjennomføring i henhold til prosjektplan 

Vi vurderer prosjektplanen som oppfylt, dog med overforbruk på timebruk for den 
enkelte medarbeider, spesielt på økonomiområdet. 
 
Vi kan ikke påpeke avvik utover dette. 

4. Prosjektregnskap 

 
I tillegg til mat på heldagsmøter/møter som har sammenfalt med lunsjavvikling har 
det vært avholdt ett heldagsmøte på Olavsgaard hotel. 
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5. Delprosjektets anbefaling 

Det er enighet i arbeidsgruppa om at det i ett nytt og større brannvesen er en viktig 
forutsetning at kommunene har en god eierstrategi som gir forutsigbar styring av 
selskapet.   
 
For et nytt selskap vil det være positivt å velge det beste ut fra begge selskapers 
strategier. Dette gir gode muligheter for styret og selskapets ledelse å vise vei, og i 
samarbeid med tillitsvalgte, utvikle ønsket policy på kort og lang sikt innenfor 
fagområdene.  
 
Fordelen med godt gjennomarbeidede strategier er at de ansatte innenfor hvert 
fagfelt kan bidra aktivt i utviklingen av styringsdokumentene for sitt arbeid, og på 
denne måten også få et eierforhold til dette arbeidet.  Gruppa er enig om at det igjen 
vil kunne bidra til både motivasjon og arbeidsglede for den enkelte ansatte. 
 
Siden det ligger til grunn at ingen skal sies opp, har delprosjektet jobbet ut fra den 
forutsetning at alle støttefunksjoner skal drives i eget hus, slik det gjøres hos NRBR i 
dag. 
 
Ved en sammenslåing forutsettes det at det må gjøres en grundig 
gjennomgang/kartlegging av eksisterende kompetanse, nye oppgaver og behov. En 
ny stab vil bli av en slik størrelse at arbeidsgruppa vil anbefale seksjonering innenfor 
de viktigste fagområdene i stab. Gruppa er av den oppfatning at alle merkantile 
funksjoner bør samles i stab.  
 
Vi anslår at en fremtidig stab vil kunne håndtere rutiner, arbeidsoppgaver og 
nøkkelfunksjoner som i dag, innenfor dagens kostnadsramme. Vi legger til grunn at 
midlene som i dag brukes til kjøp av tjenester må legges inn i økning av ressurser i et 
nytt selskap. 
 
Overføring av personale fra dagens selskap til ett nytt selskap vil innebære at de 
ansatte omfattes av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. 
Dette innebærer blant annet: 

• Arbeidstakere opprettholder lønn, individuelle arbeidsvilkår og 
pensjonsrettigheter fram til det ev. inngås nye bindende avtaler 

• Arbeidstakere har rett til å reservere seg mot overdragelsen av 
arbeidsforholdet, jf. AML 

 
I et nytt, større selskap vil det måtte fastlegges en organisasjons- og stillingsstruktur, 
som er tilpasset et vesentlig større brannvesen enn hva som er tilfelle i de to 
selskapene i dag. Dette må gjøres av ny daglig leder i samråd med styret og de 
ansattes organisasjoner. 
 
De aller fleste ansatte vil beholde samme funksjoner som i dag, hvis de ikke søker seg 
til andre funksjoner. Det vil imidlertid bli færre og/eller andre lederstillinger i den nye 
organisasjonen enn i dagens organisasjoner. Samtidig vil det være fornuftig å 
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opprette noen nye spesialstillinger og/eller senior-/retrettstillinger.  Tydelig ledelse er 
spesielt viktig å vektlegge i en ny, større organisasjon. 
 
For å sikre likebehandling vil delprosjektet anbefale at de som innehar lederstillinger i 
dagens organisasjoner skal kunne søke på lederstillingene i den nye organisasjonen. 
For å få til dette må alle som innehar lederstillinger i dag “fristilles”. Dette må drøftes 
og avklares med hver enkelt i en egen omstillings-/omplasseringssamtale. 
 
Det er alltid en utfordring ved en sammenslåing av to organisasjoner til én å etablere 
en  
“vi-kultur” der alle er likeverdige og på samme lag. Det er spesielt viktig å få til en 
god integrering og utvikle en kultur med gjensidig tillit og respekt mellom heltids- og 
deltidsmannskaper, og mellom de heltidsansatte i de to selskapene. For å få til dette 
mener delprosjektgruppa at det er en kritisk suksessfaktor, og helt nødvendig, å 
harmonisere lønnsnivået slik at personalet i like stillinger har lik lønn fra dag 1 i ny 
organisasjon. Det må utarbeides prinsipper for gjennomføring av 
lønnsharmoniseringen. 
 
Begge selskapene følger i utgangspunktet regelverket for pensjon og andre 
arbeidsavtaler.  Det er en del ulikheter, som f.eks. arbeidstid for dagtidsansatte, lokale 
særavtaler, telefonordninger med mer som det vil være viktig å samkjøre i en 
virksomhetsoverdragelses-prosess.  Det er i dag mindre lønnsforskjeller for 
dagtidsansatte og brannkonstabler. Selv om det er mindre beløp pr. ansatt, mener vi 
det vil være viktig å gjøre et grundigere kostnadsestimat på dette, siden antallet kan 
bety at dette utgjør en kostnad som må behandles særskilt.  Det er også ulikheter i 
arbeidstiden for deltidsansatte som bør vurderes utjevnet. Også dette vil kunne 
medføre noen kostnader. 
 
Ved etablering av arbeidsavtaler i nytt selskap bør man innhente en anbefalt mal fra 
f.eks. KS advokatene. 
 
Når det gjelder pensjonsavtaler anbefaler KLP at ingen av de eksisterende 
pensjonsavtalene “lukkes”.  Det vil si at pensjonsrettighetene for begge IKS’ene tas 
med over i nytt selskap, uavhengig av om ett av selskapene videreføres eller om man 
etablerer et helt nytt selskap.  På denne måten videreføres dagens kostnader i begge 
selskaper, det samme gjelder også balanseførte verdier knyttet til pensjon. 
 
Dersom dagens avtaler lukkes, vil pensjonsforpliktelsene stå igjen i de gamle 
selskapene og bli ugunstig dyre for eierkommunene, som må betale. På bakgrunn av 
dette anbefaler arbeidsgruppa at dagens pensjonsavtaler blir med over i et nytt 
selskap. 
 
Ved en sammenslåing til et felles brannvesen må det også foretas et økonomisk 
engangsoppgjør.  Dette bør ta utgangspunkt i at: 
 

• Alt materiell, utstyr og andre eiendeler og gjeldsforpliktelser, som 
eksplisitt tilhører hvert selskap, overdras til et nytt felles selskap 
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• Det tas utgangspunkt i at det må gjøres en pluss/minus-avregning i 
forhold til fordelingen av eierskapet/ansvaret i det nye selskapets 
verdier og forpliktelser basert på balanseregnskapene pr. 31.12.2016 

• Det forutsettes at egenkapitalen ved oppstarten av det nye selskapet 
fordeles i henhold til innbyggertallet, f.eks. pr. 1.1.2016. 

 
Godkjente årsregnskap fra 2016 følger som vedlegg, se i økonomimappa i 
delprosjektet. 
 
 
Noen nøkkeltall av de ulike tjenesteområdene i selskapene: 
 
Feiertjenester 

 
Nettokostnad ligger til grunn for beregningen 
 
 
 

 
 
Nettokostnad ligger til grunn for beregningen 
 
 
 

 
 
  

ØRB NRBR

Antall pipeløp (pr 1.1.15) 37 972           49 401           

Kostnad pr ansatt 728 606         883 928         

Kostnad pr pipeløp 1.1.15 317                 381                 

Forebyggende (tilsyn)

ØRB NRBR

Antall stillinger

Sum 10                   16                   

Kostnad pr ansatt 847 500         983 865         

Operativt/kostnader

ØRB NRBR

Antall stillinger Årsverk Antall pers Antall stillinger Årsverk Antall pers

Sum 24,91             103                 76,98             136                 

Kostnad pr årsverk 1 793 190     Kostnad pr årsverk 1 061 872     

Kostnad pr ansatt 433 673         Kostnad pr ansatt 601 080         
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Oppsummert brannvesenet 
 

 
 
Dersom delvis kasernering på Eidsvoll skal fordeles på alle kommuner i et nytt selskap 
vil dette utgjøre kr. 20 pr. innbygger (basert på innbyggertall pr. 1.1.2016). 
 
 
Tilskudd pr. innbygger 
 

 
 
 

Kostnad pr innbygger ØRB NRBR
Befolkning 1.1.15 ( for ramme 2016) 97 918         170 769         

Ramme 2016 58 899 000 100 716 686 

Uttrekk 110 -6 169 813  -                  

Uttrekk IUA -195 836     -                  

Mer-/mindreutgift 2016 -2 235 978  -3 719 928    

Nettoramme 2016 brann (339) 50 297 373 96 996 758    

brutto kostnad pr innbygger (ramme - 110/IUA) 537               

netto kostnad pr innbygger resultat 2016 514               568                 

DELVIS KASERNERING EIDSVOLL FRA 2017

Beregnet helårs tilleggskostnad i 2017-kroner 5 530 000    

Befolkning 1.1.16 (for ramme 2017) 100 210       

Tilleggskostnad pr innbygger 55                 

brutto kostnad pr innbygger (inkl eidsvoll) 592               

netto kostnad pr innbygger (resultat 2016 + eidsvoll) 569               568                 

0
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Pris pr. innbygger brann
(dagens modell)

Pris pr. innbygger brann nytt
selskap (ØRB-modellen 1%
medl.tilsk)

Pris pr. innbygger brann nytt
selskap (ØRB-modellen med
0,5% medl.tilsk)

Pris pr. innbygger brann nytt
selskap lik pris pr. innbygger

Tallene i tabellen over er basert på budsjettallene for 2016 i begge selskapene, og illustrerer dagens betaling og 
mulig fremtidige betalingsmodeller hvis de to budsjettene slås sammen. 
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Prosjektgruppa forstår det slik at begge selskapene har i dag gode rutiner innenfor 
det som er lovpålagt. Gruppa forutsetter at det i et nytt selskap vil vektlegges en 
videreføring og økt satsing på gode HMS-rutiner og HMS-tiltak.  Bygningsmassen må 
tilpasses nye utfordringer knyttet til kreftfaren med rene soner, og også tilpasses 
begge kjønn. Gruppa mener også det er viktig å ha jevnlige organisasjons- og 
lederevalueringer der fokus er HMS, ledelse og psykososialt arbeidsmiljø. 
 
Ingen av dagens brannstasjoner tilfredsstiller dagens krav til HMS. Det er i dag ikke 
tilstrekkelig plass til alle medarbeiderne, som delvis sitter i brakker og delvis i leide 
kontorlokaler. Det er ønskelig at fremtidige kontorarbeidsplasser ligger i tilknytning til 
en kasernert brannstasjon. 
 
Vi mener at det må bygges/etableres et nytt administrasjonsbygg som rommer alle 
dagtidsansatte som det er nødvendig å samle. Det må legges til grunn en 
sikkerhetsvurdering ved etablering av et nytt publikumsmottak, med tanke på de 
ansattes sikkerhet.   
 
Når det gjelder leieforhold for eksisterende brannstasjoner er dette i dag ulikt i de to 
selskapene. De fleste brannstasjoner leies av kommunen der brannstasjonen har 
tilhold. Men det er også private utleiere. Betalingen er i dag prinsipielt ulik i de to 
selskapene.  
 
For ØRB er det regulert i avtale en betaling på kr. 965 pr. m2 som inkluderer husleie, 
strøm, renhold og kommunale avgifter.  Samlede utgifter for brannvesenet i ØRB 
utgjør kr. 2,9 mill. eller 4,87 % av tilskuddsramma. Dette utgjør kr. 29 pr. innbygger. 
 
For NRBR er dette regulert i selskapsavtalen som følger: “Hver kommune skal - 
innenfor vedkommende kommunegrense - ha ansvar for å stille til disposisjon 
nødvendige og hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet. For slike lokaler 
inngås det ordinære leieavtaler basert på dekning av dokumenterte kostnader.  
Leieavtalene inngås mellom brannvesenet og den enkelte kommune, men kommunen 
står fritt til om den vil stille til disposisjon egne eller innleide lokaler.” Dette tolkes ulikt 
av kommunene, og bør avklares ved etablering av et nytt selskap. Der renhold ikke er 
inkludert i leia, er det kommunen som leverer renhold i egen avtale. NRBRs samlede 
utgifter til husleie, strøm, renhold og kommunale avgifter utgjør kr. 7,5 mill. eller 7,45 
% av tilskuddsramma etter husleieavtale med hver kommune. Dette utgjør kr. 44 pr. 
innbygger. 

6. Vedlegg   

 
Aktuelle vedlegg finnes her: 
Økonomi 
Personalspørsmål 
3 Gantt-+diagram+tid+og+aktivitetsplan.xlsx 

file://nrbr-fp-02/Data/Avdelinger/0%20FELLES%20NRBR/20%20Prosjekter/3%20under%20arbeid/70%20Brannsamarbeid%20Romerike/70-3%20Støttetjenester%20-%20delprosjekt/Økonomi
file:///C:/Users/janbje/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ADNJVM5K/Personalspørsmål
file://nrbr-fp-02/Data/Avdelinger/0%20FELLES%20NRBR/20%20Prosjekter/3%20under%20arbeid/70%20Brannsamarbeid%20Romerike/70-3%20Støttetjenester%20-%20delprosjekt/3%20Gantt-+diagram+tid+og+aktivitetsplan.xlsx
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6.1. Utfylt SWOT NRBR/ØRB/Felles 

Swotanalyse er lagret her: 
5 Støttefunksjoner Svarskjema SWOT 27062017.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://nrbr-fp-02/Data/Avdelinger/0%20FELLES%20NRBR/20%20Prosjekter/3%20under%20arbeid/70%20Brannsamarbeid%20Romerike/70-3%20Støttetjenester%20-%20delprosjekt/5%20Støttefunksjoner%20Svarskjema%20SWOT%2027062017.docx
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Sluttrapport 
Delprosjekt Brannsamarbeid 

Prosjektnummer                                                 70-3 
Saksnummer: 
(Ephorte)  

Prosjektnavn 
Støttefunksjoner – HR, økonomi, arkiv, pensjon, 
virksomhetsoverdragelse 

Prosjektstart 13. mars 2017 Prosjektslutt 7. juli 2017 

 
Prosjektansvarlig: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Jan Gaute Bjerke 
Brann- og 
redningssjef NRBR Jan.gaute.bjerke@nrbr.no  917 53 153 

 
Gruppekoordinator: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Anita E. Grønli Stabssjef Anita.Eidsvold.gronli@nrbr.no 924 21 780 

 

Oppsummering med anbefaling 
Det er enighet i arbeidsgruppa om at det i ett nytt og større brannvesen er en forutsetning at 

kommunene har en god eierstrategi som gir forutsigbar styring av selskapet.  For et nytt selskap vil 

det være positivt å kunne ta det beste ut fra begge selskapers strategier. Det er gode muligheter for 

styret og ledelsen til å vise vei, og i samarbeid med tillitsvalgte, utvikle ønsket policy på kort og lang 

sikt innenfor fagområdene.  Fordelen med godt gjennomarbeidede strategier er at de ansatte 

innenfor hvert fagfelt kan bidra aktivt i utviklingen av styringsdokumentene for sitt arbeid, og på 

denne måten også få et eierforhold til dette arbeidet.  Gruppa er enig om at det igjen vil kunne bidra 

til både motivasjon og arbeidsglede. 

Siden det ligger som en forutsetning for prosjektet at ingen skal sies opp, legges det til grunn at alle 

støttefunksjoner skal drives i eget hus, slik NRBR gjør i dag. 

Vi forutsetter at det må gjøres en gjennomgang/kartlegging av eksisterende kompetanse, oppgaver 

og behov. En ny stab vil bli av en slik størrelse at arbeidsgruppa vil anbefale seksjonering innenfor de 

viktigste fagområdene i stab. Gruppa er av den oppfatning at alle merkantile funksjoner bør samles i 

stab.  

Vi anslår at en fremtidig stab vil kunne håndtere rutiner, arbeidsoppgaver og nøkkelfunksjoner som i 

dag, innenfor dagens kostnadsramme. 

En overføring av personale fra to selskap til ett nytt selskap vil innebære at de ansatte omfattes av 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer blant annet: 

• Arbeidstakere opprettholder lønn, individuelle arbeidsvilkår og pensjonsrettigheter fram til 

det ev. inngås nye bindende avtaler 

• Arbeidstakere har rett til å reservere seg mot overdragelsen av arbeidsforholdet, jf. AML 

mailto:Jan.gaute.bjerke@nrbr.no


Sluttrapport støttefunksjoner - SWOT 

Side 2 av 35 
 

 

I et nytt, større selskap vil det måtte fastlegges en justert organisasjons- og stillingsstruktur, som er 

tilpasset et vesentlig større brannvesen enn de to selskapene i dag. Dette må gjøres av ny daglig 

leder i samråd med styret og de ansattes organisasjoner. 

De aller fleste ansatte vil beholde samme funksjoner som i dag, hvis de ikke søker seg til andre 

funksjoner. Det vil imidlertid bli færre eller andre lederstillinger i den nye organisasjonen enn i 

dagens organisasjoner. Samtidig vil det være fornuftig å opprette noen nye spesialstillinger og/eller 

senior-/retrettstillinger. 

For å sikre likebehandling vil delprosjektet anbefale at de som innehar lederstillinger i dagens 

organisasjoner skal søke på lederstillingene i den nye organisasjonen. For å få til dette må alle som 

innehar lederstillinger i dag “fristilles”. Dette må drøftes og avklares med hver enkelt i en egen 

omstillings-/omplasseringssamtale. 

Det er alltid en utfordring ved en sammenslåing av to organisasjoner til én å etablere en “vi-kultur” 

der alle er likeverdige og på samme lag. Det er spesielt viktig å få til en god integrering og utvikle en 

kultur med gjensidig tillit og respekt mellom heltids- og deltidsmannskaper, og mellom de 

heltidsansatte i de to selskapene. For å få til dette mener prosjektgruppa det er en kritisk 

suksessfaktor og helt nødvendig å harmonisere lønnsnivået, slik at personalet i like stillinger også har 

lik lønn fra dag 1 i ny organisasjon. Det bør utarbeides prinsipper for gjennomføring av 

lønnsharmoniseringen. 

Begge selskapene følger i utgangspunktet regelverket for pensjon og andre arbeidsavtaler.  Det er en 

del ulikheter, som f.eks. arbeidstid for dagtidsansatte, lokale særavtaler, telefonordninger med mer 

som det vil være viktig å samkjøre i en virksomhetsoverdragelses-prosess.  Det er i dag mindre 

lønnsforskjeller for dagtidsansatte og brannkonstabler. Selv om det er mindre beløp pr. ansatt, 

mener gruppa det vil være viktig å gjøre et kostnadsestimat på dette, siden antallet kan gjøre at det 

kan være behov for et engangstilskudd for å få i “havn” en god harmoniseringsprosess.  Det er også 

ulikheter i arbeidstid for deltidsansatte som bør utjevnes, og vil kunne medføre noen kostnader. 

Arbeidsavtaler i nytt selskap bør man innhente anbefalt mal fra f.eks. KS advokatene. 

Prosjektgruppa vil understreke at det er en kritisk suksessfaktor at alle lønnsharmoniseres fra dag 1.  

Prosjektgruppa anbefaler at det gjøres et kostnadsanslag for dette. 

Når det gjelder pensjonsavtaler anbefaler KLP at ingen av de eksisterende pensjonsavtalene “lukkes”.  

Det vil si at pensjonsrettighetene for begge IKS’ene tas med over i nytt selskap, uavhengig av om ett 

av selskapene videreføres eller om man etablerer et helt nytt selskap.  På denne måten videreføres 

dagens kostnader i begge selskaper, det samme gjelder også balanseførte verdier. 

Dersom dagens avtaler lukkes, vil pensjonsforpliktelsene stå igjen i de gamle selskapene og bli 

ugunstig dyre for eierkommunene som må betale. 

På bakgrunn av dette anbefaler arbeidsgruppa at dagens pensjonsavtaler blir med over i et ev. nytt 

selskap. 
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Ved en sammenslåing til et felles brannvesen må det også foretas et engangsoppgjør.  Dette bør ta 

utgangspunkt i at 

• Alt materiell, utstyr og andre eiendeler og gjeldsforpliktelser, som eksplisitt tilhører hvert 

selskap, overdras til et nytt felles selskap 

• Det tas utgangspunkt i at det må gjøres en pluss/minus-avregning i forhold til fordelingen av 

eierskapet/ansvaret i det nye selskapets verdier og forpliktelser basert på 

balanseregnskapene pr. 31.12.2016 

• Det forutsettes at egenkapitalen ved oppstarten av det nye selskapet fordeles i henhold til 

innbyggertallet, f.eks. pr. 1.1.2016. 

Godkjente årsregnskap fra 2016 følger som vedlegg. 

Noen nøkkeltall av de ulike tjenesteområdene: 

Feiertjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØRB NRBR

Antall pipeløp (pr 1.1.15) 37 972           49 401           

Kostnad pr ansatt 728 606         883 928         

Kostnad pr pipeløp 1.1.15 317                 381                 

Forebyggende (tilsyn)

ØRB NRBR

Antall stillinger

Sum 10                   16                   

Kostnad pr ansatt 847 500         983 865         

Operativt/kostnader

ØRB NRBR

Antall stillinger Årsverk Antall pers Antall stillinger Årsverk Antall pers

Sum 24,91             103                 76,98             136                 

Kostnad pr årsverk 1 793 190     Kostnad pr årsverk 1 061 872     

Kostnad pr ansatt 433 673         Kostnad pr ansatt 601 080         
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Oppsummert brannvesenet 

 

Dersom delvis kasernering på Eidsvoll skal fordeles på alle kommuner i et nytt selskap vil dette 

utgjøre kr. 20 pr. innbygger (basert på innbyggertall pr. 1.1.2016). 

 

Tilskudd pr. innbygger 

 

 

Kostnad pr innbygger ØRB NRBR
Befolkning 1.1.15 ( for ramme 2016) 97 918         170 769         

Ramme 2016 58 899 000 100 716 686 

Uttrekk 110 -6 169 813  -                  

Uttrekk IUA -195 836     -                  

Mer-/mindreutgift 2016 -2 235 978  -3 719 928    

Nettoramme 2016 brann (339) 50 297 373 96 996 758    

brutto kostnad pr innbygger (ramme - 110/IUA) 537               

netto kostnad pr innbygger resultat 2016 514               568                 

DELVIS KASERNERING EIDSVOLL FRA 2017

Beregnet helårs tilleggskostnad i 2017-kroner 5 530 000    

Befolkning 1.1.16 (for ramme 2017) 100 210       

Tilleggskostnad pr innbygger 55                 

brutto kostnad pr innbygger (inkl eidsvoll) 592               

netto kostnad pr innbygger (resultat 2016 + eidsvoll) 569               568                 
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0,5% medl.tilsk)

Pris pr. innbygger brann nytt
selskap lik pris pr. innbygger
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Prosjektgruppa forstår det slik at begge selskapene har i dag gode rutiner innenfor det som er 

lovpålagt. Gruppa forutsetter at det i et nytt selskap vil vektlegges en videreføring og økt satsing på 

gode HMS-rutiner og HMS-tiltak.  Bygningsmassen må tilpasses nye utfordringer knyttet til kreftfaren 

med rene soner, og også tilpasses begge kjønn. Gruppa mener også det er viktig å ha jevnlige 

organisasjons- og lederevalueringer der fokus er HMS, ledelse og psykososialt arbeidsmiljø. 

Ingen av dagens brannstasjoner tilfredsstiller dagens krav til HMS. Det er i dag ikke tilstrekkelig plass 

til alle medarbeiderne, som delvis sitter i brakker og delvis i leide kontorlokaler. Det er ønskelig at 

fremtidige kontorarbeidsplasser ligger i tilknytning til en kasernert brannstasjon. 

Vi mener at det må bygges/etableres et nytt administrasjonsbygg som rommer alle dagtidsansatte 

som det er nødvendig å ha samlet. Det må legges til grunn at det gjøres en sikkerhetsvurdering for et 

publikumsmottak, som ivaretar de ansattes sikkerhet.   

Når det gjelder leieforhold for eksisterende brannstasjoner er dette i dag ulikt. De fleste 

brannstasjoner leies av kommunen der brannstasjonen har tilhold. Men det er også private utleiere. 

Betalingen er i dag prinsipielt ulik i de to selskapene.  

For ØRB er det regulert i avtale en betaling på kr. 965 pr. m2 som inkluderer husleie, strøm, renhold 

og kommunale avgifter.  Samlede utgifter for brannvesenet i ØRB utgjør kr. 2,9 mill. eller 4,87 % av 

tilskuddsramma. Dette utgjør kr. 29 pr. innbygger. 

For NRBR er dette regulert i selskapsavtalen som følger: “Hver kommune skal - innenfor 

vedkommende kommunegrense - ha ansvar for å stille til disposisjon nødvendige og hensiktsmessige 

lokaler for selskapets virksomhet. For slike lokaler inngås det ordinære leieavtaler basert på dekning 

av dokumenterte kostnader.  Leieavtalene inngås mellom brannvesenet og den enkelte kommune, 

men kommunen står fritt til om den vil stille til disposisjon egne eller innleide lokaler.” NRBRs 

samlede utgifter til husleie, strøm, renhold og kommunale avgifter utgjør kr. 7,5 mill. eller 7,45 % av 

tilskuddsramma etter husleieavtale med hver kommune. Dette utgjør kr. 44 pr. innbygger. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 
1. 1. Strategier og mål  
2. NRBR har:   

1. HR-strategi     
2. Lønnsplan  
3. IT strategi   
4. Informasjonsplan – årlig 
5. Selskapsstrategi/mål- og handlingsplan, inkl. KPIer - årlig  
6. Økonomiplan - rulleres årlig 
7. Beredskapsplan 
8. HMS-strategi 
9. Språkprofil 
10. Personalhåndbok, ajourføres ved behov 
11. Økonomireglement inkl. fullmaktsmatrise, ajourføres ved behov   

  

+ Styrker 

 Forutsigbarhet for alle, 
gjennomtenkt policy og enhetlig 
behandling av alle ansatte 

 Ansatte vet hva de skal forholde 
seg til, og hvor bedriften skal 

 Eierne blir gjort kjent med 
selskapets økonomiske 
forventninger til dem 

 Alle ansatte, men også ansatte 
innenfor hvert fagfelt har et godt 
styringsverktøy for sitt arbeid 

 

Muligheter 

 Styret/ledelsen kan vise vei, og utvikle 
ønsket policy på kort og lang sikt innenfor 
fagområdene i samarbeid med tillitsvalgte 

 De ansatte innenfor hvert fagfelt bidrar i 
utviklingen av styringsdokumentene for 
sitt arbeid 

 

- Svakheter 

 Det oppleves som 
arbeidskrevende å rullere 
policydokumenter 

 Krevende for ansatte å holde seg 
oppdatert i alle dokumenter 

 

Trusler 

 Mangel av strategi innenfor et område 
kan bidra til at ansatte blir 
forvirret/usikker? 
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ØRB 
12. 1. Strategier og mål 

ØRB har:      
1. Lønnsplan  
2. HR-plan (inkludert mål- og aktivitetsplan for IA og nærværsplan)  
3. Virksomhetsplan inkl hovedmål og delmål  
4. Økonomiplan – rulleres årlig 
5. Beredskapsplaner (inngår også i planene til eierkommunene) 
6. HMS-strategi (bla opplæringsplan, øvelsesplan, prosedyrer) 
7. Personalhåndbok og etiske retningslinjer, ajourføres ved behov 
8. Økonomireglement, ajourføres ved behov 
9. Eierstrategi (eierkommunenes strategi for selskapet) 

+  Styrker 

 Personalhåndbok gir grunnlag for 
enhetlig og lik behandling av 
ansatte 

 Planverk er tett knyttet opp til 
eierkommunenes planer 
 

 

Muligheter 

 Bedre struktur på strategi- og 
virksomhetsmål 

- Svakheter 

 Arbeidskrevende og rullere 
planverk 

 Vanskelig å måle 
måloppnåelsen med dagens 
struktur.  
 

 

Trusler 

 Mangel på ressurser til å utarbeide, 
revidere og dokumentere nye 

 

 

Felles 
10. 1. Strategier og mål 
11.  

+ Styrker 

 Forutsigbarhet for alle, 
gjennomtenkt policy og enhetlig 
behandling av alle ansatte 

 Ansatte vet hva de skal forholde 
seg til, og hvor bedriften skal 

 Eierne blir gjort kjent med 
selskapets økonomiske 
forventninger til dem 

 Alle ansatte, men også ansatte 
innenfor hvert fagfelt har et godt 
styringsverktøy for sitt arbeid 

Muligheter 

 “Sy sammen”/ta det beste ut fra begge 
selskapers strategier 

 Styret/ledelsen kan vise vei, og utvikle 
ønsket policy på kort og lang sikt innenfor 
fagområdene i samarbeid med tillitsvalgte 

 De ansatte innenfor hvert fagfelt bidrar i 
utviklingen av styringsdokumentene for 
sitt arbeid 
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- Svakheter 

 Det oppleves som 
arbeidskrevende å rullere 
policydokumenter 

 Krevende for ansatte å holde seg 
oppdatert i alle dokumenter 

 

Trusler 

 Mangel på god informasjonsstrategi om 
sammenslåingsprosess til alle ansatte i 
forkant. 

 Kritisk suksessfaktor at alle ansatte 
behandles likt. 

 Mangel av strategi innenfor et område 
kan bidra til at ansatte blir 
forvirret/usikker? 

 

Oppsummering strategier og mål 

Det er enighet i arbeidsgruppa om at det i ett nytt og større brannvesen er en forutsetning at 

kommunene har en god eierstrategi som gir forutsigbar styring av selskapet.  For et nytt 

selskap vil det være positivt å kunne ta det beste ut fra begge selskapers strategier. Det er 

gode muligheter for styret og ledelsen til å vise vei, og utvikle ønsket policy på kort og lang 

sikt innenfor fagområdene, i samarbeid med tillitsvalgte.  Fordelen med godt 

gjennomarbeidede strategier er at de ansatte innenfor hvert fagfelt kan bidra aktivt i 

utviklingen av styringsdokumentene for sitt arbeid, og på denne måten også få et eierforhold 

til dette arbeidet.  Gruppa er enig om at det igjen vil kunne bidra til både motivasjon og 

arbeidsglede. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

2. Organisering  
– kommandolinjer, ledelse, ressursstyring 

+ Styrker 

 Stab som dekker alle funksjoner 
med effektiv organisering med 
stabssjef og egen seksjon for 
støttetjenester 

 God service til publikum ved 
betjent mottak/sentralbord-
tjeneste  

 IT i eget hus, kort vei til drifts-
/brukerstøtte 

 Kostnadseffektiv drift 

 God lederstøtte fra stab innenfor 
alle funksjoner 

 HR-støtte i alle rekrutterings-
prosesser 

 Har tilstrekkelig bemanning til å 
ivareta forsvarlig økonomisk 
fullmaktsstruktur 

 Større fleksibilitet som følge av 
egen ressursstyring 

 

Muligheter 

 Motiverte og faglig kvalifiserte 
medarbeidere 

 Tilstrekkelig kapasitet til å ha flere som 
har kunnskap om kritiske 
rutiner/arbeidsoppgaver 
 

- Svakheter 

 Noen funksjoner/roller er sårbare 
ved fravær  

 
 

Trusler 

 Krevende å holde alle stabsfunksjoner 
faglig oppdatert 

 Noen nøkkelfunksjoner har spesielt stor 
arbeidsbelastning 
 

 

ØRB 

2. Organisering  
– kommandolinjer, ledelse, ressursstyring 

+ Styrker 

 Flat organisasjonsstruktur, 
kort vei til topps 

 Tett samarbeid mellom stab 
og ledelse 

 Kjøper tjeneste på IKT (DGI), 
lønn og regnskap fra UK, lite 
sårbarhet for selskapet 

 

Muligheter 

 Tilrettelagt for utøvelse av overordnet 
og enhetlig ledelse 

- Svakheter Trusler 
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 Liten ledergruppe, få å spille 
på ved utøvelse av god ledelse 
nedover i organisasjonen 

 Liten påvirkning på hvem som 
utøver kjøpte tjenester for IKT, 
lønn og regnskap 

 Mange ansatte som forholder 
seg til en og samme leder 
(beredskap) 

 

 Avhengig av rett person i rett stilling 

 Sårbarhet ved fravær 

 

Felles 

2. Organisering  
– kommandolinjer, ledelse, ressursstyring 

+ Styrker 

 Stab som dekker alle funksjoner i 
eget hus (forutsetter 
sammenslåing) 

 Mange oppgaver vil kunne 
kostnadseffektiviseres, f.eks. kan 
lønn kjøres for alle ansatte selv 
om selskapene blir sammenslått  

 Redusert sårbarhet i noen 
funksjoner/roller ved fravær 

 Mer mulighet for faglig fordypning 
 

Muligheter 

 Som større enhet vil vi kunne gjøre mer 
kostnadseffektive innkjøp 

 Økt kapasitet til å ha flere som har 
kunnskap om kritiske rutiner/ 
arbeidsoppgaver/nøkkelfunksjoner 

 Motiverte og faglig kvalifiserte 
medarbeidere, flere karrieremuligheter 

 Stab som dekker alle funksjoner med 
effektiv organisering/økt seksjonering i 
stab ved større selskap 

- Svakheter 

 Økt risiko for at den enkelte 
medarbeider mister 
helhetsbilde av driften, og blir 
mer fagfokusert. 

 

Trusler 

 Usikkerhet knyttet til oppgaver for noen 
ansatte i stab ved sammenslåing 
 

 

Oppsummering organisering 

Siden det ligger som en forutsetning for prosjektet at ingen skal sies opp, legges det til grunn 

at alle støttefunksjoner skal drives i eget hus, slik NRBR gjør i dag. 

Vi forutsetter at det må gjøres en gjennomgang/kartlegging av eksisterende kompetanse, 

oppgaver og behov. En ny stab vil bli av en slik størrelse at arbeidsgruppa vil anbefale 

seksjonering innenfor de viktigste fagområdene i stab. Gruppa er av den oppfatning at alle 

merkantile funksjoner bør samles i stab.  

Vi anslår at en fremtidig stab vil kunne håndtere rutiner, arbeidsoppgaver og nøkkel-

funksjoner som i dag innenfor dagens kostnadsramme. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

3. Ansattes rettigheter og plikter, inkludert ev. behov for overgangsordninger 
 

+ Styrker 

 Har lojalitetslønn for fagarbeidere 
med 5/10 års ansiennitet i NRBR 

 Pensjonsordning i KLP  

 Regelverket for aldersgrenser er 
fulgt 

 IA-bedrift 

 Alle avdelingssjefer har 
lederavtaler 

 Fleksitid for dagtidsansatte med 
sommer/vintertid som medfører 
en “ekstra” friuke årlig 

 Personalgoder: trening 90 
min/uke, treningsfasiliteter på alle 
stasjoner, mulighet for subsidiert 
yoga-kurs i treningstiden 

 Gratis frukt og kaffe til alle ansatte 

 Lavt sykefravær 

 Telefonordning for dagtidsansatte 
som ønsker det som følge av 
mobil sentralbordløsning 

 Hjemmekontorløsning/avtale for 
personer i nøkkelstillinger 

 Har system for jevnlig 
organisasjons- og 
lederevalueringsundersøkelse 

 Velferdsordning der alle ansatte 
deltar ved lønnstrekk og felles 
system for oppmerksomhet/gaver 
til kollegaer 

 
 

Muligheter 

 Følger HTA og SF2404  

 Har kompetanse/kapasitet i selskapet til å 
gjennomføre lokale lønnsforhandlinger 
basert på prinsipper i vedtatt lønnsplan 

 Rekrutterer godt kvalifiserte 
medarbeidere, godt rykte? 

 Konkurransedyktig lønn 

 Lav turnover 

- Svakheter 

 “Dårlige” kontorlokaler, behov for 
mer plass, “brakkeløsning” 
 

 

Trusler 

 Forutsetning om utbygging av 
administrasjonslokaler blir ikke overholdt 

 

ØRB 

3. Ansattes rettigheter og plikter, inkludert ev. behov for overgangsordninger 
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+ Styrker 

 Følger HTA og SF2404 som 
minstelønn.  

 Har lønnsharmonisert beredskaps-
avdelingen 

 Pensjonsordning i KLP 

 IA-bedrift 

 Kompensasjon for skatteulempen 
ved EK-tjenester 

 

Muligheter 

 Liten stab gir god mulighet til kontroll på 
helhet og overordnet styring. «Følger 
prosess fra start til avslutning» 

- Svakheter 

 Elementer av ny lokal særavtale 
avviker fra HTA (bedre vilkår) 

 Kompetanseforskjeller på 
deltidsstasjonene knyttet bla til 
ulik øvelseshyppighet 

 Har ikke formalisert avtale på 
hjemmekontor for ledere 

 
 

Trusler 

 Arbeidstidsordning for ledere kan 
medføre utilgjengelighet for de ansatte 
(ekstra ferieuke + fleksitid) 

 Sårbare i stab ved fravær og kapasitet til å 
opprettholde kompetanseoverlapping 

 

Felles 

3. Ansattes rettigheter og plikter, inkludert ev. behov for overgangsordninger 
 

+ Styrker 

 Begge selskaper følger HTA 
minstelønnssatser (ubetydelige 
forskjeller i grunnlønn på 
fagarbeidergruppene) Nyansatte 
brannkonstabler får 10 års 
ansiennitet ved oppstart i ØRB 

 Seksjonsledere forebyggende 
NRBR og avdelingsledere 
forebyggende/feiing ØRB har 
ubetydelige lønnsforskjeller 

 Lik pensjonsordning/ 
aldersgrenser/IA-bedrifter 

 

Muligheter 

 Ikke forbundet med store kostnader å 
lønnsharmonisere i oppstarten av nytt 
selskap på de store fagarbeidergruppene 

 Mindre lønnsforskjeller på dagtidsansatte 

- Svakheter 

 Det er ulik stillingsprosent på 
deltidsansatte basert på ulik 
øvelseshyppighet.  

Trusler 

 Ansatte kan oppleve usikkerhet ved 
oppsigelse av lokale særavtaler ifbm. En 
virksomhetsoverdragelse, selv om dette 
ikke betyr reduserte godtgjørelser totalt 
sett. 

 Viktig å ha tilstrekkelig tid til formaliteter 
for hver enkelt ansatt fra beslutning til 
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oppstart i nytt selskap. 

 Vil kunne medføre økte kostnader ved 
harmonisering ifm stillingsprosent deltid 

  
 

 

 

Oppsummering ansattes rettigheter og plikter, inkludert ev. behov for 

overgangsordninger 

 Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta hensyn til at alle eksisterende lokale 

særavtaler sies opp, og at det etableres nye avtaler som gjelder for alle i et nytt selskap.  

Dette er viktig fordi at alle skal føle det samme eierskapet til nytt selskap. 

 Ulike fleksitidsavtaler/arbeidstid for dagtidsansatte (og feiere), heltids- og deltidsansatte 

 Ulik arbeidsordning for ledere (lederavtale NRBR, ØRB følger dagtidsarbeidstid med 

ekstra ferieuke og fleksitid). 

 Hjemmekontorordning; NRBR formalisert med avtale: har bredbåndsdekning for noen 

(nøkkelpersonell) 

 Telefonordning: NRBR: de som ønsker i stab, tilsyn og dagtidsansatte på operativ avd. har 

arbeidsgiverfinansiert telefon som følge av mobil sentralbordløsning, ledere på operativ 

avd. har telefongodtgjørelse. 

 ØRB: EK-tjenester (bredbånd og telefon) der skatteulempen godtgjøres med kr. 5 500 pr. 

år. 

 Ulik treningstid for dagtidsansatte; NRBR 90 min./ØRB 60 min. uke. 

En overføring av personale fra to selskap til ett nytt selskap vil innebære at de ansatte 

omfattes av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Dette 

innebærer blant annet: 

 Arbeidstakere opprettholder lønn, individuelle arbeidsvilkår og pensjonsrettigheter fram 

til det ev. inngås nye bindende avtaler 

 Arbeidstakere har rett til å reservere seg mot overdragelsen av arbeidsforholdet, jf. AML 

 

I et nytt, større selskap vil det måtte fastlegges en justert organisasjons- og stillingsstruktur, 

som er tilpasset et vesentlig større brannvesen enn de to selskapene i dag. Dette må gjøres 

av ny daglig leder i samråd med styret og de ansattes organisasjoner. 

De aller fleste ansatte vil beholde samme funksjoner som i dag, hvis de ikke søker seg til 

andre funksjoner. Det vil imidlertid bli færre eller andre lederstillinger i den nye 

organisasjonen enn i dagens organisasjoner, samtidig vil det være fornuftig å vurdere 

behovet for å opprette noen nye spesialstillinger eller senior-/retrettstillinger. 
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For å sikre likebehandling vil delprosjektet anbefale at de som innehar lederstillinger i 

dagens organisasjoner skal kunne søke på lederstillingene i den nye organisasjonen. For å få 

til dette må alle som innehar lederstillinger i dag “fristilles”. Dette må drøftes og avklares 

med hver enkelt i en egen omstillings-/omplasseringssamtale. 

Det vil være en utfordring å etablere en “vi-kultur” der alle er likeverdige og på samme lag. 

Det er spesielt viktig å få til en god integrering og utvikle en kultur med gjensidig tillit og 

respekt mellom heltids- og deltidsmannskaper, og mellom de heltidsansatte i de to 

selskapene. For å få til dette er det nødvendig å harmonisere lønnsnivået, slik at personalet i 

like stillinger også har lik lønn fra dag 1 i ny organisasjon. Det bør utarbeides prinsipper for 

gjennomføring av lønnsharmonisering. 

Begge selskapene følger i utgangspunktet regelverket for pensjon og andre arbeidsavtaler.  

Det er en del ulikheter, som f.eks. arbeidstid for dagtidsansatte, lokale særavtaler, 

telefonordninger med mer som det vil være viktig å samkjøre i en virksomhetsoverdragelses-

prosess.  Det er mindre lønnsforskjeller for dagtidsansatte og brannkonstabler som vil være 

viktig å harmonisere i en sammenslåingsprosess. Selv om det er mindre beløp pr. ansatt, 

mener gruppa det vil være viktig å gjøre et kostnadsestimat på dette, siden antallet kan 

gjøre at det kan være behov for et engangstilskudd for å få i “havn” en god 

harmoniseringsprosess.  Det er også ulikheter i arbeidstid for deltidsansatte som vil kunne 

medføre noen kostnader å utjevne. 

 

 

Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 
Her velger vi og ikke legge inn punkter. En arbeidsavtale er en arbeidsavtale, og vi følger loven. 

NRBR 

4. Arbeidsavtaler  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

4. Arbeidsavtaler  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 
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- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

4. Arbeidsavtaler  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 
Viktig å enes om en avtale som er forankret i 
lovverket 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering arbeidsavtaler 

Arbeidsavtaler i nytt selskap bør man innhente anbefalt mal fra f.eks. KS advokatene. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 
12. 5. Behovet for lønnsharmonisering etter prinsippet “lik lønn for likt arbeid” 
13.  

+ Styrker 

 Lojalitetslønn 

 Lønnsansiennitet beregnes etter 
avtaleverket 

 Nyansatte feiere får 10 års 
lønnsansiennitet ved oppstart jf. 
forsøksordning 

 Forsøksordning/individuell 
avlønning 

Muligheter 

 Forsøksordning/individuell avlønning for 
kap. 5 

- Svakheter 
 
 
 

Trusler 

 “Forsøksordningen” må 
vurderes/tilpasses 

 

ØRB 
14. 5. Behovet for lønnsharmonisering etter prinsippet “lik lønn for likt arbeid” 
15.  

+ Styrker 

 Lønnsharmonisert pr 1.1.17 

 Nyansatte brannkonstabler får 10 
års lønnsansiennitet ved oppstart 

 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 
16. 5. Behovet for lønnsharmonisering etter prinsippet “lik lønn for likt arbeid” 
17.  

+ Styrker 

 Leder- og dagtidsstillinger må 
harmoniseres/avklares 

 Lønnsprinsipper for fagarbeider-
nivået må avklares/samordnes 

 
 

Muligheter 

 Lønnsharmonisering fra dag 1 

 Stillingsprosent for ansatte på deltid må 
samordnes 

 Utvikling av like prinsipper for 
fagskoleavlønning  

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 Nyansatte brannkonstabler får 10 års 
lønnsansiennitet ved oppstart i ØRB 

 Ansatte i fagarbeidergruppene i NRBR får 
lojalitetslønn etter 5/10 års ansettelse i 
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selskapet 

 Nok tid og ressurser til å gjennomføre 
nødvendige forhandlingsprosesser i 
forkant av sammenslåing (oppstart). 

 
 

 

Oppsummering behovet for lønnsharmonisering etter prinsippet “lik lønn for 

likt arbeid” 

Viktig at alle lønnsharmoniseres fra dag 1.  Se punktet ansattes rettigheter og plikter, 

inkludert ev. behov for overgangsordninger foran.  Det må gjøres et kostnadsanslag for 

dette. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

6. Pensjonsforhold 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

6. Pensjonsforhold 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

6. Pensjonsforhold 
 

+ Styrker 

 Nesten lik pensjonsavsetning i 
begge selskapene (17/18 %) 

 Intensjonen for begge selskaper er 
å følge regelverket for særalder 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 Valg av selskapsform kan påvirke 
fremtidig kostnad til pensjonsforpliktelser 

 

Oppsummering pensjonsforhold 

KLP anbefaler at ingen av pensjonsavtalene “lukkes”.  Det vil si at pensjonsrettighetene for 

begge IKS’ene tas med over i nytt selskap, uavhengig av om ett av selskapene videreføres 

eller om man etablerer et helt nytt selskap.  På denne måten videreføres dagens kostnader i 

begge selskaper, det samme gjelder også balanseførte verdier. 
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Dersom dagens avtaler lukkes, vil pensjonsforpliktelsene stå igjen i de gamle selskapene og 

bli ugunstig dyre for eierne som må betale. 

På bakgrunn av dette anbefaler arbeidsgruppa at dagens pensjonsavtaler blir med over i et 

ev. nytt selskap. 

 

Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

7. Kompetanse og ressurskartlegging 
 

+ Styrker 

 Har egen kompetanse og ressurser 
innenfor: 
o HR, rekruttering, nærværs-

arbeid 
o HMS 
o Innkjøp 
o Lønn, avtaleverk, lovverk 
o Økonomi, regnskap 
o IT 
o Arkiv 
o Informasjon 
o Frontservice 
o Lederstøtte 
o Offentlig saksbehandling 
o Etikk 
o Sekretariatsfunksjon for 

styret/rep.skap/ulike utvalg 
 

Muligheter 

 Effektiv ressursbruk, god lederstøtte 

 Interessante arbeidsplasser 

 Motiverte medarbeidere 

 Jobber effektivt ved å holde tritt med 
utvikling faglig  

 Ta i bruk nødvendige støttesystemer 
innenfor alle fagområder 

- Svakheter 
 

 Noen funksjoner/roller er sårbare 
ved fravær 

 
 

Trusler 

 Krevende å holde alle funksjoner faglig 
oppdatert 

 Noen nøkkelfunksjoner har spesielt stor 
arbeidsbelastning 

 

ØRB 

7. Kompetanse og ressurskartlegging 
 

+ Styrker 

 Har egen kompetanse og ressurser 
innenfor: 
o HR, rekruttering, nærværs-

arbeid 

Muligheter 

 Motivasjon i varierte arbeidsoppgaver og 
arbeid på tvers av fagfelt. 

 Mulighet til å følge prosess fra start til 
slutt 
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o HMS 
o Innkjøp 
o Lønn, avtaleverk, lovverk 
o Økonomi, regnskap 
o Arkiv 
o Informasjon eksternt 
o Frontservice 
o Lederstøtte 
o Offentlig saksbehandling 
o Etikk 
o Sekretariatsfunksjon for 

styret/rep.skap/ulike utvalg 
 
 

- Svakheter 

 De fleste funksjoner/roller er 
sårbare ved fravær 

 Flere funksjoner dekkes av 
enkeltmedarbeider.  

 
 

Trusler 

 Mangel på ressurser 

 Mangel på tid til å holde seg faglig 
oppdatert 

 

 

Felles 

7. Kompetanse og ressurskartlegging 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering kompetanse og ressurskartlegging 
Gruppa mener det er forutsetning at dagens ressurser (i form av ansatte og midler til kjøp av 

tjenester) videreføres. Som følge av dette vil et nytt, større selskap ha mye spisskompetanse knyttet 

til drift av brannvesen med god kjennskap til gjeldende særavtaler og pensjonsregelverk. Gruppa er 

enig om at de samlede ressurser vil kunne jobbe godt faglig innenfor hvert fagområde, der man kan 

få effektiv utnyttelse av ressurser og god lederstøtte. En ny stab vil være stor nok til å ta i bruk og 

vedlikeholde nødvendige støttesystemer innenfor alle fagområder, og dette gir en kostnadseffektiv 

drift. I et større fellesskap vil det være flere utviklingsmuligheter og gode fagmiljøer innenfor hvert 

fagfelt.  Dette kan også gi økte muligheter for å holde tritt med faglig utvikling. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

8. Kartlegge eksisterende støttesystemer for HR, økonomi, arkiv etc. 
 

+ Styrker 

 IT i eget hus med spisskompetanse 
på våre systemer 

 Støttesystemer (Ephorte5 og 
Unit4) driftet av Evry med tilgang 
til brukerstøtte, konsulentbistand 
og kurstilbud der man trenger 
spisskompetanse 

o Lønn, personal og økonomi 
o EHF inng/utg 
o Anleggsmodulen 
o Fakturaskanning/flyt 
o Planner (budsjett) 
o Analyzer 

 Har integrasjon mellom GAT og 
Unit4 med automatisk filoverføring 
begge veier 

 WebCruiter som 
rekrutteringssystem 

 ePhorte 5 med integrasjon mot 
DM  

 CIM til internkontroll 
 
 

Muligheter 

 Egen styring og kontroll på prosesser med 
anskaffelser, oppgraderinger og drift, jf. 
strategidokument 

 Høyt nivå på drifts-/brukerstøtte 

 Digitalisering av post, SVARUT, tas i bruk i 
løpet av 2017 

 Anskaffelse av konkurranse-
gjennomføringsverktøy (KGV) som 
pålegges fra 1.7.18 utredes i 2017 

 Kompetansekartleggingsverktøy 
utredes/tas i bruk 2017/2018 

 

- Svakheter 

 Mange ulike systemer å forholde 
seg til 

 
 

Trusler 

 

ØRB 

8. Kartlegge eksisterende støttesystemer for HR, økonomi, arkiv etc. 
 

+ Styrker 

 En driftsoperatør for alle systemer 
(DGI) 

 Fordeler av felles 
kompetanseplattform med alle 
eierkommuner, og stort nettverk 
av ressurser i eierkommunene og 
DGI 

Muligheter 

 «Henge» på eierkommunene ved innkjøp 
av IKT, også lisensfordeler ved felles 
driftsoperatør.  
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- Svakheter 

 Ikke har integrasjon mellom GAT 
og Agresso (på plass ila 2017) 

 Har ikke webcruiter eller annet 
rekrutteringsprogram som er 
integrert med ePhorte 

 

Trusler 

 Sårbarhet pga manuelle rutiner 

 Tidsbruk ved manuelt arbeid 

 Manglende styring over prosesser med 
anskaffelser IKT, oppgraderinger og evt 
nedetid. Ikke ressurser i eget hus. 

 

Felles 

8. Kartlegge eksisterende støttesystemer for HR, økonomi, arkiv etc. 
 

+ Styrker 

 Bruker stort sett de samme 
støttesystemer 

 Brukere er godt kjent med 
systemene, som dermed kan 
iverksettes enkelt uten videre 
opplæring 

 

Muligheter 

 Enklere for å integrere hverandres data 
ved behov 

- Svakheter 
 

 

Trusler 

 Ulik plattform for data, ØRB har DGI og 
NRBR har Evry for regnskaps-/arkivdata, 
øvrig i eget hus med dublettløsning på 
Skedsmo brannstasjon. 

 

 

Oppsummering støttesystemer 

Begge har: 

Arkiv: ePhorte (litt ulik integrasjon mot Outlook) 

Økonomi: Agresso  

Lønn: Agresso  

Bemanning: Gat/MinGat  

HR: Gat/MinGat (NRBR har integrasjon mot Agresso, ØRB jobber med å få det på plass)  

Rekruttering: NRBR har Webcruiter med Semac bakgrunnssjekk (ØRB ønsker)  

Feier/tilsyn: NRBR Datamann integrert mot ePhorte, ØRB Komtek integrert mot ePhorte 

 

Oppsummering 

Begge selskapene bruker de samme støtteverktøyene i stab, mens det brukes ulike 

fagsystemer i forebyggende avdelinger. Et større selskap vil kunne dra nytte av 
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stordriftsfordelene.  Det vil også være enklere og mer kostnadseffektivt å ivareta stadig flere 

krav fra myndighetene i forhold til driften, f.eks. pålegg om bruk av konkurranse-

gjennomføringsverktøy (KGV) til bruk i offentlige innkjøp, som gjelder fra 1.7.18.  Et selskap 

som drifter alt selv, vil også ha god styring og kontroll på prosesser med anskaffelser, drift og 

behov for oppgraderinger.  
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

9. Gjøre økonomiske beregninger basert på 2016-rammene  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

9. Gjøre økonomiske beregninger basert på 2016-rammene  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

9. Gjøre økonomiske beregninger basert på 2016-rammene  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering økonomiske beregninger 

Pris pr. innbygger 2016-tall i alle kommunene, kostnad pr. avd/tjeneste 

Pris pr. pipe 

Kvm.pris husleie og andre husutgifter (NRBR) 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

10. Innhente oversikt over bokførte og faktiske verdier for eiendeler  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

10. Innhente oversikt over bokførte og faktiske verdier for eiendeler  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

10. Innhente oversikt over bokførte og faktiske verdier for eiendeler  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering oversikt over bokførte og faktiske verdier for eiendeler 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med.... 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

11. Kartlegge kommunenes eierbetaling for de ulike tjenestene 
 

+ Styrker 

 Budsjettet overleveres til 
eierstyring 1.9 og vedtas i repskap 
før jul 

 For brannvesenet: NRBR har fra 
2014 en overgangs-ordning som 
er vektet med % (beregnet på 
bakgrunn av budsjett/inngangsår) 
og innbyggertall. Etter 10 år skal 
alle kommunene betale lik pris pr. 
innbygger 

 Feieravg. faktureres fra 
kommunene, NRBR får stykkpris 
som fastsettes i 
budsjettdokumentet årlig 

 IUA-avgift/110-avgift faktureres 
kommunen og inngår ikke i 
brannvesenets ramme  

 Sivilforsvarets kostnader 
faktureres lik pris pr innbygger 

 

Muligheter 

 NRBR kan ha inntil 10 mill. på disp.fond i 
tillegg til øremerket pensjonsfond  

- Svakheter 

 Uklare signaler fra kommunene 
om årlig pris-/lønnsvekst 

 

Trusler 

 Dårlige langtidsplaner 

 

ØRB 

11. Kartlegge kommunenes eierbetaling for de ulike tjenestene 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 

 Manglende ramme til IUA  
 

Trusler 

 

Felles 

11. Kartlegge kommunenes eierbetaling for de ulike tjenestene 
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+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering kommunenes eierbetaling for de ulike tjenestene 

110-avgift og IUA-avgift er inn i ramma til brannvesenet i ØRB, mens det i NRBR faktureres 

direkte til kommunene. Sivilforsvaret er et eget ansvar i NRBR i påvente av ny forskrift. 

Kostnader knyttet til driften av sivilforsvarsmateriellet fordeles pr. innbygger etter innbygger 

tallet.  
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

12. Foreslå prinsipper for et økonomisk engangsoppgjør 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

12. Foreslå prinsipper for et økonomisk engangsoppgjør 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

12. Foreslå prinsipper for et økonomisk engangsoppgjør 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering  prinsipper for et økonomisk engangsoppgjør 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med.... 

Ved en sammenslåing til et felles brannvesen må det også foretas et engangsoppgjør.  Dette 

bør ta utgangspunkt i at 

 Alt materiell, utstyr og andre eiendeler og gjeldsforpliktelser, som eksplisitt tilhører hvert 

selskap, overdras til et nytt felles selskap 

 Det tas utgangspunkt i at det må gjøres en pluss/minus-avregning i forhold til fordelingen 

av eierskapet/ansvaret i det nye selskapets verdier og forpliktelser basert på 

balanseregnskapene pr. 31.12.2016. 
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 Det forutsettes at egenkapitalen ved oppstarten av det nye selskapet fordeles i henhold 

til innbyggertallet, f.eks. pr. 1.1.2016. 

Forslår at vi tar inn tabell som viser balansen pr. dato, og hvordan egenkapitalen fordeler 

seg fordelt etter innbyggertallet i de gamle og i nytt selskap.   Dette vil være et oppgjør 

mellom kommunene som er et nullspill for det nye selskapet.  For å gjøre dette 

regnestykket mest mulig korrekt bør det gjøres en taksering av eiendeler (som har 

gjenstående anleggsverdi) slik at man kan benytte anslått markedsverdi. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

13. IKT- drift / dette kartlegges av eget delprosjekt 70-5 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

13. IKT- drift / dette kartlegges av eget delprosjekt 70-5 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

13. IKT- drift / dette kartlegges av eget delprosjekt 70-5 

 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering IKT drift 

Dette kartlegges av eget delprosjekt 70-5  
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

14. HMS 
NRBR har: 

1) HMS-strategi 
2) Bedriftshelsetjeneste 
3) Årlige vernerunder 
4) Årlig HMS-dag 
5) AMU 
6) Kvartalsmøter mellom leder og verneombud 
7) IA-bedrift, med IA-kontakt og rutiner for sykefraværsoppfølging, egen IA-modul i 

GAT 
8) Mål- og handlingsplan for IA-arbeidet, livsfaseorientert personalpolitikk 
9) HMS- og avvikssystem (CIM) 
10) AKAN-utvalg 
11) Kollegastøtteordning 
12) OLE-undersøkelser (organisasjons- og lederevaluering) årlig 

 

+ Styrker 

 Lavt sykefravær 

 Aktivt AKAN-utvalg 
 

Muligheter 

 Nyopprettet stilling som HMS-
rådgiver, tiltrer 2017. 

 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

14. HMS 
ØRB har: 

1) Bedriftshelsetjeneste  
2) Årlige vernerunder 
3) AMU 
4) Samarbeidsutvalg med alle foreningene 
5) IA-kontakt og rutiner for sykefraværsoppfølging 
6) Nærværsplan, årlig rullering 
7) HMS- og avvikssystem (KUBA) 
8) Følger lovpålagte kurs 
9)  

+ Styrker 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 
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14. HMS 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

Økt fokus på rene soner og kreftfaren. OLE-undersøkelse. 

 

Oppsummering HMS 

Begge selskapene har i dag gode rutiner innenfor det som er lovpålagt. Gruppa forutsetter at 

det legges vekt på å videreføre og øke satsingen på gode rutiner og HMS-tiltak.  

Bygningsmassen må tilpasses nye utfordringer knyttet til kreftfaren med rene soner, og også 

tilpasses begge kjønn. Gruppa mener også det er viktig å ha jevnlige organisasjons- og 

lederevalueringer der fokus er HMS, ledelse og psykososialt arbeidsmiljø. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

15. Lokalisering av ressurser (dagtidsansatte) 
Forebyggende avd. 35, stab 15, operativ 5 dagtid (2 i tillegg på utestasjoner (Sørum og 
Bjørkelangen)  
Lørenskog 42 
Sørum 4 
Bjørkelangen 4 
Skedsmo 5 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

15. Lokalisering av ressurser 
Hvor mange sitter hvor, stab og dagtidsansatte 
ØRB: 

 Industriv.28, Jessheim sitter Brannsjef, 2,5 i stab, 1 fagkoordinator feier og 10 
forebyggende inkludert avdelingssjef -15 stk 

 Brannmannsv.5, Jessheim (brannstasjon) sitter Avdelingssjef beredskap, seksjonsleder 
beredskap, 2 brannmestere i stab beredskap, avdelingssjef feier og feierne ( 14 
stillinger) – 19 stk 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

15. Lokalisering av ressurser 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
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Oppsummering lokalisering av ressurser 

Ingen av dagens brannstasjoner tilfredsstiller dagens krav til HMS. Det er i dag ikke 

tilstrekkelig plass til alle medarbeiderne, som delvis sitter i brakker og delvis i leide 

kontorlokaler. Det er ønskelig at kontorarbeidsplassene ligger i tilknytning til en kasernert 

brannstasjon. 

Vi mener at det må bygges et nytt administrasjonsbygg som rommer alle dagtidsansatte som 

det er nødvendig å ha samlet. Det må legges til grunn at det gjøres en sikkerhetsvurdering 

for et publikumsmottak, som ivaretar de ansattes sikkerhet. 
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Svarskjema delprosjekt støttefunksjoner 

NRBR 

Tema 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

Tema 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

Tema 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering tema 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med.... 
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Prosjektkoordinator: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
 Eigil Hartold IKT konsulent eigil.hartold@nrbr.no 93407506 
 

Sammendrag  

Prosjektgruppen har bestått av Jan-Trygve Akre (ØRB) og Eigil Hartold (NRBR). Jan-
Trygve jobber på forebyggende avdeling, men har også en stillingsbrøk for å være 
kontaktperson / koordinator for IT relaterte oppgaver. Eigil Hartold jobber som IT 
konsulent / Rådgiver i NRBR og jobber fulltid med IT. Vi har jobbet sammen i 
arbeidsgruppe og vi har skrevet litt hver for oss med gjennomgang i ettertid. Vi har 
også støttet oss til kollegaer underveis for å få et rett bilde av det hele.  
 
ØRB benytter DGI (Digitale Gardermoen IS) på lik linje med alle kommunene på Øvre 
Romerike i mens NRBR har valgt en egen intern IKT avdeling. Utfordringen å 
sammenlikne driften av IKT da det organisatorisk er bygget opp forskjellig. Det finnes 
fordeler og ulemper med begge modellene og dette fremkommer i SWOT skjema som 
er vedlagt dette dokumentet. 
Gruppen er totalt sett positiv til sammenslåing hvor intern IKT avdeling videreføres 
slik Nedre Romerike er bygget opp pr dags dato. Det sees på som en fordel å ha egne 
IKT ansatte som bindeledd i mellom sluttbrukere og systemer hos eksterne 
leverandører.  
 
Ved en eventuell sammenslåing, bør det legges opp til en gjennomgang av 
eksisterende IKT miljø og legges en god plan for gjennomføring.  
 
 
 

mailto:Jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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De viktigste faktorene for å videreføre intern IKT avdeling: 

 En intern IKT avdeling har en rolle i beredskapsplanen og er en del av stab til 
daglig. 

 Kontroll over egne systemer i brannvesenet 

 Lett tilgjengelighet til IKT support og kompetanse 

 God dialog og enkel påvirkning ved endringer eller uventet behov  

 Rask respons med riktig prioritering, samt endring av prioritet. 

 IKT ansatte med faglig innsikt brann og redningsetaten 

 Homogent IKT miljø hvor brannvesenet selv velger systemer og grensesnitt 

 IKT avd i NRBR drifter også 110 sentralen for Romerike herunder ØRB og 
NRBR. Deriblant oppgradering av kart og support på Locus kartterminaler på 
for hele Romerike. 110 sentralen blir flyttet til Ski, men kartsystemer og 
terminaler ute i bilene må driftes videre av brannvesenet og er en viktig del av 
beredskapen. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Prosjektoppdrag 

 
Ref prosjektoppdrag: «Utrede fordeler og ulemper med felles brann og 
redningsvesen på Romerike. Sammenliknet med to brannvesen som i dag. 
Utredningen skal beskrive dagens organisasjoner, samt synliggjøre fordeler og 
ulemper med ett felles selskap. Det forventes at delprosjektgruppa supplerer 
punktene nedenfor med aktuelle temaer innenfor IKT- virksomhet.» 
 
 
Som et minimum skal følgende faktorer vurderes: 
 
1. Strategi  
2. Infrastruktur   
3. Drift 
4. Støttesystemer 
5. Sikkerhet og sårbarhet 
6. Organisering – ressurser, support 
7. Kompetanse 
8. Økonomi  

 
 
 

1.2. Mål, organisering og rammer 

Prosjektmål 

 
Ref prosjektoppdrag: #Delprosjektets resultater skal danne grunnlag for en 
sluttrapport som belyser fordeler og ulemper ved et felles brann- og redningsvesen 
på Romerike.  
Sluttrapporten fra hovedprosjektet “Brannsamarbeid Romerike” legger grunnlag for 
videre politisk behandling og skal leveres oktober 2017.  
Resultatmålet er eventuell sammenslåing til ett brann og redningsvesen på 
Romerike# 
 

Organisering 

Prosjektansvarlig 

Jan Gaute Bjerke, brann- og redningssjef NRBR, jan.gaute.bjerke@nrbr.no  
Telefon 917 53 153 

Prosjektkoordinator 

Eigil Hartold 

mailto:jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Øvrige roller 

1 Medlem ØRB Jan-Trygve Aakre 481 69 421 Jan-Trygve.Akre@orbrann.no 

2 Medlem NRBR Eigil Hartold 934 07 506 Eigil.Hartold@nrbr.no 

 
 
 

Rammer 

Ref prosjektoppdrag: «Det er estimert bruk av ca. 60 arbeidstimer totalt i 
delprosjektet. Det er gruppeleder som disponerer ressursene innad i prosjektet.  
Det oppfordres til bruk av brannvesenenes egne lokaliteter og ressurser for å holde 
kostnadene nede. Det er imidlertid satt av noen midler til eventuelle heldagsmøter. 
Bruk av disse midlene skal avtales med oppdragsgiver» 
 
 

 
 

2. Mål 

2.1. Målene er totalt sett nådd 
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3. Gjennomføring i henhold til prosjektplan 

3.1. Prosjektplanen er overholdt i forhold til arbeidet, men overskredet i forhold 
til tildelte timer. 

 

3.2. Kort beskrivelse av viktigste avvik – større endringer som er gjort. 

4. Prosjektregnskap 

 
Det er kun medgått ressursbruk på personell og kjøring til møter. 
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5. Delprosjektets anbefaling 

Dette er en oppsummering av alle underpunkter som er drøftet. Oppsummeringen 
tar for seg hva gruppen ser av muligheter og endringer ved en sammenslåing.  
 

5.1. Sammendrag av SWOT 

Dette er et meget kortfattet sammendrag med linker til SWOT skjemaet som også 
finnes som vedlegg i dette dokumentet. 

Strategi  

Det finnes mange likheter rund grunnleggende IKT strategi hoa NRBR og ØRB. 
Forskjellen ligger muligens i den direkte fokus på videreutvikling av brannvesenet. Les 
mer her 

Infrastruktur   

NRBR drifter sin egen infrastruktur og har noen eksterne leverandører/løsninger. 
ØRB bruker samme infrastruktur som alle de andre kommunene på Øvre Romerike 
igjennom DGI. 
Les mer her 

Drift 

Interndrift og eksterndrift håndteres ulikt og den største forskjellen ligger 
opplevelsen hver sluttbruker i brannvesenet har.  Dette fremkommer også som en av 
hovedargumenter for anbefaling. Les mer her 

Støttesystemer 

Mange av systemene er like og godt kjent for ØRB og NRBR. Ved sammenslåing må 
det tas valg på hvilke systemer som skal føres videre og ikke. Det må også tas høyde 
for dataflytting og annen jobb tilknyttet migrering av systemer. Les mer her 
 

Sikkerhet og sårbarhet 

Dagens løsninger og løsning ved fremtidig sammenslåing vil utsettes for mange de 
samme trusler og har kanskje det samme risikobildet. I tillegg til dette vil det alltid 
dukke opp nye trusler som det må tas stilling til. Kompetanse både internt som 
eksternt er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. Gode avtaler med 
responstid er nødvending sammen med øvelser og drilling. Les mer her 
 

Organisering – ressurser, support 

Vi har ikke i dette prosjektet hatt innsyn i Organiseringen av DGI.  Derfor er det veldig 
vanskelig å bedømme robusthet i organisasjonen og også finne sårbarheter. Gruppen 
ser på DGI som en IT avdeling som dekker behovet for alle kommunene på Øvre 
Romerike og brannvesenet blir en av flere som trenger bistand. 
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IKT avdelingen i NRBR består i dag av 2 ansatte som jobber tett med de andre 
kollegaene i NRBR. Ved sammenslåing kan det være aktuelt å se på en tredje 
medarbeider som gir ytterligere tilgjengelighet og robusthet. 
 
Det finnes stordriftsfordeler med DGI modellen sett i fra IKT faglig side, men det vil 
også da være føringer som kanskje ikke tilpasses konkret brannvesenets behov.  
 
Det er viktig å vite at større IKT avdelinger også vil ha sine personavhengigheter, slik 
at større IKT avdelinger og eksterne leverandører KAN se mer robust ut en den 
faktiske virkelighet. Les mer her 
 
 

Kompetanse 

Generelt innehar IKT drift god kompetanse både i ØRB og NRBR.  
ØRB har tidligere erfart at det kan virke noe personavhengig support og at selv om 
DGI som en enhet og da sidestilles dette kompetansen som NRBR har.  
 
 Det er diskutert at en liten IKT avdeling kan være noe sårbar sett mot en større 
driftsleverandør. I NRBR er dette er sikret med gode responstidsavtaler og ekstern 
kompetanse ved behov. Igjen får man en kompetanse internt som blir unikt og 
dedikert brannvesenet. 
 
Basert på begge avsnittene over, så vet vi som jobber med IKT at ved å benytte 
ekstern leverandør, kan man i noen tilfeller kjøpe falsk trygghet og får et uønsket 
avstandsforhold til IKT drift.  Les mer her 
 

Økonomi  

Det har vært noe vanskelig å måle IKT økonomi på Øvre Romerike. DGI i seg selv gir 
stordriftsfordeler. Gruppen har ikke lest leveranse kontrakten i fra DGI, men etter 
tilbakemelding i fra ansatte i ØRB så kan det virke som den årlige kostnaden kan være 
lite forutsigbar. Det er også kommet frem usikkerhet på ny organisering og etterfulgte 
kostnader. 
 
Det har vært lettere å spore kostnader relatert til IKT i NRBR.  Det ble gjort store løft 
og utskiftninger av PCer og annet utstyr i 2016 i henhold til utskiftningsplan og 
budsjett noe som vil variere i fra år til år.  
 
Hvis IT budsjett på ØRB og NRBR slås sammen og intern IKT avdeling opprettholdes, 
vil dette ytterligere styrke kompetansen. Dette vil skape en trygg og robust IKT 
avdeling som jobber tett med brannvesenet. 
 
Samarbeid med DGI i fremtiden vil være tilstede på lik linje som de andre kommunale 
IKT avdelingene tilknyttet NRBR. Les mer her 
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Hva må man ta stilling til ved sammenslåing? 

 Hente ut det beste i fra begge selskaper – hvilke systemer skal man 
velge å beholde hvis mulig? Og får man med seg alle kommuner på 
endring av IKT systemer? 

 Ta høyde for en overgangsfase hvor gamle og nye systemer må 
kjøre parallelt? 

 Avdekke endringer i rutiner samt forankring for dette i alle 
kommuner 

 Homogen IKT løsning for hele Romerike gir store fordeler, men 
fordrer også at alle eierkommuner er med på samme løsninger. 

 ØRB er allerede et samlet IKT og da vil dette fungere som ett 
«grensesnitt» på lik linje med en og en av de andre kommunene i 
NRBR IKS.  

 Hvilke kostnader vil tvinges frem uavhengig av sammenslåing eller 
ikke? Hvilke krav stilles til IKT i fremtiden? Vil dette være enklere å 
løse fremtidige krav i et fellesskap?  

 Et scenario på «det vi har i dag» 

 Et Scenario på «hvordan vil fremtiden?» 

 Potensiale gevinst? 

 Strukturendring i DGI? 

 Sluttbruker opplevelsen? 

 Hvor solid er DGI – Hvor solid er dette? 

 Liten IKT avdeling – Hvor solid er dette? 

 Fagsystemer – homogent i kommunene. 

 Erfaring og integrasjon mot det brann faglige.  

 DGI er gjort om i fra IKS til vertskommune Ullensaker. Hvilke 
forandringer vil dette medføre? 
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Visuell samarbeidsstruktur NRBR og ØRB 
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6. Vedlegg  SWOT analyse og arbeidsdokument 

 

6.1. Utfylt SWOT NRBR/ØRB/Felles 

 
 

Sluttrapport 
Delprosjekt Brannsamarbeid 

Prosjektnummer                                                 70-5 
Saksnummer: 
(Ephorte)  

Prosjektnavn 
 
IKT 

Prosjektstart 13. mars 2017 Prosjektslutt 7. juli 2017 

 
Prosjektansvarlig: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Jan Gaute Bjerke 
Brann- og 
redningssjef NRBR Jan.gaute.bjerke@nrbr.no  917 53 153 

 
Gruppekoordinator: 
Navn:  Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Eigil Hartold IKT konsulent Eigil.hartold@nrbr.no 915 59 802 

 
Gruppemedlemmer: 

Medlem ØRB Jan-Trygve Akre 481 69 421 Jan-Trygve.Akre@orbrann.no 

Medlem NRBR Eigil Hartold 934 07 506 Eigil.Hartold@nrbr.no 
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Svarskjema Strategi delprosjekt IKT 

6.2. NRBR - Strategi 

Strategier – Beskrivelse av IT strategien så langt det lar seg gjøre. 
 

+ Styrker 

 Utarbeides ny IKT strategi 
for 3 år av gangen. Gjeldene 
er for 2016-2019. Forankres 
i ledergruppe og godkjennes 
av styret. 

 God oversikt over dagens 
løsning og fremtidige mål. 

 Tydelig fordeling av ansvar 
og oppgaver i bedrift på 
overordnet nivå. 

 Strategien er tilpasset NRBR 
som egen enhet. 

 
 

Muligheter 

 Gir alle som ønsker det en god 
oversikt over hvilke planer som 
ligger i nær fremtid. 

- Svakheter 
Selve strategien har ingen 
svakheter, men enkelte utfordringer 
vedr oppfølging av målene og sette 
disse inn i den daglige planen.  
 
 

Trusler 

 Det er vanskelig å si noe spesielt 
om trusler på en overordnet 
strategiplan. 
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6.3. ØRB - strategi 

Strategier – Beskrivelse av IT strategien så langt det lar seg gjøre. 
 

+ Styrker 

 Vår hovedstrategi utarbeides hos 
DGI som er vår leverandør av 
digitale løsninger til alle våre 
eierkommuner i ØRB. En ny 
strategi for 2017-2020 er nå ute 
på høring 

 Samarbeidet med DGI gir oss økt 
styringskraft, 
gjennomføringsevne og 
realisering av gevinster knyttet til 
digitaliseringen. 

  

Muligheter 

 En felles plattform for alle våre 
eierkommuner gir oss bedre 
muligheter for effektivisering innen 
kartløsninger og oppgraderinger 

- Svakheter 

 Hovedstrategien er overordnet 
og ikke spesialtilpasset ØRB som 
egen enhet. 

 I enkelte tilfeller er responstida 
lengre enn ønsket pga 
prioritering hos DGI 

 

Trusler 

 Det er vanskelig å si noe spesielt om 
trusler på en overordnet 
strategiplan. 

 En strategi er en plan som sier noe 
om hva som skal gjøres for å nå 
overordnete mål. En strategi skal ikke 
si noe om hvordan det skal gjøres 
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6.4. Felles – Strategi ved sammenslåing 

1. Strategier – Hva betyr en sammenslåing for eksisterende strategier? 

+ Styrker 

 Det finnes grunnleggende 
likheter rent IKT teknisk. 
Systemer og drift/support 
blir som oftest drevet etter 
«best practice». 

 Ved egen IKT avdeling vil IT 
personell knyttes tettere 
mot det brann faglige 
miljøet. Det lages da en 
strategi som følger 
utviklingen til de ulike 
faggruppene. 

  
 

Muligheter 
Sårbarheten ved en liten it-avdeling i 
forhold til utvikling og soliditet er vurdert, 
men ses på som en styrke og mulighet 
med tanke på utvikling av riktige 
strategier i tett samarbeid med 
brannvesenet. 

- Svakheter 
Ingen konkrete svakheter ved 
sammenslåing. Strategiene skal 
ivaretas på beste måte uansett! 
 

Trusler 

 Strategi i blant de fleste 
kommuner er: Felles plattform og 
minst mulig integrasjoner.  

 Vil det være endringsvilje hos alle 
eierkommunene?  

 Vil ny IKT strategi for det nye 
selskapet være i strid med 
eksisterende IKT strategier hos 
eierkommuner herunder DGI?  
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Oppsummering strategier 

Det finnes grunnleggende likheter i IKT strategier på overordnet nivå. Systemer og 
drift/support blir som oftest drevet etter «best practice».  
Forskjellen ligger i hvem som lager IKT strategien og planene og hvor tett 
samarbeidet blir med brannvesenets behov. 
Ved egen IKT avdeling vil IT personell knyttes tettere mot det brann faglige miljøet. 
Det lages da en strategi som følger utviklingen til de ulike faggruppene. 
 
Kommunene på Øvre Romerike har gjennom det interkommunale samarbeidet 
Digitale Gardermoen IS (DGI) tilgang på en sterk spesialisert kompetanse som er 
mindre kostnadskrevende enn om alle kommunene skulle gjøre dette hver for seg.  
ØRB bruker da disse som leverandør av IT systemer. IKT strategien ligger da hos DGI 
og omfatter/overordnet for alle kommuner og ikke i detalj basert på det brannfaglige. 
 
Kommunene i Nedre Romerike benytter sine egne IT strategier. NRBR har sin egen IT 
strategi rettet direkte mot det brann faglige miljøet samt en overordnet løsning som 
ligner de fleste andre IKT strategier. 
 
Ved eventuell sammenslåing er det viktig å skrive en ny strategi for videre drift. 
Spesielt med tanke på bruk av forskjellige arbeidsverktøy og metoder. Vi ser ikke på 
dette som en stor utfordring, men eksisterende strategi for øvre og nedre må 
gjennomgås og det må lages en ny. 
 
Strategi i blant de fleste kommuner er:  

 Felles plattform og minst mulig integrasjoner 

 Kontroll på egen data 
Nytt IKS ønsker også kontroll på sine plattformer ved å lage sin egen løsning på 
samme måte som kommunene. Utfordringen ligger kanskje i felles enighet i blant alle 
kommuner. «Noen» kommuner må kanskje endre i sine løsninger for å imøtekomme 
felles plattformer. Herunder også DGI. 
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Svarskjema Infrastruktur delprosjekt IKT  

6.5. NRBR 

2. Infrastruktur – overordnet beskrivelse av nettverk, servere og hvordan dette 
henger sammen og er lokalisert 
  

+ Styrker 

 Løsningen er i eget hus.  

 Full kontroll på eget utstyr 

 Arkiv og 
saksbehandlingssystem 
driftes av eksterne 
leverandører 

 Dedikerte 
superbruker/systemansvarlig 

 Skiller mellom administrative 
og operative systemer.  

 Nettverk lar seg enkelt utvide 
grunnet Broadnet brannmur 
og skyløsning.  

  

Muligheter 

 ROS analyse påstartet og ligger i 
planen for 2016-2019. 

 Forankre ROS analyse og tiltaksplan i 
ledelsen for å synliggjøre prioritet og 
konsekvens. 
 

 

- Svakheter 

 Det er ikke gjennomført en 
komplett ROS analyse for IKT. Den 
er i dag basert på erfaringer og 
IKT kompetanse, type «best 
practice» 

 Sekundært serverrom er i drift, 
men med noen få mangler. 

Trusler 
Generell trussel som gjelder alle 
serverrom. Brann eller annet stor 
ødeleggelse på eget serverrom – skaper 
nedetid på den administrative driften, til 
systemer er kjørbare på sekundært. 
Operativ drift vil bli noe men mindre 
berørt. 
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6.6. ØRB 

2. Infrastruktur– overordnet beskrivelse av nettverk, servere og hvordan dette 
henger sammen og er lokalisert 
 

+ Styrker 

 Hoved kompetansen på IKT 
er på en samlet plattform 
som ligger hos leverandør 
(DGI) 

 Det samme gjør også sak/ 
arkivsystemene vi jobber i. 

 Hver enkelt avdelingsleder 
er på en måte 
superbrukeren opp mot 
sine fagmoduler hos DGI. 

 Et sterkt nettverk med gode 
backup-servere i tilfelle av 
virusangrep. 

Muligheter 

 Et felles opplæringsprogram mot 
IKT brukere som gjelder alle 
eierkommuner vil styrke 
kompetansen på brukernivå 

 Sette systematisk krav til 
gevinstrealisering og tilbake 
rapportering ved enhver IKT-
investering. 

- Svakheter 

 Vi er avhengige av eksterne 
driftsoperatører innad i DGI 
systemet for å løse IKT 
problemer.  

 Vi sitter ikke med IKT-
spisskompetanse på 
systemer eller fagmoduler 
innad i eget brannvesen. 

Trusler 

 Manglende bevissthet på 
forholdet eller manglende 
organisatorisk endringsvilje 
politisk og administrativt er en 
trussel for god stabilitet. 

 Svak økonomi. 
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6.7. Felles 

2. Infrastruktur 
  

+ Styrker 

 Kan gi en stordriftsfordel, 
men vanskelig å måle 
kvalitet mot kostnad. 

 Vil kunne gi mulighet til å 
styrke intern IKT med en 
person. 

 
 

Muligheter 

 3 Interne IKT ansatte vil styrke 
tilgjengelighet og minske 
sårbarhet.  

- Svakheter 

  

Trusler 

 Manglende enighet i blant alle 
kommuner 

 

Oppsummering - infrastruktur 

Infrastruktur er noe som er i kontinuerlig endring. Nye trusselbilder dukker opp og 
nye tiltak må på plass. Dette gjelder også hvor mye hver sluttbruker faktisk får lov til å 
gjøre selv (rettigheter) på egen datamaskin.  
Integrasjonsløsninger imot DGI og andre kommuner vil måtte bestå i fremtiden, så 
lenge kommunene krever datautveksling til sine egne systemer.  
Hvordan grensesnittene utformes eller hvordan datautveksling skjer vites ikke, men 
et samarbeid mot kommunene er viktig. Dagens komtek system levert av Norkart er 
et eksempel på dette.  
Valg av støttesystemer vil da igjen påvirke hvilke integrasjoner og endringer som må 
på plass. 
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Svarskjema Drift delprosjekt IKT  

6.8. NRBR 

3. Drift– Hvem drifter server og it systemer?  
 

+ Styrker 

 Driftes av egen IT avdeling 
bestående av 2 stk IKT 
konsulenter med lang og bred 
erfaring. 

 Lett tilgang fysisk til servere og 
systemer 

 Lett tilgang til ledige resurser 

 Kunnskap om egen bedrift 

 Forstår konsekvenser og prioritet 

 Drift/support av Locus kart 
terminaler i bilene. 

 Det er tatt en risikovurdering på 
at vi klarer oss uten de 
administrative systemene til IKT 
er på plass dagen etter. 

 Gode supportavtaler for kritisk 
bistand, hvis lokal IKT ikke er 
tilstede eller at ekstra ressurser 
og kunnskap på plass. 
 

 

Muligheter 

 Videreutvikling av intern drift og tett 
samarbeid med alle faggrupper. 

 Tettere samarbeid med eierkommuner på 
IKT teknisk nivå. Dele erfaringer og tilnærme 
felles plattformer og løsninger. 

 

- Svakheter 

 Personavhengighet og tilgang 
utenfor arbeidstiden.  

 Ingen intern IKT vaktordning 
utenfor kontortid, men 
vakttelefon til BDO det operative.  

 
 

Trusler 
Sykdom eller når begge er fraværende på samme 
dag. Ferieavvikling planlegges og ingen har fri på 
samme dager. 
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6.9. ØRB 

3. Drift – Hvem drifter server og it systemer? 
 

+ Styrker 

 Driftsikkerhet- Ekstern IT leveranse 
som skal ivareta hele driften.  

 24 timers vakttelefon når det gjelder 
liv og helse  

 De aller fleste av våre fagmoduler er 
ivaretatt av en resurs (et fagmiljø-DGI) 
med bred fagkompetanse på IT 
løsninger 

 Gode IKT-sikkerhetsverktøy som 
ivaretar stabil drift, forebygger 
virusangrep og minimerer nedetid pga 
gode sikkerhetsrutiner med tilgang på 
stekt spesialisert kompetanse.  

Muligheter 

 Bedre brukeropplevelsen for beredskap 

 For effektiviseringsgevinster som gir 
bedre brukertilfredshet mot felles 
kartløsninger etc.  

- Svakheter 

 Dårlig kommunikasjon/bindeledd i 
mellom brannvesen og IT drift. 

 Bygget på tilfeldige kontakter og 
relasjoner mot DGI. 

 Ingen drahjelp i fra IT for å finne gode 
fagdataløsninger og nye 
fremtidsrettede verktøy utover det 
som fagmodulene kommer med. 

Trusler 

 Ta dårlige systembaserte beslutninger 
som følge av manglende IT-kompetanse i 
fagmiljøet. 
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Felles drift ved sammenslåing 

3. Drift 
 

+ Styrker 

 Gjenbruk av dagens interne 
IKT avdeling NRBR 

 Gjenbruk av eksterne 
supportavtaler. 

 Bedre økonomi totalt sett, 
målt opp mot 
brukeropplevelser og 
kvalitet. 

 

Muligheter 

 Mulighet for å utvide med en 
stilling (3 ansatte totalt) uten 
ekstra totalkostnad 

 Minsker listen over trusler og 
svakheter ved å styrke den interne 
driften ytterligere. 

 Drift/support av Locus kart 
terminaler i bilene. 

  
 

- Svakheter 

 It-avdelingen kan bli for 
liten med bare to ansatte 
sett i forhold til 
kompleksiteten. 

 

Trusler 

Oppsummering drift 

Ved å benytte eksisterende IKT avdeling, herunder ressurser og infrastruktur, så vil 
man oppnå de samme styrker som NRBR opplever i dag. Samtidig vil man kunne 
styrke avdelingen med en ekstra ansatt, noe som vil redusere eksisterende svakheter. 
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Svarskjema støttesystemer delprosjekt IKT støttesystemer 

6.10. NRBR 

4. Støttesystemer 
Listen under inneholder systemene og beskrivelser. 

System  

Alreg Interview 110 alarm mottak 

Datamann Feier Verktøy for feiere og Forebyggende I feltarbeid og 
rapportsrkiving 

UMS Utvarslingstjenester vis SMS for hele Romerike 

Datamann Tilsyn Verktøy for feiere og Forebyggende I feltarbeid og 
rapportsrkiving 

Ephorte Arkivsystem dokument og saksbehandlingsvertøy 

Agresso Lønn Økonomiverktøy levert av Evry 

Agresso Økonomi Økonomiverktøy levert av Evry 

Locus Kartterminaler i brannbiler samt flåtestyringslønsing 
for 110 sentralen. 

Mobiltbedriftsnett Levert av Telefon – Telefoniløsning basert på 
mobiltelefoner. 

Webside NRBR.no Drift av websiden for NRBR – Informasjonsutveksling 
til kommunenes innbyggere 

IUA Webside og drift av Interkommunalt Utvalg mot Akutt 
forurensing region 2. 

CIM Krisehåndteringsverktøy – webbassert. Brukes ved 
behov for å sette stab ved større hendelser inkludert 
varsling og informasjonsutveksling. 

  

RIB og Farlig gods Verktøy for å avklare hvilke typer gasser osv ve for 
eksempel redning på et kollisjonssted eller ved brann 
på steder hvor det oppbevares.  

Info TV Monitorer på alle stasjoner for informasjonsdeling 

Lydlogg 110 110 sentralens opptak av samtaler 

Webcruiter Rekruteringsverktøy ved ansettelser 

GatSoft Timeregistrering, vaktplaner mm 

  

Microsoft produkter  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
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6.11. ØRB 

4. Støttesystemer 

Evry  3.parts vedlikehold ephorte  

Kuba  
Lisens mai – mai  (HMS – personalhåndbøker og 
prosedyrer) 

Syse  betaling for domene  

Enovate  
Lisens, tilgang  (Kjøretøymodul oversikt , service og 
vedlikehold skal over til GAT etterhvert) 

GAT  Lisenser  

EcoOnline  Lisens aug- aug, sikkerhetsdatablad 

DNK  Lisens nødnettradioer, abonnement vision boss 

DGI  

Drifting, oppgradering og kundeservice, samt 
lisenser ; Eporte, GAT, Komtek, Gisline, Agresso, 
Microsoft 

     

 
   

   

   

   

   
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
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6.12. Felles – støttesystemer ved sammenslåing 

4. Støttesystemer 
Se oppsummering under 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering støttesystemer 

Mange av systemene er like og godt kjent for ØRB og NRBR. Ved sammenslåing må 
det tas valg på hvilke systemer som skal føres videre og ikke. Det må også tas høyde 
for dataflytting og annen jobb tilknyttet migrering av systemer. 

 Selv om alle systemer eksisterer i fra før, vil det være en «halvpart» som noe 

av dette blir nytt for. Det kreves da kartlegging av ulike systemer samt 

opplæring og kanskje også endring av prosedyrer. 

 Konsekvensutredning ved skifte av systemer 

o Rutineendringer 

o Overgangsfaser og parallelldrift 

 Hvem gjør hva og hvor lenge? 

o Opplæring – Hva skal til? 

o Tilknytninger til eksterne systemer 

o Samarbeidspartnere og eiere (kommunene) 

 

 Komtek VS DataMann  

 NRBR - Ikke alle kommuner har komtek tilknyttet NRBR IKS 

 Komtek – Aktiv synk modul kan kommunisere med andre systemer 

 ØRB – ALLE kommuner har komtek og benytter felles plattform 

 ØRB – Komtek mobilløsning inn i mot komtek (feier felt) 

 ØRB- Komtek integrasjon inn i mot Ephorte. 

 NRBR – Mobil/Ipad mot Datamann. 

 NRBR – Datamann integrasjon inn i mot Ephorte. 

 Kan man velge å bruke komtekløsning i levert i fra DGI eller i fra Norkart. 

 Norkart leverer skyløsninger. Slipper da å ha DGI som ekstra bindeledd. 

 Kan vi drifte en komtek server internt? 

 Er det ønskelig å bygge videre på Datamann løsning? 
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Svarskjema Sikkerhet og sårbarhet delprosjekt IKT 

6.13. NRBR 

5. Sikkerhet og sårbarhet av IKT systemer 
Dette tar for seg sikkerhetsaspektet helt i fra IKT strategi/plan, ROS analyser, konfigurasjon, 
tiltak og prosedyrer når IKT systemet er truet.  Dette vil gi noe av bildet, uten å ha en 
fullstendig ROS analyse av IKT driften. 
  

+ Styrker 

 IKT strategi 
o Videreutvikler ROS 
o Endringshåndtering 

 ROS analyse (delvis) 
o Kost/nytte 
o Konsekvens 

 

 Plan for datalagring og gjennskaping 
av systemer og data ved behov.  

 Serverrom 

 Sekundært serverrom, men mulighet 
for å flytte driften, hvis alt settes ut av 
spill 

 Etablert responstidsavtale med 
eksternt firma for ekstra 
konsulentbistand ved kritiske 
hendelser (4 timers responstid – 
dagtid) 

 Saksbehandlingssystemer og arkiv 
ivaretas av eksternt firma 
 

 

Muligheter 
Videreutvikle og drille IKT ansatte på en 
krisesituasjon hvor sekundærløsning må 
benyttes. Øvelser! 

- Svakheter 
ROS må utarbeides videre i tråd med IKT 
strategi med konsekvensutredning. 
 

Trusler  
Virusangrep, brann, tyveri, tap av 
personell/kunnskap som ikke er 
dokumentert 
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6.14. ØRB 

5. Sikkerhet og sårbarhet av IKT systemer 
Dette tar for seg sikkerhetsaspektet helt i fra IKT strategi/plan, ROS analyser, konfigurasjon, 
tiltak og prosedyrer når IKT systemet er truet.  Dette vil gi noe av bildet, uten å ha en 
fullstendig ROS analyse av IKT driften. 
 

+ Styrker 

 God IKT strategi som er felles 
for alle kommuner 

 Felles moderne plattform med 
fiber bredbånd  

 Et felles datasenter som har 
sikre løsninger for 
strømforsyning og 
datakommunikasjon samt 
miljøkontroller som luftkjøling, 
brannundertrykkelse og andre 
sikkerhetsenheter 

Muligheter 
Intern IT ressurs. 

- Svakheter 

 Stadig økende kostnadsnivå 

Trusler 
Virusangrep, brann, tyveri, tap av 
personell/kunnskap som ikke er dokumentert 
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6.15. Felles - Sikkerhet og sårbarhet av IKT systemer ved sammenslåing 

5. Sikkerhet og sårbarhet 
Se oppsummering 
 

+ Styrker 
Trekke frem det beste i fra hvert 
selskap og bruke felles erfaringer til å 
skape en enda bedre løsning. 

Muligheter 
Skape en god løsning som ivaretar fremtidens 
behov. 

- Svakheter 
Ingen nye svakheter hvis en god plan 
følges. 

Trusler 
Trusselbildet vil være det samme ved 
sammenslåing 

 

Oppsummering sikkerhet og sårbarhet 

Dagens løsninger og løsning ved fremtidig sammenslåing vil utsettes for mange av de 
samme trusler og har kanskje det samme risikobildet. I tillegg til dette vil det alltid 
dukke opp nye trusler som det må tas stilling til. 
 

 Kompetanse både internt som eksternt er nødvendig for å møte fremtidens 
utfordringer. 

 Gode avtaler med responstid er nødvending sammen med øvelser og drilling. 

 IT avdelingen har en funksjon i stabssammenheng, som støtter arbeidet med 
krisehåndtering. 

 
Det bør også lages en komplett ROS analyse for IKT hvor alle anbefalte tiltak blir 
fremstilt. Resultatet av denne analysen vil gi et bedre bilde på hva disse tiltakene 
koster. En slik analyse vil da også sette opp prioritet på hvilke systemer som er viktigs 
og hvor lenge selskapet kan leve uten de forskjellige systemene.  
 
Både NRBR og ØRB bruker eksterne selskaper. Det er viktig at det kjennes til hvilke 
sikkerhetstiltak våre leverandører har, slik at dette ikke kun er falsk trygghet. 
Svakheter må alltid rapporteres til ledelsen, slik de kan vurdere risiko og igangsette 
nødvendig tiltak. 
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Svarskjema organisering delprosjekt IKT   

6.17. NRBR 

6. Organisering 
-IKT ressurser, support 

+ Styrker 

 Systemeiere 

 Superbrukere 

 Intern IT support 
o Kort vei  

 Kort responstid 
o Prioritet 

 IT avdeling som kjenner NRBR 
godt og lettere kan se 
videreutvikling og komme med 
anbefalinger.  

 Samler alle avdelinger under en 
IT paraply. Alt av utstyr, innkjøp 
applikasjoner blir ivaretatt på 
ett sted.  

 Rådførende i utredninger og 
prosjekter 

 Dokumentasjon 
 
 

Muligheter 

 God 
katastrofeberedskapsløsning 
med tilhørende 
responstidsavtale med en 
tredjeparts leverandør dekker 
opp for eventuelle svakheter. 

 

- Svakheter 

 Personavhengig 

 2 personer er en utfordring ifm 
o Ferieavvikling 
o Sykdom 
o Møter 

 Lite IT miljø, kan gi lite IKT faglig 
påfyll. 

 
 

Trusler 
Brå oppsigelse, Sykdom, død. 
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6.18. ØRB 

6. Organisering 
-IKT ressurser, support 

+ Styrker 
(DGI) tilgang på en sterk spesialisert 
kompetanse som er mindre 
kostnadskrevende enn om alle 
kommunene skulle gjøre dette hver 
for seg. Større IKT miljø og gir faglig 
utvikling. 
 

Muligheter 
Egen IKT stilling internt. 

- Svakheter 

 Deler IT support med alle 
kommuner gir mindre 
oppmerksomhet og lite 
kjennskap til og mindre 
forståelse for riktig prioritet. 

 Tilfeldigheter skaper 
«superbrukere» som utvikler 
seg til å bli bindeleddet i 
mellom DGI og ØRB. 

 Avdelingsledere – eget 
bindeledd rmot DGI. Mister 
den samlede oversikten over 
IT og utvikling/prosjekter.km 

 Falsk trygghet / bilde av 
leverandøren? Ingen 
kjennskap til svakheter på 
innsiden av IT avdelingen. 

Trusler 
Selv om dette driftes av DGI, vil det ofte 
være en del personavhengigheter internt 
hos store leverandører. Hvis disse 
personene plutselig blir borte vil dette 
være en trussel.  
Samtidig så ser man også at slike 
supportavdelinger uansett må ha støtte i 
fra samme underleverandører som en 
interne IT avdeling. 
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6.19. Felles – organisering IKT ved sammenslåing 

6. Organisering 
-ressurser, support 

+ Styrker 

 Systemeiere 

 Superbrukere 

 Intern IT support 
o Kort vei  

 Kort responstid 
o Prioritet 

 IT avdeling som kjenner det 
nye selskapet godt og lettere 
kan se videreutvikling og 
komme med anbefalinger.  

 Samler alle avdelinger under 
en IT paraply. Alt av utstyr, 
innkjøp applikasjoner blir 
ivaretatt på ett sted.  

 Rådførende i utredninger og 
prosjekter 

 Dokumentasjon 
 

Muligheter 
Ved sammenslåing kan det være aktuelt 
å se på en tredje medarbeider som gir 
ytterligere tilgjengelighet og robusthet. 
 
 

- Svakheter 
Ingen nye svakheter ved 
sammenslåing. 

Trusler 
Ingen nye trusler etter samarbeid. 

 

Oppsummering organisering 

Vi har ikke i dette prosjektet hatt innsyn i Organiseringen av DGI.  Derfor er det veldig 
vanskelig å bedømme robusthet i organisasjonen og også finne sårbarheter. Gruppen 
ser på DGI som en IT avdeling som dekker behovet for alle kommunene på Øvre 
Romerike og brannvesenet blir en av flere som trenger bistand. 
 
IKT avdelingen i NRBR består i dag av 2 ansatte som jobber tett med de andre 
kollegaene i NRBR. Ved sammenslåing kan det være aktuelt å se på en tredje 
medarbeider som gir ytterligere tilgjengelighet og robusthet. 
 
Det finnes stordriftsfordeler med DGI modellen sett i fra IKT faglig side, men det vil 
også da være føringer som kanskje ikke tilpasses konkret brannvesenets behov.  
 
Det er viktig å vite at større IKT avdelinger også vil ha sine personavhengigheter, slik 
at større IKT avdelinger og eksterne leverandører KAN se mer robust ut en den 
faktiske virkelighet. 
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Svarskjema kompetanse - delprosjekt IKT 

NRBR 

7. Kompetanse 
 

+ Styrker 

 Generell god IT-
spisskompetanse med bred 
erfaring til sammen. 

 Har tilegnet seg kompetanse 
innen brannfaget.  

 Ser greie løsninger som er 
«gode nok» (Ikke skyte spurv 
med kanon) 

 Kvalitetskontrollører ved 
prosjekter styrt av andre 
avdelinger. 

 Gode tilbakemeldinger i fra 
de andre ansatte – fornøyde. 

 Bred kunnskap innen teknisk 
utstyr i NRBR. 

 Ved implementeringer og 
endringer av infrastruktur, så 
krever enkelte ganger ekstern 
spisskompetanse. Dette sees 
på som faglig påfyll/kurs hvor 
vi får opplæring på eget 
utstyr. 

 
 

Muligheter 
 
Følge planen om utvikling og 
kompetanse i form av IT kurs og brann 
faglige kurs.  

- Svakheter 

 Ingen bakgrunn i fra 
brannfaget, men har lært 
mye underveis. 

 Mangler (i enkelte perioder) 
noe tid til prosjekter og 
videreutvikling, da support 
har prioritet.  Mener at vi 
balanserer dette på en god 
måte.  

Trusler 
At IT seksjonen former sitt eget 
«mønster» og får lite faglig utvikling.  
Bred kunnskap kan gi dårlig 
spisskompetanse. Dette kan måles av 
ledelsen og styres av strakstiltak og er 
derfor ikke en stor trussel i praksis. 
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ØRB 

7. Kompetanse 
 

+ Styrker 

 Gode bakgrunn i generell fagkompetanse 
på brannfaget og mindre IT-
spisskompetanse 

 Gode avklarte arbeidsforhold som gjør at 
vi kan prioritere noe bruk av tid mot IT da 
vi ikke har spesialkompetanse i eget hus. 

 Veldig sterk kompetanse hos felles 
plattform hos DGI 

 Høy driftssikkerhet og god 
informasjonssikkerhet 

 

Muligheter 

- Svakheter 

 Må kjøpe konsulenttjenester ved utvikling 
av eller oppgraderinger av systemer.. Dette 
gjelder også små oppgraderinger som en 
intern IT avdeling kunne utføre selv.  

Trusler 

 Sårbarheten med alle IKT-
tjenester utenfor eget hus 
bør vurderes i forhold til 
risiko. 
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Felles 

7. Kompetanse 
 

+ Styrker 

 Generell god IT-
spisskompetanse med bred 
erfaring til sammen. 

 Har tilegnet seg kompetanse 
innen brannfaget.  

 Ser greie løsninger som er 
«gode nok» (Ikke skyte spurv 
med kanon) 

 Kvalitetskontrollører ved 
prosjekter styrt av andre 
avdelinger. 

 Gode tilbakemeldinger i fra 
de andre ansatte – fornøyde. 

 Bred kunnskap innen teknisk 
utstyr i NRBR. 

 

Muligheter 
Ved implementeringer og endringer av 
infrastruktur, så krever enkelte ganger 
ekstern spisskompetanse. Dette sees på 
som faglig påfyll/kurs hvor vi får 
opplæring på eget utstyr. 
 
Godt samarbeid med alle kommuners 
IKT avdelinger og gode grensesnitt.  
Planlegge fremtidige mål og løsninger. 
 
 

- Svakheter 
 
Ingen spesielle 

Trusler 
 
Ingen spesielle 

Oppsummering kompetanse 

Generelt innehar IKT drift god kompetanse både i ØRB og NRBR. 
Det som skiller en del er hvordan sluttbruker av systemet oppfatter det. Både DGI og 
den interne IT avdelingen i NRBR benytter ekstern hjelp ved behov for 
spisskompetanse.  
Vi kjenner ikke til strukturen i DGI og hva som eventuelt leiers inn av eksterne 
ressurser.  
 
Det er diskutert at en liten IKT avdeling kan være noe sårbar sett mot en større 
driftsleverandør. I NRBR er dette er sikret med gode responstidsavtaler og ekstern 
kompetanse ved behov. Igjen får man en kompetanse internt som blir unikt og 
dedikert brannvesenet. 
 
Basert på begge avsnittene over, så vet vi som jobber med IKT at ved å benytte 
ekstern leverandør, kan man i noen tilfeller kjøpe falsk trygghet, hvor noe virker mer 
robust enn det faktisk er. En Intern IKT avdeling har like mye ansvar for å levere som 
en ekstern og ledelsen vil ha god innsyn og kontroll. 
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Svarskjema delprosjekt IKT 

NRBR 

8. Økonomi 
 

+ Styrker 

 Egen innkjøper i STAB. 
Innkjøpssamarbeid med NRI 
http://www.nri.no/ 

 

 Styrer utskiftning av PCer og 
annet utstyr etter egen 
utskiftningplan og har også 
fleksibilitet ved 
omprioritering av endring av 
behov. 

 

 God kontroll på alle 
kostnader relatert til IKT 

 

Muligheter 
Videre kompetansebygging og styrking av 
IKT avdeling 

- Svakheter 
Ingen økonomisk stordriftsfordel 
sammenliknet med DGI sin løsning, 
men fordelene vekter positivt. 

Trusler 

 

ØRB 

8. Økonomi 
 

+ Styrker 

 Felles innkjøpsavtale med 
alle 6 eierkommunene på 
både IKT-leveranser og 
utstyr 
 

 
 

Muligheter 

- Svakheter 
Usikkerhet rundt fremtidige IKT 
kostnader (DGI) 
 
 

Trusler 

 
 
 
 
 
  

http://www.nri.no/
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Felles 

8. Økonomi 
 

+ Styrker 
 
Se oppsummering 

Muligheter 
Se oppsummering 

- Svakheter 
Se oppsummering 
 

Trusler 
Se oppsummering 

 

Oppsummering økonomi 

 
ØRB 
Det har vært noe vanskelig å måle IKT økonomi på Øvre Romerike, da noe er mikset 
litt sammen med vertskommuner. Vi vet ikke om det eksisterer skjulte kostnader som 
dekkes av hver enkelt kommune. DGI har sin faste leveranse og vi er litt usikker på 
hvordan nøkkel for kostnadsfordeling fungerer. 
 
Gruppen har ikke lest leveranse kontrakten i fra DGI, men etter tilbakemelding i fra 
ansatte i ØRB så kan det virke som den kostnaden kan være litt lite forutsigbar.  
 
Ut ifra hva vi forstår, så bruker alle kommunene i ØRB felles plattform for løsninger. 
Dette skaper i seg selv en stordriftsfordel for alle kommuner og også ØRB IKS som 
brannvesen.  
 
NRBR 
Det har vært lettere å spore kostnader relatert til IKT i NRBR.  Det ble gjort store løft 
og utskiftninger av PCer og annet utstyr i 2016 i henhold til utskiftningsplan og 
budsjett noe som vil variere i fra år til år.  
 
FELLES 
Hvis IT budsjett på ØRB og NRBR slås sammen, vil man få mulighet til å ytterligere 
styrke en intern IT avdeling. Dette vil skape en trygg og robust IKT avdeling som 
jobber tett med brannvesenet. 
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Sammendrag  
Gruppa som helhet har hatt fire fellesmøter i hele prosjektperioden, i tillegg til felles 
oppstartsmøte med alle gruppene. ØRB og NRBR har ellers jobbet adskilt med 
korspondanse på e-post og telefon. 

Hva er produsert? 
Vi har utarbeidet SWOT-analyser for to oppgaver: “Legg de respektive enheters ROS 
analyser til grunn og "synkronisere/sammenstille" disse til en helhetlig ROS analyse 
for hele operasjonsområdet”, og “Vurder kommunenes viktigste utviklingstrekk som 
vil påvirke framtidig risiko og sårbarhet”. 

Oppgavene er diskutert og analysert i SWOT-skjemaene vedlagt denne 
sluttrapporten. SWOT-skjemaene for begge oppgavene er fordelt på NRBR og ØRB 
hver for seg og et for felles brann- og redningsvesen. 

Avvik 
Steve Johnsen (ØRB) gikk ut av prosjektgruppa midtveis i perioden og ble ikke 
erstattet. 

Fremdrift og måloppnåelse 
Delprosjekt ROS har realisert prosjektets mål innenfor de rammer som ble satt 
tidsmessig og ressursmessig.
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1. Bakgrunn 

1.1. Prosjektoppdrag 

 
Delprosjektets resultater skal danne grunnlag for en sluttrapport som belyser 
fordeler og ulemper ved et felles brann- og redningsvesen på Romerike.  
Sluttrapporten fra hovedprosjektet “Brannsamarbeid Romerike” legger grunnlag for 
videre politisk behandling og skal leveres oktober 2017.  
Resultatmålet er eventuell sammenslåing til ett brann og redningsvesen på Romerike. 

På bakgrunn av definerte punkter i punkt 1.2 under har den vedlagte SWOT-
skjematikken blitt benyttet.  SWOT-analysene er vedlagt sluttrapporten fra 
arbeidsgruppa. Sluttrapporten inneholder gruppens anbefaling til framtidig løsning. 
Eventuell dissens i gruppen skal framkomme. 

1.2. Mål, organisering og rammer 

Prosjektmål 

Utrede fordeler og ulemper med felles brann og redningsvesen på Romerike. 
Sammenliknet med to brannvesen som i dag. Utredningen skal beskrive dagens 
organisasjoner, samt synliggjøre fordeler og ulemper med ett felles selskap. Det 
forventes at delprosjektgruppa supplerer punktene nedenfor med aktuelle temaer 
innenfor ROS. 
 
Som et minimum skal følgende faktorer vurderes: 
 

1. Legge de respektive enheters ROS analyser til grunn og 
"synkronisere/sammenstille" disse til en helhetlig ROS analyse for hele 
operasjonsområdet 

2. Vurder kommunenes viktigste utviklingstrekk som vil påvirke framtidig risiko 
og sårbarhet 

Organisering 

Prosjektansvarlig 

Jan Gaute Bjerke, brann- og redningssjef NRBR 
jan.gaute.bjerke@nrbr.no , telefon 917 53 153 

Gruppekoordinator 

1 NRBR Ingvild Hoel Rise 958 56 550 Ingvild.hoel.rise@nrbr.no 

Øvrige roller 

 

1 ØRB Steve Johnsen 918 74 499 steve.johnsen@orbrann.no 

2 ØRB Synne Camilla Aspås 971 22 881 synne.camilla@hotmail.com 

3 NRBR Tore Servold 977 88 871 Tore.servold@nrbr.no 

 

mailto:jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Rammer 

Det er estimert bruk av ca. 130 arbeidstimer totalt i delprosjektet. Det er 
gruppekoordinator som disponerer ressursene innad i prosjektet.  
Det oppfordres til bruk av brannvesenenes egne lokaliteter og ressurser for å holde 
kostnadene nede. Det er imidlertid satt av noen midler til eventuelle heldagsmøter. 
 
Timebruk 
Delprosjektet har gjennomført fire fellesmøter, i tillegg til oppstartsmøte med alle 
delprosjektene. Prosjektdeltakerne har utover dette jobbet individuelt og innad i 
begge brannvesenene. 

Prosjektdeltaker Antall timer 

Steve Johnsen 17 t 30 min 

Synne Camilla Aspås 32 t 15 min 

Tore Servold 30 t 

Ingvild Hoel Rise 50 t 

SUM 129 t 45 min 

 
Fellesmøter:   6 t (oppstart) 

+3 t (møte hjemme)*2 
+5 t (møte borte)*2 
*4 prosjektdeltakere 
-13 (fraværstimer) 
 
= 75 t 

 
Prosjektledelse: 3 t (skrive statusrapporter) 
   2 t (statusrapportering møter Skedsmo)*2 
   4 t (statusrapportering møte Jessheim)*1 
   9 t (skrive sluttrapport + ferdigstille SWOT) 
   2 t (sluttrapportering møte)*3 deltakere 
 
   = 26 t 
 
Annet:   4 t (interne møter NRBR)*2 
   2 t (individuelt arbeid NRBR)*2 
   4 t (interne møter ØRB)* 2 
   12 t 45 min (individuelt arbeid ØRB) 
 
   = 28 t 45 min 

 
Sum antall timer: 129 timer 45 minutter 
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2. Mål 

2.1. Er målene nådd? 

Målene for delprosjektet er nådd. 

3. Gjennomføring i henhold til prosjektplan 

3.1. Er prosjektplanen overholdt – hvorfor – hvorfor ikke 

Prosjektplanen er overholdt. Delprosjektet har fulgt de føringene som ble lagt i 
prosjektoppdraget og planlagt i prosjektplanen. Eneste avvik fra opprinnelig plan er 
frafall av en prosjektdeltaker midtveis i prosjektperioden (se 3.2). 

3.2. Kort beskrivelse av viktigste avvik – større endringer som er gjort. 

Eneste store avvik er endring i gruppas sammensetning. Steve Johnsen (ØRB) gikk ut 
av prosjektet ca. halvveis i prosjektperioden og ble ikke erstattet. Derfor besto 
gruppa tilslutt av én representant fra ØRB og to fra NRBR. 

4. Prosjektregnskap 

 

Dato Spesifikasjon Kostnader 

19. april 2017 Møtekostnader: lunsj på Jessheim 550 kr 

22. mai 2017 Møtemøtekostnader: lunsj på Lørenskog 213+148 kr levering 

12. juni 2017 Møtekostnader: lunsj på Lørenskog 212 kr+148 kr 
levering 

22. juni 2017 Møtekostnader: lunsj på Jessheim 260 kr+175 kr 
levering 

SUM  1 706 kr 

 

5. Delprosjektets anbefaling 

Ved å etablere et felles brann- og redningsvesen på Romerike vil vi kunne møte 
fremtidens utfordringer og forventninger fra innbyggere og statlige myndigheter med 
profesjonelle tjenester. Delprosjektet har identifisert en rekke utviklingstrekk som 
bør håndteres uavhengig om vi fortsetter som to selskaper eller samler brann- og 
redningstjenesten på Romerike i ett selskap. 

Både ØRB og NRBR har i dag kompetanse og evne til å gjennomføre ROS-
analyseprosesser. En sammenslåing av selskapene vil styrke fagmiljøet og gi rom for å 
jobbe mer helhetlig med risikostyring som fagfelt. 

6. Vedlegg   

 

6.1. Utfylt SWOT NRBR/ØRB/Felles 
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Sluttrapport 
Delprosjekt Brannsamarbeid 

Prosjektnummer                                                 70-4 
Saksnummer: 
(Ephorte)  

Prosjektnavn ROS-Analyse 

Prosjektstart 13. mars 2017 Prosjektslutt 7. juli 2017 

 
Prosjektansvarlig: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Jan Gaute Bjerke 
Brann- og 
redningssjef NRBR Jan.gaute.bjerke@nrbr.no  917 53 153 

 
Gruppekoordinator: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Ingvild Hoel Rise Rådgiver Ingvild.hoel.rise@nrbr.no 958 56 550 

 

Oppsummering med anbefaling 

Delprosjektet har fokusert på to oppgaver: 

1. Legge de respektive enheters ROS analyser til grunn og "synkronisere/sammenstille" 

disse til en helhetlig ROS analyse for hele operasjonsområdet. 

2. Vurder kommunenes viktigste utviklingstrekk som vil påvirke framtidig risiko og 

sårbarhet. 

Oppgavene er diskutert og analysert i SWOT-skjemaene. Denne rapporten inneholder SWOT-

skjemaer for begge oppgavene fordelt på NRBR og ØRB hver for seg og et for felles brann- og 

redningsvesen. For en opplisting av dokumenter som er gjennomgått og lagt til grunn for 

konklusjonen, se vedlegg. Metoden SWOT-analyse har gjennom prosjektperioden blitt 

diskutert med de andre delprosjektene, noe som har ført til justeringer underveis i arbeidet. 

Delprosjekt ROS har definert grupperingen i firefeltstabellen som følger1: 

 Interne faktorer - Styrkene og svakhetene internt i organisasjonen. 

 Eksterne faktorer - Mulighetene og truslene representert av det 

eksterne/omgivelsene. 

Kommunene, arbeidsmarkedet, teknologiutvikling, innbyggerne og andre aktører (statlige, 

fylke, private, frivillige) er i denne sammenheng sett på som eksterne, mens de interne 

faktorene arbeidet internt i brannvesenet. 

                                                           
1
 Vår definisjon er basert på dokumentet Strategisk analyse (SWOT-analyse), for referanse se vedlegg. 

mailto:Jan.gaute.bjerke@nrbr.no
mailto:Ingvild.hoel.rise@nrbr.no
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Anbefaling 

Oppgave 1 

Nedre og Øvre Romerike har relativt like områder og utfordringer, men vi kan likevel ikke 

bare “slå sammen” de to nåværende analysene til en ROS-analyse som skal gjelde for hele 

området. Ved en eventuell sammenslåing må arbeidet med ny ROS-analyse være en 

prioritert oppgave. I analysene som foreligger finnes det et godt utgangspunkt for 

utarbeidelse av en ny analyse for brann- og redningstjenesten på Romerike sett under ett. 

Den nye analysen bør inneholde de forbedringspunktene som er nevnt her (se SWOT-

analyse). 

ROS-analysen for ØRB inneholder ikke «myke»- kriser, kriser som omhandler hendelser 

internt i organisasjonen - potensielle omdømmekriser. ROS-analysen for NRBR har nevnt 

dette området, men det kan med fordel gjøres en større gjennomgang av denne delen av 

analysen. 

Siden det geografiske området kan bli veldig stort med et felles IKS, er en mulig løsning å ha 

en overordnet analyse for selskapet, med flere mindre analyser for de enkelte 

brannstasjonene, risikoområdene eller mer scenariobaserte analyser. Det å involvere bredt i 

organisasjonen og inkludere de ulike brannstasjonene i arbeidet kan gi en bedre lokal 

nærhet og tilhørighet til analysen(e) og vil være et godt hjelpemiddel til å kartlegge lokale 

utfordringer. 

Oppgave 2 

“Det nye regelverket krever at kommunene har et brann- og rednings- vesen som kan arbeide 

systematisk og risikobasert med det brannforebyggende arbeidet. Det er derfor viktig at 

kommunene etablerer sterke fag- miljøer som kan ivareta dette området” (Meld. St. 10 

(2016-2016) JBD, 2017). 

Framskriving av folketallet for regionen viser at Romerike vil ha et innbyggertall på rundt 

375 200 innbyggere i 2040 (SSB, 2017). For Øvre Romerike viser framskrivingen 139 859 

innbyggere og for Nedre Romerike viser den 235 343 innbyggere i 2040.  

Klimaendringene vil for Oslo og Akershus særlig føre til kraftig nedbør og økte problemer 

med overvann, havstigning og stormflo, endringer i flomforhold og flomstørrelse og skred, 

spesielt kvikkleireskred (Fylkesmannen, 2016). 

Om man legger til grunn Nasjonalt risikobildet, ROS- analysen til Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus og ROS- analysen til våre eierkommuner så ser vi likhetstrekk ved scenarioene: 

 Naturlige hendelser 

o Storm/Orkan 

o Nedbørmangel og tørke 

o Flom 

o Skred 
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o Skog og utmarksbrann 

o Epidemi/Epizooti (epidemi blant dyr) 

 Store ulykker 

o Ulykke knyttet til industri 

o Ulykke knyttet til transport av personell og gods 

 Tilsiktede hendelser 

o Terrorisme 

o Angrep på IKT-systemer 

o Alvorlig voldshendelse – PLIVO 

Utviklingstrekk som påvirker brann- og redningsvesenets tjenesteleveranse: 

 Oppgavemengde og -kompleksitet øker fra år til år (DSB, 2017). 

o “Klimaendringer, mer ekstremvær og flom, demografiske endringer, økt 

migrasjon og nye sikkerhetspolitiske utfordringer er noen av 

utviklingstrekkene som vil stille nye krav til forebygging og beredskap lokalt, 

regionalt og nasjonalt” (Cecilie Daae direktør i DSB, 2017). 

 Risikoutsatte grupper  

o I fremtiden vil det bli stadig flere av innbyggerne som har høyere 

sannsynlighet for å forårsake eller omkomme i brann. 

o Stadig flere av disse kommer til å være hjemmeboende og krever oppfølging 

av kommunale tjenester i hjemmet (ink. forebygging av brann). 

 Demografi  

o Utfordring med å rekruttere til deltidsstillinger i utkantene. 

o Risikoutsatte grupper som bor i utkantene. 

 Befolkningsvekst  

o Boligdrevet befolkningsvekst som følge av at folk flytter til Romerike selv om 

de jobber i et større arbeidsmarked. 

o Endring i boligsammensetning – Det er en økning i andelen blokk- og 

leilighetsbebyggelse. 

o Infrastruktur – Befolkningsveksten fører til større belastning på infrastruktur 

og kommunale tjenester. 

 Næringsutvikling 

o Utflytting av arealkrevende virksomheter fra Oslo. 

DSB er opptatt av at brann- og redningsvesenet i fremtiden vil vi kunne møte disse 

utfordringene med “mer samarbeid, økt kompetanse, sterkere fagmiljøer og risikobasert 

forebygging” (Cecilie Daae direktør i DSB, 2017). 

Ved å etablere et felles brann- og redningsvesen på Romerike vil vi kunne møte fremtidens 

utfordringer og forventninger fra innbyggere og statlige myndigheter med profesjonelle 

tjenester. Forutsetningene for at brannsamarbeidet skal lykkes er at truslene fra SWOT-

analysen tas med i det videre arbeidet og håndteres. 
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Både ØRB og NRBR har i dag kompetanse og evne til å gjennomføre ROS-analyseprosesser. 

En sammenslåing av selskapene vil styrke fagmiljøet og gi rom for å jobbe mer helhetlig med 

risikostyring som fagfelt. 
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Svarskjema delprosjekt ROS-analyse oppgave 1 

 

 

ØRB 

Legge de respektive enheters ROS analyser til grunn og "synkronisere/sammenstille" disse til 
en helhetlig ROS analyse for hele operasjonsområdet 

+ Styrker 

 Følger veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser. 

 Helhetlig og samtidig på objektnivå. 

 Objektiv 

 Delt opp kommunevis. 

 Flere gode detaljerte analyser. 

o Dokumentasjon av Øvre Romerike 

Brann og redning IKS 

o Analyse av risiko og sårbarhet i Øvre 
Romerike brann og redning IKS. 
 Basert på største trussel og innsatsen i 

første og andre fase. 

 Brann og ulykker scenarier i Eidsvoll 

Muligheter 

 Samarbeid med andre ROS aktører i 
kommunen og andre brannvesen. ØRB 
er i dag inkludert i kommunenes 
støttegruppe og fungerer som et godt 
verktøy for kommunenes krisestaber. 

NRBR 

Legge de respektive enheters ROS analyser til grunn og "synkronisere/sammenstille" disse til 
en helhetlig ROS analyse for hele operasjonsområdet 

+ Styrker 

 Følger veileder for kommunale 
risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 24 risikoområder er analysert. 

 God oversikt over forebyggende og 
begrensende tiltak innenfor disse 
områdene. 

 Helhetlig analyse for hele Nedre 
Romerike innen fagfeltet. 

 Dokumentet er oppdatert og skal 
revideres årlig. 

 Detaljert – godt arbeidsverktøy 

 Støtteverktøy i 
planleggingsprosesser 
 

Muligheter 
Involvere flere eksterne aktører (store 
virksomheter, fylke/stat), og tettere 
samarbeid med kommunene i ROS-arbeidet. 
 

Kan ta med flere scenarier: 

 Spesifikke katastrofescenarier (sorte-
svaner, se meld.st.10 (2016-2017)) 

 Hendelser utenfor vårt område som 
krever bistand fra NRBR og kan svekke 
vår beredskap. 
 

Kan også utvide delen om sårbarhet i egen 
organisasjon 

- Svakheter 
 

Trusler  
Politisk detaljstyring kan bli en trussel: 

 Hvilke områder som skal analyseres. 

 At vi ikke får gjennomslag for 
anbefalte tiltak. 
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kommune 

 Brann og ulykker i Nes kommune 

 Brann og ulykker i Hurdal kommune 

 Brann og ulykker i GRIB 
o Utrykningsstatistikk 

o Konsekvensutredning fra 2014 med 

bl.a. lokalisering av ny brannstasjon i 

området Jessheim, Eidsvoll og Nes, 

vannforsyning og liftbehov. 

 Danner et godt grunnlag for et videre arbeid 
med en revisjon eller en eventuell ny 
helhetlig ROS- analyse for Øvre Romerike 
brann og redning IKS.  

 Bruk av eksiterende verktøy KUBA, for 

videre arbeid med ROS i ØRB. 

- Svakheter 

 2 år siden siste revisjon 

 GRIB sin del er fra 2007 med henvisninger 
tilbake til 2004. 

 Ikke detaljert på utstyr o.l. 
o Bygger delvis på håndbok i kartlegging 

av brann risiko i kommunene som er 
utdatert. 

Trusler 
o Mangler noen utfordringer 

 PLIVO 
 Transittmottak og fengsel 

o Gardermoeffekten 
 Befolkningsvekst (ØRB er økt med 

50,5 % siden 01.10.98) 
 Høye bygninger – 

leilighetskomplekser 
 Økende næringsvirksomhet (á la 

Vestby) 
o Nytt sykehus 
o Nytt trusselbilde (spes. mot OSL). 
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Felles 

Legge de respektive enheters ROS analyse til grunn og “synkronisere/sammenstille” disse 
til en helhetlig ROS analyse for hele operasjonsområdet 

+ Styrker 

 Kompetanse til å gjennomføre 
risikoanalyser internt i selskapene. 
o Sterkere fagmiljø 
o Styrke arbeidet med helhetlig 

risikostyring i selskapet 
 

Muligheter 

 Vi kan samarbeide med andre 
brannvesen, andre IKSer eller andre 
eksterne aktører om gjensidig 
gjennomgang av ROS-analysene. 

 Involvere høyere forvaltningsnivå i 
ROS-arbeidet (større innflytelse og 
tyngde som regionbrannvesen). 

- Svakheter 

 Lokal eierskap til ROS-arbeidet kan 
svekkes. 
o Hvis vi organiseres fleksibelt nok og 

inkluderer hele organisasjonen i ROS-
arbeidet kan dette håndteres. 

Trusler 

 Politisk detaljstyring kan bli en 
trussel: 
o At vi ikke får gjennomslag for 

anbefalte tiltak. 
o Ensidig fokus på 

kostnadseffektivisering. 
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Svarskjema delprosjekt ROS-analyse oppgave 2 

 

NRBR 

Vurder kommunenes viktigste utviklingstrekk som vil påvirke framtidig risiko og sårbarhet 

+ Styrker 

 Planlagt kasernering av operativt 
personell på ny brannsatsjon i 
Sørum/Fet vil styrke beredskapen i 
Fet og Sørum, og kunne støtte 
beredskapen i Aurskog-Høland. 

Muligheter 
Kommunene har i stor grad boligdrevet 
befolkningsutvikling, siden Nedre Romerike er 
en del av et større arbeidsmarked. Bygges det 
attraktive boliger vil kommunene få 
befolkningsvekst uten å måtte skape nye 
arbeidsplasser. Kommunene har derfor 
mulighet til å styre befolkningsveksten i stor 
grad (SNR). 
 

Støtte fra kommunene: 

 Skedsmo setter krav til teknisk infrastruktur 
i fremtidige områder for bebyggelse og 
anlegg (Kommuneplanens arealdel 2015-
2026). 

 I Sørum skal samfunnssikkerhet og 
beredskap være et overordnet hensyn i all 
kommunal planlegging (Kommuneplanens 
samfunnsdel 2015). 

- Svakheter 
Brannvesenets evne til å ta i bruk ny 
teknologi. 

Trusler 
 
 

ØRB 

Vurder kommunenes viktigste utviklingstrekk som vil påvirke framtidig risiko og sårbarhet 

+ Styrker 

 Lokal tilstedeværelse – eks. 
sykehjem og evakuering 

 Det er i kommunen man har best 
forutsetninger for å vurdere lokal 
risiko og sårbarhet. 
 Dette gir igjen sterkt 

omdømme 

 Statistikkgrunnlag - intern 

 Sterk kobling mellom beredskap, 
forebyggende og feiervesenet. 

Muligheter 

 OSL – samarbeid 
Mulig felles brannstasjon med Avinor. 
 

- Svakheter 

 Nye utfordringer for 
brannvesnet. 

 Ny analyse pga. alder 

 Økonomi 

Trusler 
o Gardermoeffekten: 

 Tett bebyggelse 
 Høye bygg 
 Næringsbygg 
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Felles 

Vurder kommunenes viktigste utviklingstrekk som vil påvirke framtidig risiko og sårbarhet 

+ Styrker 

 Større krav til ledelse. 

 Større krav til risikostyring i 
organisasjon. 

 Forskrift om brannforebygging gir 
rom for å omprioritere ressurser 
til å jobbe med ROS og annet 
analysearbeid. 

 Større arbeidsgrupper 
o Krav til faglig kompetanse og 

erfaring. 

Muligheter 

 Heve kvaliteten på tjenestene vi leverer 
og levere like tjenester på hele Romerike. 

 Teknologisk utvikling: 
o Nye tekniske krav til bygg fører til økt 

brannsikkerhet i nye bygg. 
o Ny teknologi for slokking og 

forebygging av brann øker 
brannsikkerheten. 

 Kommunene driver forebyggende 
virksomhet innen flere områder. Økt 
samarbeid på tvers av tjenester vil 
redusere risiko. Kommunene øker 
innsatsen mot de risikoutsatte gruppene 
og har fokus på behandling og tilpassede 
tjenester. 

- Svakheter 

 Aldersforskjellen på ROS- 
analysene 

 Forskjellig oppbygging: 
o ØRB: beskrivende 
o NRBR: vurderende 

 Sentralisering. 

Trusler 

 Fare for at ROS-analysen blir så kompleks 
at vi ikke får brukt den i det daglige. Dette 
kan håndteres ved at en større 
organisasjon kan jobbe mer helhetlig med 
risikostyring. 

 Oppgavetyper, – mengde og 
kompleksiteten vil øke uavhengig av om vi 
er felles eller hver for oss. 

 Politisk detaljstyring kan bli en trussel: 
o Hvis vi ikke får gjennomslag for 

anbefalte tiltak. 

 Manglende investering i infrastruktur kan 
bli en trussel: 
o Hvis innbyggertallet øker uten at 

infrastrukturen samtidig styrkes vil dette 
påvirke fremtidig risiko og sårbarhet. 
Særlig innenfor områdene: 

o Vannforsyning 
o Fremkommelighet 
o Tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskaper (NRBR, 2015). 

 Befolkningsutvikling og demografi: 
o Folk lever lenger = vekst i antall eldre.  I 

SSBs mellomalternativ vil omtrent hver 

  Transport; Fly, jernbane og motorvei 
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femte person i Norge i 2060 være 70 år 
eller mer. 

o Positiv nettoinnflytting og 
fødselsoverskudd. 

o Noen områder vil få større andel eldre 
enn andre. Det kan gjøre det mer 
utfordrerne å rekruttere til 
deltidsstillinger/innkallingspersonell i 
utkantene. 

o Utviklingen tilsier at alkoholkonsumet 
blant eldre vil øke, noe som påvirker 
brannrisikoen. Andelen eldre 
rusmisbrukere vil også øke. 

o Nye syntetiske rusmidler som blir mer 
og mer utbredt i Norge. Bruken kan 
påvirke brukerens evne til å reagere og 
håndtere en brann. 

 Ulovlig bruk av bygg. Hvis det blir en økt 
bruk av bygg til formål som de ikke er 
godkjent til vil øke brannrisikoen. 

 Klimaforandringer. 

 Ekom bortfall (Lysne, 2015). 

 Bortfall av annen kritisk infrastruktur (DSB 
rapport Samfunnets kritiske funksjoner, 
2016).  
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Vedlegg 
 

Følgende dokumenter er gjennomgått og lagt til grunn: 

Analyse av brannrisiko og – sårbarhet Øvre Romerike brann- og redning IKS, 2014. 

Brann- og ulykkes-scenarier i Eidsvoll kommune. Juni 2015. 

Brann- og ulykkes-scenarier i Nes kommune. Juni 2015. 

Brann- og ulykkes-scenarier i Hurdal kommune. Juni 2015. 

Daae, C. (2017) Kortreist beredskap med grenseløs tillit. Hentet 22. juni 2017 fra: 
https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/kortreist-beredskap/ 

DSB (2016) Rapport: Samfunnets kritiske funksjoner. 

Fylkes ROS Oslo og Akershus 2016. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31.10.216. 

Justis- og beredskapsdepartementet (2017) Meld. St. 10 (2016-2016) Risiko i et trykt 

samfunn - Samfunnssikkerhet. 

Kommuneplan 2007-2018-2030, Lørenskog kommune. 

Kommuneplan 2009-2021, Sørum kommune. 

Kommuneplan 2011-2022 Samfunnsdelen, Aurskog-Høland kommune. 

Kommuneplan 2014-2026 Samfunnsdel, Fet kommune. 

Kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdelen, Skedsmo kommune. 

Kommuneplan 2015-2027 Samfunnsdelen, Nittedal kommune. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025, Rælingen kommune. 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 20. juni 2016, Rømskog kommune. 

Konsekvensvurdering lokalisering av ny brannstasjon i område Jessheim, Øvre Romerike 
brann- og redning IKS. September 2014. 

Lysne, O. (2015) NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – Sikkert samfunn – Beskytte 
enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden. 

NRBR (2015) Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper, 
publisert 30. september 2015, hentet29. juni 2017 fra: 
http://nrbr.no/bedriftbyggsak/retningslinjer-vedrorende-tilrettelegging-for-rednings-og-
slokkemannskaper/ 

Regional samfunnsanalyse for Nedre Romerike. 29. april 2015. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, mars 2017. 

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/kortreist-beredskap/
http://nrbr.no/bedriftbyggsak/retningslinjer-vedrorende-tilrettelegging-for-rednings-og-slokkemannskaper/
http://nrbr.no/bedriftbyggsak/retningslinjer-vedrorende-tilrettelegging-for-rednings-og-slokkemannskaper/
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ROS-analyse Eidsvoll kommune. PWC. 4. november 2103. 

ROS-analyse Nes kommune. PWC. 10. juli 2013. 

ROS-analyse for Øvre Romerike. Overordnet regional risiko- og sårbarhets analyse, Øvre 
Romerike regionalt samarbeid. PWC, 23. august 2013. 

Samferdsel strategi Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling. Nov 2010. 

Strategisk analyse (SWOT-analyse) hentet 13. april 2017 fra 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/kampanjer/ry/swot-analyse.pdf 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/kampanjer/ry/swot-analyse.pdf
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1. Bakgrunn 

1.1. Prosjektoppdrag 
 

Referer til prosjektoppdrag for delprosjektet 
 
KOPI FRA OPPDRAGET 
Delprosjektets resultater skal danne grunnlag for en sluttrapport som belyser 
fordeler og ulemper ved et felles brann- og redningsvesen på Romerike.  
Sluttrapporten fra hovedprosjektet “Brannsamarbeid Romerike” legger grunnlag for 
videre politisk behandling og skal leveres oktober 2017.  
Resultatmålet er eventuell sammenslåing til ett brann og redningsvesen på Romerike. 
 

1.2. Mål, organisering og rammer 

Prosjektmål 
Klipp inn, se prosjektoppdrag 
 
Utrede fordeler og ulemper med felles brann og redningsvesen på Romerike. 
Sammenliknet med to brannvesen som i dag. Utredningen skal beskrive dagens 
organisasjoner, samt synliggjøre fordeler og ulemper med ett felles selskap. Det 
forventes at delprosjektgruppa supplerer punktene nedenfor med aktuelle temaer 
innenfor forebyggende virksomhet. 
 
Som et minimum skal følgende faktorer vurderes: 
 

1. Strategier  
2. Organisering – kommandolinjer, ledelse, rapporteringslinjer 
3. Dimensjonering  
4. Lærlinger 
5. Kompetanse  
6. Utdanning 
7. Materiell, utstyr og kjøretøy -kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger 
8. HMS - utstyr og rutiner 
9. Bruk av IKT 
10. Kartlegge objekter med krav til innsatstid  
11. Kartlegge forventninger og krav til lift, tankbil, vannforsyning 
12. Vurdere konsekvensene av vedtatte reguleringsplaner  

 

Organisering 

Prosjektansvarlig 
Jan Gaute Bjerke, brann- og redningssjef NRBR, jan.gaute.bjerke@nrbr.no  
Telefon 917 53 153 

mailto:jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Prosjektleder 
Fyll inn 
Marie Martinsen, avdelingsleder forebyggende avdeling NRBR, marie.martinsen@nrbr.no 
Telefon 970 72 602 

Øvrige roller 
- prosjektgruppe:  
 
Tore Bjareng, NRBR 
Tor-Åsmund Hovda, NRBR 
Frode Olsen, NRBR 
Ivar Husås, ØRB 
Kristian Stigum, ØRB 
Geir-Ove Flindrum, ØRB 
Stian Svanåsbakken, ØRB 
 

Rammer 
Klipp inn avsnitt om tildelte ressurser 
Det var estimert bruk av ca. 250 arbeidstimer totalt i delprosjektet. Det var 
prosjektleder som disponerte ressursene innad i prosjektet. Det ble ført en enkel 
oversikt over timebruken. 
Det ble oppfordret til bruk av brannvesenenes egne lokaliteter og ressurser for å 
holde kostnadene nede. Det var imidlertid satt av noen midler til eventuelle 
heldagsmøter. Bruk av disse midlene ble avtalt med oppdragsgiver. 
 
Angi omtrent hvor mange timer som har gått med 
 

2. Mål 

2.1. Er målene nådd? 
 

3. Gjennomføring i henhold til prosjektplan 

3.1. Er prosjektplanen overholdt – hvorfor – hvorfor ikke 
 

3.2. Kort beskrivelse av viktigste avvik – større endringer som er gjort. 

4. Prosjektregnskap 
 

Kort om hva delprosjektet har brukt penger på. (lunsjer/annet)  
 

5. Delprosjektets anbefaling 
Oppsummeringen skal inneholde anbefaling, samt overordnet SWOT for fagfeltet. Punktene i 
SWOT’en skal underbygge anbefalingen. Det skal framgå klart i anbefalingen hvilke punkter 
som vektlegges og hvorfor. 
 

mailto:marie.martinsen@nrbr.no
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6. Vedlegg   
 

6.1. Utfylt SWOT NRBR/ØRB/Felles 
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Sluttrapport 
Delprosjekt Brannsamarbeid 

Prosjektnummer                                                 70-2 
Saksnummer: 
(Ephorte)  

Prosjektnavn Forebyggende virksomhet 

Prosjektstart 13. mars 2017 Prosjektslutt 7. juli 2017 

 
Prosjektansvarlig: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Jan Gaute Bjerke 
Brann- og 
redningssjef NRBR Jan.gaute.bjerke@nrbr.no  917 53 153 

 
Delprosjektleder: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Marie Martinsen Avdelingssjef Marie.Martinsen@nrbr.no 970 72 602 

 

Oppsummering med anbefaling 

Se dokumentet “Konklusjon Forebyggende – Felles”

mailto:Jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

1. Strategier  
 

+ Styrker 
Virksomhetsplan (forskriftskrav) 
Handlingsplan 
Individuell produksjonsplan for 
feierne. 
Delegering av fagansvar og 
ansvarsområder til ansatte. 
 
Tilsyn av boliger er prioritert 
Feiing registreres og prioriteres på 
bakgrunn av gjennomført tilsyn. 
Oppdaterte rutiner for jobbutførelse. 
 
Prosjekt språkprofil er fullført og alle 
utgående dokumenter er reviderte 
(språkvasket). 
 
 
Mange med forebyggendekurs fra 
NBSK (Norges brannskole). 
 

Muligheter 
Bruke ansattes kompetanse i større grad for 
mere involvering. 
Ny forskrift hvor risiko er vektlagt, antall 
feieoppdrag gjennomføres på bakgrunn av 
risikobildet. 
Tettere oppfølging av risikoutsatte grupper.  

- Svakheter 
Antall feieroppdrag er redusert 
grunnet endring i forskrift. 
Informasjonsutfordring ut mot 
publikum (kommuner).  
 
 

Trusler 
 

 

ØRB 

1. Strategier 
Utføre feiing og tilsyn etter behov som beskrevet i forskriften 

 

+ Styrker 
Styrken ligger i at vi jobber primært 
med tilsyn, og ved det fanger opp 
reelle feiebehov. Og at vi på denne 
måte møter tilsynsobjektets 
eier/bruker, som da kan informeres 
om sikkerhet, bakgrunnen for 
risikobasert tilsyn/feiing. Og 
eier/bruker kan stille spørsmål direkte 

Muligheter 
Ved å kunne ha en større avdeling, mer 
mannskap, ville vi være mindre sårbare, og 
lettere kunne omdisponere mannskap etter 
behov. Med en mellomleder mellom 
avdelingssjef og mannskap, ville vi kunne 
styrket oss bedre på framtids og 
strategiplanlegging, ved å ha en mellomleder 
som kunne ta seg av de daglige rutinene og 
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til utøver/feier. 
 

planlegging.  
 

- Svakheter 
Vi er nå i en omorganisering, og ved 
det vil det ta litt tid før vi har kommet 
inn i en drift som kunden kjenner til. 
Ved en avdeling som er bemannet 
med 15 stillingshjemler, som da skal 
dekke et område med i overkant 
100.000 innbyggere, ligger 
utfordringen bemanning. Det å få 
fagutdannet personell inn i 
avdelingen. Og ved sykdom ol, er det 
krevende å klare å få gjennomført 
avtalte tilsyn som er avtalt med 
eier/bruker av objektet. 
 

Trusler 
Ved en avdeling som er bemannet med 15 
stillingshjemler, og utfordringen med å få 
fagutdannet personell inn i avdelingen, så er 
vi sårbare. Det vil si ved sykdom ol, er det 
krevende å klare å få gjennomført avtalte 
tilsyn som er avtalt med eier/bruker av 
objektet. 

 

Felles 

1. Strategier 
NOU Trygg hjemme anbefales det at en større del av brannvesenets og feiernes aktiviteter 
skal dreies mot denne typen forebyggende virksomhet. 
 

 Bruke nasjonal kommunikasjonsstrategi og jobbe opp mot risikogrupper 
Med risikogrupper menes de grupper som er spesielt utsatt for å omkomme i brann 
eller forårsake brann. Med målgrupper menes de gruppene vi definerer som viktige å nå 
med informasjon, men som ikke nødvendigvis er mer risikoutsatt når det gjelder brann 
enn andre grupper.  
Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet har nevnt disse som risikogrupper: 

 eldre og pleietrengende 

 Innvandrere, arbeidsinnvandrere og asylsøkere 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Barn og unge 
 
 

 

+ Styrker 
NRBR har utarbeidet språkprofil i tråd 
med DSB`s nasjonale 
kommunikasjonsstrategi. 
 

Delegering av fagansvar og 
ansvarsområder til ansatte. 
 
Handlingsplan for tilsyn og feiing 
Individuell produksjonsplan for 

Muligheter 
Utvikle mere spisskompetanse innen 
fagområdet. 
 
Målsettingen i Stortingsmeldingen er færre 
branner og at færre mennesker omkommer i 
brann. Med økning i antall eldre og en 
økende befolkning er dette en utfordrende 
målsetting. Informasjons- og 
kommunikasjonstiltak for økt brannsikkerhet 
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feierne.  
Tilsyn av boliger er prioritert, og 
behov for feiing registreres og 
gjennomføres på bakgrunn av 
gjennomført tilsyn. 
 
Utviklingsplan i forhold til 
kompetanse og lønn (fra feiersvenn til 
feierinspektør). 
Mange har forebyggendekurs fra 
NBSK (Norges brannskole). 
 

blir viktig for å nå målsettingen. Mange 
branner kan unngås gjennom økt bevissthet, 
endrede holdninger og endret atferd. 
 

Bruke media til å synliggjøre viktigheten av 
hyppigere tilsyn og at feiing etter fastsatt 
frekvens er erstattet med reelt feiebehov. 

- Svakheter 
Antall feieroppdrag er redusert 
grunnet endring i forskrift. 
Informasjonsutfordring ut mot 
publikum (kommuner).  
 

Trusler 

 

 

Oppsummering strategier 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med følgende: 

- Vi er organisert noe forskjellig men utfører tjenesten etter samme metode, vi 

gjennomfører tilsyn i boliger og registrerer reelle tilsyn- og feiebehov. På denne 

måten får vi en god mulighet til å møte tilsynsobjektets eier/bruker og har en god 

dialog om tilsyn- og feiebehov og generell brannsikkerhet. Dette er et resultat av ny 

forskrift som ble iverksatt fra 01.01.2016. 

- Fokus på risikoutsatte grupper med informasjon og veiledning. 

- NRBR har utarbeidet språkprofil i tråd med DSB`s nasjonale kommunikasjonsstrategi. 

- Handlingsplan for tilsyn og feiing.  

- Delegering av fagansvar og ansvarsområder til ansatte. 

- Utviklingsplan for kompetanse og lønnsutvikling. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

2. Organisering  
– kommandolinjer, ledelse, rapporteringslinjer 

+ Styrker 
Feierseksjonen er organisert i 
forebyggende avdeling. 
Fagansvarlige med daglig 
personalansvar. 
Delegering til medarbeidere, større 
engasjement. 
 
 

Muligheter 
Samarbeide med andre enheter i NRBR der 
dette er hensiktsmessig og innenfor samme 
lovverk. Jobben med risikoutsatte grupper er 
et av våre viktigste områder. 
 
Følge opp og synliggjøre ansatte.  

- Svakheter 
Eget økonomiområde, kan begrense 
muligheten for et effektivt samarbeid 
med andre enheter i brannvesenet. 
 
 
 

Trusler 
Privatisering av feiing (rengjøring av 
skorsteiner) vil føre til mindre kontakt med 
publikum. 

 

ØRB 

2. Organisering  
– kommandolinjer, ledelse, rapporteringslinjer 
 

+ Styrker 
Kort kommandolinje. Avgjørelser kan 
fattes raskere. 
 

Muligheter 
Få en mellomlederstilling inn, slik at mer av 
den daglige driften kan avlastes 
avdelingssjefen med mellomlederen. 

- Svakheter 
Svakheter ved kort kommandolinje er 
at avdelingssjef får stort trykk på de 
daglige utfordringer og spørsmål. 
Dette gir avdelingssjefen et 
arbeidstrykk som bidrar til at arbeid 
med strategi, organiseringsutvikling 
for effektivisering ol, samt samarbeid 
med eierkommunene blir 
nødvendigvis noe redusert. 
 

Trusler 
 

 

Felles 

2. Organisering  
– kommandolinjer, ledelse, rapporteringslinjer 
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+ Styrker 
(Justis- og beredskapsdepartementet 
(JD) ga 5. oktober 2012 Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) i oppdrag å opprette og lede en 
arbeidsgruppe som skulle se på 
brann- og redningsvesenets 
organisering og ressurser. Oppdraget 
er forankret i Meld. St. 29 (2011-
2012) Samfunnssikkerhet og 
tilhørende Innst. 426 S (2012-2013). 
 
De konkluderte med at dagens brann- 
og redningsvesen må organiseres i  
større enheter for å kunne ivareta 
kriteriene/kravene som stilles til 
dagens brann- og redningsvesen. 
 
En sammenslåing mellom ØRB og 
NRBR vil være i tråd med dette. 
 

Muligheter 
Likt tilbud i alle våre eierkommuner. 

 
Tjenesten organiseres med mellomledere, 
fagansvarlige og i ansvarsområder. Dette gir 
bedre involvering av ansatte og sikrer et godt 
faglig engasjement blant ansatte.  

 

- Svakheter 
 
Eget økonomiområde, kan begrense 
muligheten for et effektivt samarbeid 
med andre enheter i brannvesenet. 
 
 

Trusler 
 

 

Oppsummering organisering 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med følgende:  

- For å oppnå en god ressursutnyttelse vil det være en fordel at feiing, boligtilsyn og 

tilsyn i særskilte objekter er organisert i samme avdeling. 

- Kombinasjonen av tilsyn, feiing og saksbehandling bidrar til mere allsidige oppgaver 

for feierne. 

- Tjenesten organiseres med mellomledere, fagansvarlige og i ansvarsområder. Dette 

gir bedre involvering av ansatte og sikrer et godt faglig engasjement blant ansatte.  
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

3. Dimensjonering  
 

+ Styrker 
Ikke berørt av endringer i dim.forskrift 
(antall årsverk). Bemannet etter 
risikovurdering.  
Krav til feierutdanning. 
 

Muligheter 
Vi er ikke begrenset av dim.forskrift. 
Ansette ferdig utdannede feiere. 

- Svakheter 
Noen begrensninger i forhold til 
samarbeid med andre avdelinger der 
dette er hensiktsmessig. 
 
Ingen lovverk vi kan henvise til når det 
gjelder antall medarbeidere.  
 
Et fåtall kvalifiserte søkere til ledige 
stillinger. 
 

Trusler 
Privatisering kan føre til at ufaglærte leies inn 
for å utføre jobbene. 
 

 

ØRB 

3. Dimensjonering  
 

 

+ Styrker 
Ha personell med utdannelse som 
feiersvenn. Men her har vi også noe 
personell som pr i skrivende stund 
ikke innehar feiersvennbevis. 
 

Muligheter 
Styrke kompetansen. 
 
 

- Svakheter 
Mangler noe personell med 
feiersvenn utdannelse (ufaglærte er i 
et opplæringsprogram, §20). 
Informasjonsformidling til 
målgruppen. Kunden har glemt/ ikke 
fått varsling av tilsyn, kunden er ikke 
hjemme ved tilsynsoppmøte. 
 

Trusler 
Utfordrende å få kvalifisert søkere 

 

 

Felles 
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3. Dimensjonering  
 

+ Styrker 
Feiing og boligtilsyn er et 
selvkostområde og er bemannet ut fra 
faglig og erfaringsmessig 
behovsvurdering. 

 
Mer attraktiv arbeidsgiver grunnet 
flere spennende/varierte oppgaver 
knyttet opp mot ulike 
arbeidsområder. 
 

Muligheter 
Bedre utnyttelse av dagens ressurser. 

- Svakheter 
 

Trusler 
Privatisering kan føre til at ufaglærte leies inn 
for å utføre jobbene. 
 

 

Oppsummering dimensjonering 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med følgende: 

- Feiing og boligtilsyn er et selvkostområde og er bemannet ut fra faglig og 

erfaringsmessig behovsvurdering. 

- Mer attraktiv arbeidsgiver grunnet flere spennende/varierte oppgaver knyttet opp 
mot ulike arbeidsområder. 

- Større enhet gir flere ansatte med samme spisskompetanse – mindre sårbare. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

4. Lærlinger 
 

+ Styrker 
1 ny lærling pr. år 
Egen opplæringsansvarlig 
Godkjent opplæringsbedrift 
Opprettholder rekruttering og 
fagkunnskap gjennom opplæring. 
 

Muligheter 
Gir yrket en “tilvekst” av utdannede feiere. 

- Svakheter 
Ressurskrevende 
 

Trusler 
Ingen 

 

ØRB 

4. Lærlinger 
Øvre Romerike brann og redning praktiserer ikke bruk av lærlinger pr i dag. 

 

+ Styrker 
Vil gi en styrke å praktisere ordningen. 
 

Muligheter 
Starte opp lærlingordning, det vil kunne gi en 
bedre rekrutering til faget. 

- Svakheter 
Mindre muligheter til å rekruttere og 
utdanne personell i faget.  
 
Statusen for yrket svekkes. 
 

Trusler 
Risiko for utvanning av yrket. Vanskelig å 
rekruttere fagutdannet personell. 

 

 

 

 

 

 

Felles 

4. Lærlinger 
 

+ Styrker 
Ansvar for opplæring vil kunne 
fordeles på flere, noe som vil gi økt 
motivasjon og engasjement.  

Muligheter 
Et større selskap vil ha muligheter for å ta inn 
flere lærlinger. 
Økt rekruttering til feieryrket. 
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Ansatte holder seg oppdatert på 
gjeldende regelverk. 

 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
 

 

Oppsummering lærlinger 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med følgende: 

- At vi tar et større samfunnsansvar ved inntak av flere lærlinger.  

- Lærlinger bidrar til at selskapet opprettholder god faglig kompetanse. 

- En velfungerende lærlingeordning i bedriften er viktig for framtidig rekruttering. 

 

- Ressurskrevende for organisasjonen å ha et lærlingetilbud med rett kvalitet.   
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

5. Kompetanse 
  

+ Styrker 
Fagansvarlige 
Lærlinger   
Ingen ufaglærte 
Brannetterforsker 
Forebyggende kurs 
Kompetanseplan 
Lønnsplan med kriterier for inspektør, 
kriteriene stiller krav om økt 
kompetanse (kompetanseløft). 
 
GAP analyse er under utarbeiding og 
vil stake ut en mulig kurs for ny 
kompetanse. 
 

Muligheter 
Flere fagansvarlige fører til økt kompetanse 
og motivasjon som igjen gir engasjement og 
videreutvikling. 

- Svakheter 
For lite tverrfaglig utveksling i NRBR. 
Det er lange ventelister på NBSK. 
 

Trusler 
Usikkerhet i forhold til ny fagskole (NBSK). 

 

ØRB 

5. Kompetanse 
 

+ Styrker 
Relativ høy dekning av faglærte, 
feiersvenn. En med mesterbrev. 
 

Muligheter 
Utdanne dem med manglene svennebrev til 
feiersvenn, og kurs for kompetanseheving. 
Slik som ØRB praktiserer i dag.  

- Svakheter 
Vanskelig å få faglærte feiere tilsatt 
ved ledige stillinger. 

Trusler 
Faget taper status i samfunnet 
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Felles 

5. Kompetanse 
 

+ Styrker 
Spisskompetanse og spesialisering 
 
Ved sammenslåing vil selskapet få en 
samlet allsidig kompetanse som sikrer 
innbyggerne en god forebyggende 
tjeneste. 
 
En lønnsplan som viderefører kriterier 
som sikrer at selskapet beholder og 
rekrutterer god kompetanse. 

 
 

Muligheter 
Bedre muligheter for å utvikle faget. 
Bedre muligheter for intern opplæring. 
Flere fagansvarlige gir større engasjement. 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering kompetanse  

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med følgende: 

- En lønnspolitikk som viderefører kriterier som sikrer at selskapet beholder og 

rekrutterer god kompetanse. 

- Ved sammenslåing vil selskapet få en samlet allsidig kompetanse som sikrer 

innbyggerne en god forebyggende tjeneste. 

- Større fagavdeling som øker muligheten for å utvikle faget. 

- Bedre muligheter for intern opplæring som igjen gir økt effektivitet. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

6. Utdanning 
 

+ Styrker 
Feierutdanning er en del av 
skoleverkets opplæringstilbud. 
Forebyggende kurs 
 
 

Muligheter 
 

- Svakheter 
Brannvesenets utdanning videreføres 
på NBSK (Norges brannskole) noe som 
begrenser mulighetene og som er 
kostbart for bedriften. 
 
Lovverket setter begrensninger for 
hva vi kan utføre på feiing/tilsyn. 
 
 

Trusler 
Feiervesenets utdannelse og brannvesenets 
utdanning kan gå i forskjellig retning. 

 

ØRB 

6. Utdanning 
 

+ Styrker 
Det å ha en bredde innen utdannelse, 
som også går ut på siden av 
feieryrket, gir en styrke og mulighet til 
å kunne gi nye innspill til avdelingen. 
 

Muligheter 
Øke kursaktiviteten, eks forebyggende kurs, 
og kurs relatert til teknisk oppgradering innen 
arbeidsfeltet. 
Forsterke HMS kunnskapen, som gir en bedre 
breddeforståelse av plikter, rettigheter og 
ansvar for begge parter, arbeidsgiver og 
arbeidstaker. 

- Svakheter 
 
 
 

Trusler 

 

 

 

 

Felles 

6. Utdanning 
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+ Styrker 
Flere å spille på og dra nytte av 
internt i forhold til opplæring. 
 
Gjøre ufaglærte til faglærte i et fast 
utdanningsløp. 

Muligheter 
Større muligheter for å få gjennomført 
etterutdanning og få ansatte med 
spisskompetanse. 
 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering utdanning 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med følgende: 

- Feierutdanning ivaretas som en del av skoleverkets opplæringstilbud. 

- Kompetanseplan for videre og etterutdanning. 

- Økt mulighet for mere intern opplæring. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

7. Materiell, utstyr og kjøretøy  
-kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger 

+ Styrker 
NRBR har/disponerer teknisk utstyr 
med svært god kvalitet. 
 
Utskiftingsplan på biler – 5 års 
intervall, som sikrer oppdaterte 
tekniske løsninger i tråd med HMS. 
 
Leaser biler, vaskemaskiner osv, noe 
som gir en forutsigbar utskifting/drift. 
 
Utstyr som forenkler og effektiviserer 
hverdagen. 
Egen fagansvarlig for utstyr og 
materiell. 
Egen fagansvarlig for kjøretøy.  
 
 

Muligheter 
HMS er prioritert ved kjøp og er med på å 
forebygge skader (f.eks. takstativer som 
forenkler av-/pålessing av stiger på bilene). 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
Økonomi 
 

 

ØRB 

7. Materiell, utstyr og kjøretøy  
-kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger 
 

+ Styrker 
Styrken ved å ha oppdatert 
arbeidsverktøy, gode strategier og 
riktig kvalitet er at vi da har mulighet 
til å kunne være effektive og sikre vårt 
arbeid på en best mulig måte, det å gi 
trygghet til kundene. 
 

Muligheter 
 

- Svakheter 
Svakheten må være og ikke sikre riktig 
kvalitet på utført arbeid. 
 

Trusler 

 

Felles 

7. Materiell, utstyr og kjøretøy  
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-kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger 
 

+ Styrker 
En forutsigbar utskifting- og 
vedlikeholdsplan av materiell, utstyr 
og kjøretøy.  
Dette sikrer god kvalitet og at krav til 
HMS ivaretas. 
 

Muligheter 
Sikre en god og forutsigbar tjeneste hvor krav 
til HMS er ivaretatt. 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
Økonomi 

 

Oppsummering materiell, utstyr og kjøretøy 

Ved framtidig samarbeid er det viktig å ta med følgende 

 Det er viktig at HMS ivaretas ved hjelp av en forutsigbar utskifting- og 

vedlikeholdsplan av materiell, utstyr og kjøretøy. 

 Dedikerte personer som ivaretar biler, utstyr og materiell. 

 

 

Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

8. HMS 
- Utstyr og rutiner 

+ Styrker 
NRBR har fokus på HMS. 
Har egen HMS ansvarlig i seksjonen. 
Har eget rapporteringssystem for 
uønskede hendelser. 
Seksjonen har gode rutiner og 
instrukser. 
Bedriftshelsetjeneste 
Stort sett rene og urene soner i 
garderober og biler i forhold til 
fastsatte krav. Målet er 100%. 
 

Muligheter 
Nytt digitalt system for internkontroll 
Egen HMS ansvarlig i bedriften 
Mindre skader/helseplager 
 

- Svakheter 
Noe tungvint rapporteringssystem 
som nok bidrar til færre rapporter. 
Vanskelig å følge opp rutiner i “felt”. 
 

Trusler 
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ØRB 

8. HMS 
- Utstyr og rutiner 
 

+ Styrker 
HMS hos ØRB er bygget opp med 
bakgrunn i å dekke alle HMS-punkter 
som skal gjelde for vår enhet. 
 
 

Muligheter 
Forsterke HMS kunnskapen, som gir en bedre 
breddeforståelse av plikter, rettigheter og 
ansvar for begge parter, arbeidsgiver og 
arbeidstaker. 

- Svakheter 
Om det ikke oppdateres og revideres. 
 

Trusler 
 

 

Felles 

8. HMS 
- Utstyr og rutiner 
 

+ Styrker 
Riktige HMS rutiner 
Rene og urene soner 

Muligheter 
Fokus på helse hos ansatte øker trivselen og 
bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

- Svakheter 
Ikke hensiktsmessige lokaler i forhold 
til ren og uren sone og det samme i 
biler. 
 

Trusler 
 
 

 

Oppsummering HMS 

Det er viktig å videreføre allerede gode og etablerte HMS rutiner.  

Ikke hensiktsmessige lokaler på alle stasjonene. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

9. Bruk av IKT  
 

+ Styrker 
IKT i eget hus 
Fagsystemer 
Egen fagansvarlig for fagsystem (DM) 
Forenkler hverdagen 
Bruk av digitalt verktøy på 
feiing/tilsyn 
 
 

Muligheter 
 

- Svakheter 
Fremdeles ikke papirløst 
 
 
 

Trusler 
Nedetid 
Virus 
 

 

ØRB 

 9. Bruk av IKT  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

9. Bruk av IKT  
 

+ Styrker 
Egne ansatte som drifter IKT, inklusive 
fagsystemer 

Muligheter 

- Svakheter  Trusler 
 

 

Oppsummering IKT 

Det er viktig å ha etablert et felles fag- og arkivsystem. Viser ellers til besvarelse fra 

delprosjekt IKT 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

Oppsummering objekter med krav til innsatstid 

Dette punktet er ikke relevant for feiing og tilsyn 

Oppsummering forventninger og krav til lift, tankbil, vannforsyning 

Dette punktet er ikke relevant for feiing og tilsyn 

Oppsummering konsekvenser av vedtatte reguleringsplaner 

Dette punktet er ikke relevant for feiing og tilsyn 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

1. Strategier 
 
 

+ Styrker 
Jobber systematisk i tråd med 
forebyggendeforskriften. 
Klar strategi på arbeid med RUG 
(Risikoutsatte grupper). 
Har organisert arbeidsgrupper etter 
tilsynskategori. 
Har informasjonsstrategi 
Deltar i forbyggende regionsamarbeid 
hvor målet er lik saksbehandling og 
styrking av fagmiljøet i regionen. 
Eget undervisningsopplegg for barn og 
unge.  
Påbegynt strategiplan for det 
forebyggende arbeidet de neste fire 
år. 

Muligheter 
Kan raskere få kommunene til å bli mer 
selvgående innen RUG og plan og byggesak. 
 

- Svakheter 
Krevende for ansatte å holde seg 
oppdatert på alt som foregår. 

 

Trusler 
 

 

ØRB 

1. Strategier 
 

+ Styrker 
Strategiplan for det forebyggende 
arbeidet de neste 4 årene er under 
arbeid. 
§ 13 tilsyn gjennom ROS med klare mål 
på tilsynsstrategi.  
Trygg hjemme samarbeid med 
kommunene under arbeid.  
Strategi for føring av statistikk for å 
begrense unødige alarmer og kartlegge 
risiko. 
Deltar i forebyggende regionsamarbeid 
med flere faggrupper. 
Eget kurs og informasjon- og kursstrategi 
med egen informasjonskonsulent og 
øvelsesbil. 

 

Muligheter 
Trygg hjemme samarbeid med eierkommunene 
vil komme raskere på plass 
Innfri krav om informasjon og motivasjonstiltak. 

 

- Svakheter Trusler 
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Ikke tildelt ekstra midler for informasjon 
og kursstrategi som 
dimensjoneringsforskriften krever. 
Erfaringsoverføring etter branner 
mangler strategi. 

 

 

Felles 

1. Strategier 
 

+ Styrker 
Lik strategiplan for det forebyggende 
arbeidet i alle eierkommunene.  
 

Muligheter 
Faggrupper har større muligheter til å sette 
og oppnå mål. 
Lik saksbehandling/myndighetsutøvelse for 
hele Romerike, og felles retningslinjer i 
byggesak og andre områder 
Utvidet brannetterforskning og evaluering for 
hele regionen 
 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
Samarbeid med eierkommunene om risikoutsatte 
grupper krever mer ressurser.  
Mye ressurser vil være rettet mot å få i stand en 
samarbeidsavtale med kommunene.  
Dette kan føre til at de kommuner som allerede 
har avtale kan bli nedprioritert. 
 

 

Oppsummering strategier 

Det er enighet i arbeidsgruppa om at det i ett nytt og større brannvesen er en forutsetning at 

det er utarbeidet gode strategier som gir forutsigbar styring av avdelingen.  For en ny og 

større avdeling vil det være positivt å kunne ta det beste ut fra begge selskapers strategier.  

Det er viktig at de ansatte kan bidra aktivt innenfor sitt fagfelt i utviklingen av 

styringsdokumentene, og på denne måten få et eierforhold til strategiene.  



Sluttrapport forebyggende virksomhet tilsyn - SWOT 

Side 4 av 21 
 

Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

2. Organisering  
 

+ Styrker 
Organisert som en seksjon i 
forebyggende avdeling. 
Lettere å samarbeide med 
feieseksjonen under felles 
avdelingsledelse. 
Hensiktsmessig organisering i forhold 
til arbeidsoppgavene. 

Muligheter 
Tettere og mer oversiktlig kontakt med 
eierkommunene. 

- Svakheter 
Seksjonen er delt fysisk (Skedsmo og 
Lørenskog). 
Midlertidig kontorløsning 
 

Trusler 
Midlertidig kontorløsning blir en 
«permanent» kontorløsning. 
 

 

ØRB 

2. Organisering  
 

+ Styrker 
Korte interne kommunikasjonslinjer 
Faggrupper (10.stk)  
Satsingsområder 
Regionsamarbeid / faggrupper. 
 

Muligheter 
Tettere og mer oversiktlig kontakt med 
eierkommunene. 
 

- Svakheter 
Erfaringsoverføring / samarbeid med 
andre avdelinger.  
Vaktforhold deltid og øvrig pålagte 
oppgaver svekker 
gjennomføringsevnen. 
Lite ressurser i forhold til faggrupper. 

Trusler 
 

 

Felles 

2. Organisering  
  

+ Styrker 
Flere fagfolk innen samme fagfelt – 
mindre sårbart – gir større faglig 
utvikling. 
 
 

Muligheter 
En større seksjon gir mulighet til å 
effektivisere og bedre arbeidet innenfor de 
ulike fagområdene. Faggrupper vil kunne 
jobbe selvstendig og realisere flere mål. 

- Svakheter Trusler 
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Sammenslåing av en større avdeling 
kan gi utfordringer. Informasjonsflyt, 
ledelse og arbeidsfordeling er ting 
som må organiseres riktig. 
 

Om man ikke organiserer en så stor avdeling 
på riktig måte kan det føre til at fagområder, 
arbeidsmiljø og kultur svekkes.  
 

 

Oppsummering organisering 

Ved framtidig samarbeid er det viktig at det skapes en «vi» følelse blant alle på tilsyn. I første 

omgang mener vi det er viktig at ressursene lokaliseres på samme sted, dette for å skape en 

felles plattform og felles kultur. Kompetanse må kartlegges slik at ressursene brukes på rett 

sted. Det bør opprettes stillinger som fagansvarlige el. for å sikre god styring og oppfølging 

av de ulike arbeidsområdene. 

Med større faggrupper blir vi mer robuste og vil kunne oppnå flere mål. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

3. Dimensjonering  
 

+ Styrker 
Stillingshjemler er i henhold til 
dimensjoneringsforskrift. 
 

Muligheter 
Kompetanseutvikling 
Økt samhandling med operativ  

- Svakheter 
En stillingshjemmel er lagt til operativ 
avdeling, som i mindre grad har tid til 
å utføre oppgaven. 
 

Trusler 
Redusert spisskompetanse grunnet få 
personer i forhold til antall fagfelt 

  

ØRB 

3. Dimensjonering  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 
Ansette nye personell ut ifra egen ROS 

- Svakheter 
Gjeldene dimensjoneringsforskrift er 
ikke oppfylt. (9 av 10 stillingshjemler) 
Pålegges andre ikke-lovpålagte 
oppgaver, herunder tilsyn med andre 
brannobjekter 
Oppgaver i hht. lovverk blir ikke 
tilfredsstillende gjennomført. 
 

Trusler 
Redusert spisskompetanse grunnet få 
personer i forhold til antall fagfelt. 

 

Felles 

3. Dimensjonering  
 

+ Styrker 
Ved framtidig samarbeid forutsettes 
det at forebyggende dimensjoneres 
og organiseres etter forskrift og at de 
lovpålagte oppgavene blir utført slik 
som forutsatt.  
 
Vil kunne ha flere folk innen ulike 
fagfelt som gjør oss mindre sårbare 
ved fravær. 
 
 

Muligheter 
Attraktiv arbeidsgiver gir mulighet til å 
tiltrekke høyt kvalifisert personell. 
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- Svakheter 
 
 

Trusler 
 

 

Oppsummering dimensjonering 

Ved framtidig samarbeid forutsettes det at forebyggende dimensjoneres og organiseres 

etter forskriften og at de lovpålagte oppgavene blir utført slik som forutsatt.  
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

4. Lærlinger 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

4. Lærlinger 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

4. Lærlinger 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering lærlinger 

Ikke relevant for forebyggende/tilsyn 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

5. Kompetanse + 6. Utdanning 
  

+ Styrker 
Bred kompetanse i seksjonen 
System for kompetansekartlegging 
Ca. halvparten har kompetanse i 
prosjektledelse. 
 

Muligheter 
Det vil kanskje være letter å sende hele 
seksjonen på nasjonale seminarer når 
seksjonen ikke er større en det den er i dag. 

- Svakheter 
Muligheten for å vedlikeholde 
nødvendig kompetanse tilbys ikke av 
våre myndigheter. 
 

Trusler 
 

 

ØRB 

5. Kompetanse + 6. Utdanning 
 

+ Styrker 
Alle unntatt en har formalitetene i 
orden. 
«Systemrettet tilsyn» (AT kurs) 
Søker kompetanse med tanke på ROS 

Muligheter 
Kompetanse og strategi til å gjennomføre 
interne og eksterne kurs. 
Hele avdelingen får delta på kurs og 
konferanser. 

- Svakheter 
Kompetanse på forebyggende blir 
utnyttet i andre avdelinger. 

Trusler 
Vanskelig å dekke spisskompetanse i alle 
fagfelt. 

 

Felles 

5. + 6. Kompetanse og utdanning 
 

+ Styrker 
Ved sammenslåing vil man få en 
seksjon som tar med seg ulik 
spisskompetanse fra begge 
brannvesen. Dette gir klart en styrket 
breddekompetanse. 
 

Muligheter 
Større muligheter for intern opplæring, og 
kurs i egen regi. 
 

- Svakheter 
NBSK ventelister er lange. 

Trusler 
Reduserte muligheter til å delta på eksterne 
kurs og konferanser. 
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Oppsummering kompetanse  

Ved framtidig samarbeid er det viktig at den samlede kompetansen utnyttes og disponeres 

riktig. Det gir muligheter for et nytt brannvesen som totalt sett er sterkere faglig. Det må 

gjennomføres en GAP analyse for å avdekke mulige svakheter. Manglende tilbud fra våre 

myndigheter på etter- og videreutdanning må kompenseres med mulighet for hyppig 

deltagelse på fagkonferanser og lignende.  
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

6. Utdanning 
 

+ Styrker 
 

Muligheter 
 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
 

 

ØRB 

6. Utdanning 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

6. Utdanning 
 

+ Styrker 
 

Muligheter 
 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
 

 

Oppsummering utdanning 

Dette punktet er slått sammen med punkt 5 kompetanse 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

7. Materiell, utstyr og kjøretøy  
-kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger 

+ Styrker 
Egne biler (leasing) 
Pernille (egen brannbil tilrettelagt for 
besøk i barnehager) 
Øvelsesbil 
Kurssenter (Lahaugmoen) 
Utstyr for fylling av øvelsesapparater 
Egen vaskehall (Lørenskog og 
Skedsmo) 
HMS utstyr i bil 
Cellekontorer 

Muligheter 
 

- Svakheter 
Mangler garasjeplasser 
Midlertidige kontorer 
Garderober 

Trusler 
Kommunenes økonomiske prioriteringer 

 

ØRB 

7. Materiell, utstyr og kjøretøy  
-kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger 

+ Styrker 
PC og telefon 
Øvelsesbil 
 

Muligheter 

- Svakheter 
Mangler tjenestebiler 
Mangler nettbrett til bruk under tilsyn 
og befaringer. (bilder) 
 
 

Trusler 
Kommunenes økonomiske prioriteringer 

 

Felles 

7. Materiell, utstyr og kjøretøy  
 

+ Styrker 
Felles strategi for utstyr og materiell 
gir større stabilitet og forutsigbarhet 
(HMS) - leasing 
 

Muligheter 
Nye tekniske løsninger 

- Svakheter 
 

Trusler 
Kommunenes økonomiske prioriteringer 
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Oppsummering materiell, utstyr og kjøretøy 

Ved framtidig samarbeid er det viktig at modellen fra NRBR videreføres når det gjelder 

materiell og utstyr. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

8. HMS 
- Utstyr og rutiner 

+ Styrker 
Personlig verneutstyr til alle 
Rutiner og prosedyrer (skriftlig) 
Kollegastøtteordning (sertifiserte 
personer) 
AKAN 
Trening i arbeidstid 
Tilgang til treningsrom 
Kaffe og frukt 
BHT 

Muligheter 
 

- Svakheter 
Midlertidig kontorløsning 
Mangler garderober 
 

Trusler 
Økonomi 

 

ØRB 

8. HMS 
- Utstyr og rutiner 

+ Styrker 
Eget digitalt hms-system (Kuba) 
Verneutstyr 
Trening i arbeidstid 
Tilgang til treningsrom 
Kaffe og frukt 
Egne kontor 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
 

 

Felles 

8. HMS 
 

+ Styrker 
 

Muligheter 
 

- Svakheter 
Vanskelig å samlokalisere en stor 
avdeling. 
 

Trusler 
Kulturforskjeller ved desentralisering 
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Oppsummering HMS 

Det beste fra begge brannvesen videreføres. Vi anser det som viktig for arbeidsmiljøet at det 

etableres nye kontorfasiliteter som har plass til alle. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

9. Bruk av IKT  
 

+ Styrker 
Datamann for fagsystem med kobling 
mot arkiv. 
Risikoappen for kartlegging av ROS 
Ipad, laptop, telefon til alle 
Egen IT-avdeling 
Sky-basert, kan jobbe over alt. 

Muligheter 
Billigere risikoapp  

- Svakheter 
Nedetid på systemer 
 

Trusler 
 

 

ØRB 

 9. Bruk av IKT  
 

+ Styrker 
Felles kartløsning, 
saksbehandlingssystem, 
økonomisystem og mailsystem med 
eierkommunene 
 

Muligheter 
Felles samhandling og informasjonsdeling 
med eierkommunene. 
Lik plattform gir bedre samarbeid. 

- Svakheter 
Egenutvikler ROS er ressurskrevende 
Arkiv og fagsystem prater ikke 
sammen. 
Informasjon om innkommen post er 
dårlig. 
Mangler analyse av risikovurderte 
objekter, også ikke § 13 objekter. 
 

Trusler 
 
 

 

Felles 

9. Bruk av IKT  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 
Lik saksbehandling/myndighetsutøvelse for 
hele Romerike, og felles retningslinjer i 
byggesak og andre områder 
 

- Svakheter 
Risikerer å miste felles kartløsning, 
saksbehandlingssystem, 

Trusler 
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økonomisystem og mailsystem med 
eierkommunene i ØRB. 
 
 

 

Oppsummering IKT 

Ved framtidig samarbeid er det viktig at de beste fag systemene videreføres. Risikerer å 

miste felles kartløsning m.m. i ØRB.  
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

10. Objekter med krav til innsatstid som ikke nås i dag 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

ØRB 

10. Kartlegge objekter med krav til innsatstid  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Felles 

10. Kartlegge objekter med krav til innsatstid  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering objekter med krav til innsatstid 

NRBR har i dag et sykehjem på Hemnes, Aurskog-Høland som ikke ligger innenfor 

forskriftskravet. Byggeier jobber med teknisk løsning. 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

11. Områder med krav til lift, tankbil eller som har mangelfull vannforsyning 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
 

 

ØRB 

11. Kartlegge forventninger og krav til lift, tankbil, vannforsyning 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
 

 

Felles 

11. Kartlegge forventninger og krav til lift, tankbil, vannforsyning 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering forventninger og krav til lift, tankbil, vannforsyning 

Mer informasjon om dette: 

 NRBR ROS 2017 side 36. Vannforsyning 
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Svarskjema delprosjekt forebyggende virksomhet 

NRBR 

12. Vedtatte reguleringsplaner med konsekvenser for dimensjoneringen 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 

Trusler 
 

 

ØRB 

12. Vurdere konsekvensene av vedtatte reguleringsplaner  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
 

 

Felles 

12. Vurdere konsekvensene av vedtatte reguleringsplaner  
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering konsekvenser av vedtatte reguleringsplaner 

Mer informasjon om dette: 

NRBR ROS 2017 side 34. Boligbebyggelse, utbyggingsområder, byggesaker og 

reguleringsplaner 
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Sluttrapport Fase 
Delprosjekt 

Prosjektnummer:                                                   70-1 

Prosjektnavn: 
Operativ virksomhet 

Planlagt 
prosjektstart: 

Reell  
prosjektstart: 

Planlagt 
prosjektslutt: 

Reell  
prosjektslutt: 

    
 
 
 
Sammendrag  
 
Gruppen mener et felles brannvesen på Romerike er bra for hele regionen. Dette gir 
stor slagkraft med mye kompetent personell og nytt materiell, felles rutiner og stort 
fagmiljø som gir gode muligheter til personlig utvikling. 
 
Det er viktig at det brukes tid til å gå gjennom alle rutiner og prosedyrer for å 
likestille dette før en oppstart slik at alle blir kjent med dette. 
  
Det vil bli stor avstand fra ledelsen til den enkelte konstabel som gjør det viktig å 
bruke tid på å finne en effektiv kommunikasjonsform for å nå hver enkelt. 
 
Gruppen ser at det ved en eventuell sammenslåing må benyttes dagens struktur og 
bemanning, men mener det er svært viktig med stort fokus på styrking av den 
fremtidige brannstasjonsstruktur og bemanning.  
 
Det har vært en bra sammensatt arbeidsgruppe med gode diskusjoner og god 
fremdrift. 
Arbeidet har gått iht. planen, men med noen justeringer mot slutten etter innspill fra 
prosjektledelsen. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Prosjektoppdrag 
 

Delprosjektets resultater skal danne grunnlag for en sluttrapport som belyser 
fordeler og ulemper ved et felles brann- og redningsvesen på Romerike.  
Sluttrapporten fra hovedprosjektet “Brannsamarbeid Romerike” legger grunnlag for 
videre politisk behandling og skal leveres oktober 2017.  
Resultatmålet er eventuell sammenslåing til Romerike brann og redningsvesen. 
 
 

1.2. Mål, organisering og rammer 

Prosjektmål 
Utrede fordeler og ulemper med felles brann og redningsvesen på Romerike. 
Sammenliknet med to brannvesen som i dag. Utredningen skal beskrive dagens 
organisasjoner, samt synliggjøre fordeler og ulemper med ett felles selskap. Det 
forventes at delprosjektgruppa supplerer punktene nedenfor med aktuelle temaer 
innenfor operativ virksomhet. 

Organisering 

Prosjektleder 
Jan Gaute Bjerke, brann- og redningssjef NRBR, jan.gaute.bjerke@nrbr.no  
Telefon 917 53 153 

Delprosjektleder 
1 Delprosjektleder  Øyvind Arntzen ØRB 930 96 783 Oyvind.Arntzen@orbrann.no 
  

Øvrige roller i delprosjektet 
2 Medlem ØRB Helge Andresen 916 93 438 Helge.Andresen@orbrann.no 

3 Medlem ØRB Tor Helge Gran 992 36 445 Tor.Helge.Gran@orbrann.no 

4 Medlem ØRB Hans Petter Karlsen 922 86 610 Hans.Petter.Karlsen@orbrann.no 

5 Medlem NRBR Arild Baarlid 934 09 083 Arild.Baarlid@nrbr.no 

6 Medlem NRBR Per Kristian Kneppe 901 42 725 Per.Kristian.Kneppe@nrbr.no 

7 Medlem NRBR Morten Thoresen 906 66 797 Morten.Thoresen@nrbr.no 

8 Medlem NRBR Knut Findalen 905 65 771 Knut.Findalen@nrbr.no 

9 Fagforening/ 
Medlem 

Tor-Hakon Kaksrud 909 54 500 Tor.Hakon.Kaksrud@orbrann.no 

 
 
 

Rammer 
Det er estimert bruk av ca. 280 arbeidstimer totalt i delprosjektet. Det er 
delprosjektleder som disponerer ressursene innad i delprosjektet.  

mailto:jan.gaute.bjerke@nrbr.no
mailto:Arild.Baarlid@nrbr.no
mailto:Per.Kristian.Kneppe@nrbr.no
mailto:Tor.Hakon.Kaksrud@orbrann.no
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Det oppfordres til bruk av brannvesenenes egne lokaliteter og ressurser for å holde 
kostnadene nede. Det er imidlertid satt av noen midler til eventuelle heldagsmøter. 
Bruk av disse midlene skal avtales med oppdragsgiver. 

2. Mål 

2.1. Er målene nådd? 
SWOT er ferdigarbeidet, men det er kommet innspill fra prosjektgruppen om å tenke 
mer dagens situasjon og ikke fremtidige tanker. Det ble dermed en SWOT med 
dagens plassering av brannstasjoner og bemanning samt en SWOT laget med 
fremtidige brannstasjonsstruktur og bemanning som er viktig med tanke på 
samfunnsutviklingen i området. 

3. Gjennomføring i henhold til prosjektplan 

3.1. Er prosjektplanen overholdt – hvorfor – hvorfor ikke 
Se pkt. 2.1 for endringer. Skal klare å levere prosjektplanen innen gitte frister. 

3.2. Kort beskrivelse av viktigste avvik – større endringer som er gjort. 
- Gruppen er korrigert til og ikke å tenke fremover, men forholde seg til dagens 

bemanning, ressurser og brannstasjonsplassering. Gruppen mener dog det er 
viktig at fremtidige utfordringer blir tidlig belyst da dette vil inntreffe og utgiftene 
til økt bemanning og utbedringer/nye brannstasjoner fremtvinges. 

- Viktig med en felles ROS analyse for hele Romerike for å se helhetsbilde uansett 
hva utfallet blir. 

- Felles turnus må avgjøres av ny ledelse og tillitsvalgte 

4. Prosjektregnskap 
 

Det er kjøpt inn lunsjer til 1 fellesmøte med hele prosjektet og 3 gruppemøter. 
Utover dette er det ikke brukt flere midler enn timer for de gruppens deltagere. 

5. Delprosjektets anbefaling 
 

Gruppen anbefaler et felles brannvesen på Romerike. 
 

Organisering: 

 Vil på sikt gi mulighet for å effektiviseres administrasjonen og mer fokus ut på de 
operative enhetene 

 Bygge opp seksjoner for å spesialisere de som har ansvaret og dermed gi bedre 
leveransen ut til de operative 

 Vil bli lettere med å øke kompetansen til de ansatte med egne instruktører og 
gode øvingsfelt 

 Stor slagkraft med mange stasjoner og mye personell 

 Minus med stor uenighet om turnus 
 
HMS:  

 Store gevinster med å samkjøre rutiner, prosedyrer og instrukser 
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 Felles HMS system vil sikre likhet på hele Romerike og man får mulighet til å 
kunne jobbe aktivt med systemet 

 Gir større mulighet for modernisering av utstyret 
 

Annet: 

 Viktig at brannstasjonsplassering og bemanning er synligjort for eierne da dette 
er en region som er i sterk vekst og det er dermed viktig at eierne følger 
samfunnsutviklingen. 

 
 

6. Vedlegg 
 

6.1. Utfylt SWOT NRBR/ØRB/Felles:  
 
Operativ svarskjema SWOT - endelig 

 

6.2. Utfylt SWOT NRBR/ØRB/Felles: 
 
Operativ svarskjema SWOT - ny struktur 
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Sluttrapport 
Delprosjekt Brannsamarbeid - dagens struktur 

Prosjektnummer                                                 70-1 
Saksnummer: 
(Ephorte)  

Prosjektnavn 
 
Operativ virksomhet 

Prosjektstart 13. mars 2017 Prosjektslutt 7. juli 2017 

 
Prosjektansvarlig: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Jan Gaute Bjerke 
Brann- og 
redningssjef NRBR Jan.gaute.bjerke@nrbr.no  917 53 153 

 
Delprosjektleder: 
Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Øyvind Arntzen Varabrannsjef ØRB oyvind.arntzen@orbrann.no 930 96 783 

 

Gruppen mener et felles brannvesen på Romerike er bra for hele regionen. Dette gir stor 

slagkraft med mye kompetent personell og nytt materiell, felles rutiner og stort fagmiljø som 

gir gode muligheter til personlig utvikling. 

Det er viktig at det brukes tid til å gå gjennom alle rutiner og prosedyrer for å likestille dette 

før en oppstart slik at alle blir kjent med dette.  

Det vil bli stor avstand fra ledelsen til den enkelte konstabel som gjør det viktig å bruke tid 

på å finne en effektiv kommunikasjonsform for å nå hver enkelt. 

 

Gruppen ser at det ved en eventuell sammenslåing må benyttes dagens struktur og 
bemanning, men mener det er svært viktig med stort fokus på styrking av den fremtidige 
brannstasjonsstruktur og bemanning.  

mailto:Jan.gaute.bjerke@nrbr.no
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

1. Strategier 
 

+ Styrker 
Har nye strategier med mål og 
handlingsplaner. Denne er nylig 
oppdatert 
 

Muligheter 
Jobbe innovativt og følge opp strategier og 
tilpasse oss utviklingen i regionen. 

- Svakheter 
Manglende oppfølging 
 

Trusler 
Hvis vi ikke følger samfunnsutviklingen 

 

ØRB 

1. Strategier 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 
Har ikke gjennomført strategiarbeid 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
Uten å ha en god strategi vil ØRB ikke følge 
samfunnsutviklingen. 

 

Felles 

1. Strategier 
 

+ Styrker 
NRBR har bra strategi som kan brukes 
som et grunnlag for felles strategi 
 

Muligheter 
Utarbeide en ny felles strategi for Romerike 
med en helhetlig tenkning 

- Svakheter 
Manglende oppfølgning 
 

Trusler 
Manglende eierskap i ØRB til strategien hvis 
NRBR sin strategi blir videreført uten felles 
arbeid/fornying 

 

Oppsummering strategier 

 Lage en felles strategi for Romerike da det er felles grenser som det vil være 
hendelser hvor begge brannvesener er tilstede 

 Utvikle fagansvarlige rollene 

 Kurs og opplæring av deltidspersonell  

 Mye fokus på øvelsesaktiviteten. Videreutvikling av øvelsesanlegg på Lahaugmoen 

 Delta på viktige seminarer. 
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 Vi satser hele tiden på nye løsninger når det gjelder materiell og utstyr  

 Revidering av ROS analysen hvert annet år. Jobben gjøres internt i selskapet 

 Samarbeid med objekt eiere som har spesielt utstyr/kompetanse som vi kan ha 
behov for ved særskilte hendelser 

 Oppfordre kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke på alle nye 
stillinger 

 Fokus på oppførsel på skadested. (Etikk fokus)  

 Samarbeid på tvers av avdelinger vil øke vår servicekompetanse 

 Viktig med lønnsharmonisering før oppstart av nytt selskap for å skape en lik 

økonomisk plattform fra dag 1 

 Større helhetlig fokus på HMS og sikkerhetstenkning 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

2. Dimensjonering 
 – totale ressurser, avvik, brannordning, dimensjoneringsforskriften, heltid og deltid 

+ Styrker 
Riktig bemanning  
Kort avstand mellom brannstasjoner 
Ny heltidsstasjon skal erstatte 2 
deltiddsstasjoner (Fet og Sørum) 

Muligheter 
Sideforskyving 
Bruk av deltid på heltidstasjoner 
Felles utvarsling med samtlige 
nabobrannvesen 

- Svakheter 
Dagtidsbemanning på deltidsstasjoner 
Har ikke dedikert bemanning til 
tankbilberedskap 
Vanskelig å gi deltid nok 
øvelser/opplæring pga. for liten 
stilling.  

Trusler 
Utfordringer med bemanning på deltid, 
spesielt på dagtid. 
Permisjoner og sykdom 

 

ØRB 

2. Dimensjonering 
 – totale ressurser, avvik, brannordning, dimensjoneringsforskriften, heltid og deltid  

+ Styrker 
Kort avstand mellom brannstasjoner 
Få mannskaper/befal som mangler 
utdanning eller går på disp. 
 
 
 

Muligheter 
Etablering av heltidsstasjoner Eidsvoll og Nes 
Fremskutte enheter 
Vurdere dagens stasjonsstruktur 
Øke minimumsbemanning på heltid til ROS 
Øke dagbemanningen 
 

- Svakheter 
Utfordringer med bemanning deltid 
Utfordringer med bemanning dagtid 
Mangler i forhold til ROS analyser 
Har ikke dedikert bemanning til 
tankbilberedskap 
Vanskelig å gi deltid nok 
øvelser/opplæring pga. for liten 
stilling. . 

Trusler 
Lav bemanning forsinker innsats og 
gjennomføring/planlegging av øvelser 
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Felles 

2. Dimensjonering 
 – totale ressurser, avvik, brannordning, dimensjoneringsforskriften, heltid og deltid 

+ Styrker 
Kort avstand mellom brannstasjonene 
Flere ressurser og mannskaper å spille 
på. 
Bistandsavtaler med alle 
nabobrannvesen med mulighet for 
utvarsling på tvers av 110-distrikter 
 

Muligheter 
Høyere minimumsbemanning for å sikre at 
tankbiler og stigebil kommer ut. 
Øke stillingsprosenten til deltid for å øke 
antall øvelsestimer. 
Øke spesialiseringen mellom stasjonene. 

- Svakheter 
Deltidstasjoner. Vanskelig å bemanne 
på dagtid og dårlig rekruttering. 
Vanskelig å gi deltid nok 
øvelser/opplæring pga. for liten 
stilling.  
 

Trusler 
For lav minimumsbemanning forsinker 
utkjøring av spesialbiler, gir mindre slagstyrke 
ved hendelser og sårbarhet ved sykdom, 
permisjoner ol. 
Eiere følger ikke samfunnsutviklingen og gir 
ikke nok midler for å øke beredskapen i takt 
med utbyggingen på Romerike. 
 

 

Oppsummering - Dimensjonering 

 Vi ser at det allerede i dag er store utfordringer med å rekruttere mannskaper til 

deltidsstasjoner, i tillegg til at flere arbeidsgivere ikke gir fritak på dagtid. Dette 

medfører at det er vanskelig å få dekket opp vaktene spesielt på dagtid 

 Det er ofte minimumsbemanning på heltidsstasjoner, noe som gir en dårligere evne 

til å håndtere hendelser i startfasen, spesielt de hendelsene som krever spesialbiler 

Det bør derfor jobbes for høyere grunnbemanning for å øke slagkraften 

 Ved framtidig samarbeid er det viktig å få med eierne til å se samfunnsutviklingen 

totalt på hele Romerike og dermed synliggjøre helheten av den totale beredskapen 

 Det er vanskelig med å få på plass bemanning på deltidsstasjonene. Dette er et 

nasjonalt problem 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

3. Organisering –  
kommandolinjer, ledelse, ressursstyring 

+ Styrker 
Avdelingssjef 
Seksjonsleder utrykning 
Seksjonsleder øvelser HMS 
Seksjonsleder materiell vedlikehold 
4 brigadeledere 
Utrykningsledere på hver stasjon 
Ul pool på heltid og deltid 
 

Muligheter 
Utvikling av brigadelederrollen 
Mannskapsforflytning mellom heltidstasjoner 
ved sykdom og ferier  

- Svakheter 
Har behov for flere i 
øvelsesavdelingen 
 

Trusler 
Det kan være utfordrende å gjennomføre 
øvelser når vi ofte har lav bemanning på 
grunn av sykdom, permisjon, ferieavvikling, 
m.m. 

 

ØRB 

3. Organisering –  
kommandolinjer, ledelse, ressursstyring 

+ Styrker 
Avdelingssjef 
Seksjonsleder beredskap 
2 brannmestere dagtid 
Utrykningsledere på hver stasjon 
Vikarpool – dekker vakter på heltid 
Oversiktlig ledelses struktur uten for 
mange ledd 

Muligheter 
Flere fagansvarlige 
Høyere bemanning  

- Svakheter 
Underbemannet både på 
utrykningspersonell og dagpersonell 
 

Trusler 
Utfordring å opprettholde rett kompetanse 
Flere arbeidsoppgaver blir stående uløste 
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Felles 

3. Organisering –  
kommandolinjer, ledelse, ressursstyring 

+ Styrker 
Mye personell med god kompetanse 
Riktigere bemanning av seksjoner som 
skal drifte et stort brannvesen 
Styrker bredden i organisasjonen, blir 
mindre sårbar 

Muligheter 
Øke antallet i de seksjonene som er 
underbemannet for å kunne løse oppgavene 
bedre Styrke seksjoner for å kunne 
tilrettelegge for en best mulig beredskap. 
Det blir flere stillinger som gir mulighet for 
utvikling av de ansatte. 
Flere stillinger/fagansvarlige gir økt mulighet 
for enkeltindivider å prøve seg i nye roller 
 

- Svakheter 
Mange ansatte gir utfordringer med å 
være synlig ledelse 
Informasjon til alle ansatte. 
 
 

Trusler 
Nå alle ansatte med god informasjon 
Det kan være utfordrende å gjennomføre 
øvelser når vi ofte har lav bemanning på 
grunn av sykdom, permisjon, ferieavvikling, 
m.m. 
 

Oppsummering organisering 
 

 Det bør bygges opp en enhetlig struktur med gode seksjoner slik at det kan ytes best 
mulig service til de mannskaper som skal være i den operative enden 

 Romerike er en region i sterk vekst og med mange utfordrende objekter som krever 
en god beredskap. Et felles brann- og redningsvesen med riktig organisering vil kunne 
gi en bedre beredskap 

  
 
Anbefalt organisering er oppsummert under: 
 
Dagtid: 
Avdelingssjef 
Seksjons utrykning 
Seksjon øvelse 
HMS  
Seksjon for materiell vedlikehold 
Materialforvalter Sivilforsvaret 
 
Operativt: 
Vakthavende brannsjef 
Brigadeleder (utrykningsledere som følger vaktlaget til vanlig) 
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Utrykningsledere på heltid 
Utrykningsledere på deltid 
UL pool heltid 
UB/NK deltid 
Konstabler heltid 
Konstabler deltid 
Vikarpool 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

4. Vakt- og turnusordninger 

+ Styrker 
2 delt vakt på hverdager 
Aktiv arbeidstid fra 08:00-21:00 
Effektiv arbeidsdag 
Bedre informasjonsflyt og involvering 
3 døgnbemannede heltidsstasjoner 
3 deltidsstasjoner med vaktordning 
1 deltidsstasjon uten vaktordning 
 

Muligheter 
Gode øvelsesmuligheter 
God utnyttelse av aktiv arbeidstid 
 

- Svakheter 
48 timer i helg på heltidsstasjonene 
Ukesvakter på deltid ved sykdom 
 

Trusler 
Ved mange hendelser i helgene må man 
foreta innkalling av reservestyrker 

 

ØRB 

4. Vakt- og turnusordninger 

+ Styrker 
Døgnvakter heltid: 

 Effektiv arbeids dag 

 Fornøyde mannskaper 

 Godt samhold 

 Lik turnus som OSL 

 Bedre tid til øvelser 
Ukes vakter deltid  
 

Muligheter 
Dagberedskap på deltidsstasjoner 

- Svakheter 
Begrenset oppmøte på 
deltidsstasjoner uten vaktordning 
 

Trusler 
42 timers arbeidsuke gjør det utfordrende å 
finne fornuftig turnusordning 
Ukevakter på deltid gir utfordringer i forhold 
til hovedarbeidsgiver og kan gjøre 
mannskaper ikke får nødvendig hvile 

 

Felles 

4. Vakt- og turnusordninger 

+ Styrker 
Lik turnus på alle heltidsansatte 
 

Muligheter 
Flere ansatte å rullere på. 

- Svakheter 
Uenighet i turnusordningen på heltid 
mellom selskapene i dag 

Trusler 
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Oppsummering vakt og turnusordninger 

 Viktig med like turnuser og organisering på heltid og deltid 

 Det er i dag uenighet om hvilken turnus på heltid som skal være gjeldene. Dette må 

avgjøres av ny ledelse i samarbeid med tillitsvalgte. 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

5. Kompetanse 
  

+ Styrker 
NRBR har god kompetanse, jobbet inn 
over tid. (se eget skjema) 
Fagansvarlige på mange områder 
Gjennomfører regionale kurs i regi av 
Norges brannskole 
 

Muligheter 
Det gir muligheter totalt i NRBR 
Følger med i utviklingen og er med i intern 
opplæringen 
Styrer kompetanseheving mye selv 

- Svakheter 
Tar tid å lære opp de nyansatte 
Må ha nok personell så de 
fagansvarlige kan få jobbet med alle 
lagene 

Trusler 
Ikke å ha gode nok øvelses muligheter 
At vi er på minimums bemanning for ofte 
Nedleggelse eller begrensning på 
øvingsanlegget 

 

ØRB 

5. Kompetanse 
 

+ Styrker 
Bra kompetanse 
 
 

Muligheter 
Få flere fagansvarlige 
Faste resertifiseringer 
 

- Svakheter 
Mangler folk til å følge opp 
kompetansen og øvelser på alle 
stasjoner 
Har ikke eget øvelses felt 
Mangler felles plattform for 
dokumentasjon av kompetanse  

Trusler 
Manglende øvelser gir på lengere sikt lavere 
kompetanse 
At vi er på minimums bemanning for ofte 
Manglende bevilgning til å gjennomføre og 
bygge øvelsesfelt i ØRB sitt distrikt 
 

 

Felles 

5. Kompetanse 
 

+ Styrker 
Bra kompetanse i begge selskaper 
 

Muligheter 
Gjennomføre lovpålagte og andre kurs i egen 
regi 
Felles fagdager 
Øke timetallet til deltid for å øke antall 
øvelser.  

- Svakheter 
Har kun ett øvelsesanlegg i regionen 
 

Trusler 
Få nok midler til å gjennomføre og øke 
kompetansen på ordinære samt nye oppdrag 
som kommer. 
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Oppsummering kompetanse  

 Pga. avstandene på Romerike må det tilrettelegges for 2 øvelsesanlegg med mulighet 

til varme røykdykk, samt flere små steder til andre type øvelser for å kunne øve lokalt 

for å få gjennomført øvelsene effektivt. 

 Er fortsatt stort behov for flere typer kompetansebevis, førerkort mm. 

 Det er ønskelig å øke prosentstillingen til deltid pga. nye type oppdrag som er pålagt 

fra sentrale myndigheter.(PLIVO, helseoppdrag mm.) 

 Det er i dag bra spisskompetanse som vil styrke et felles brannvesen på Romerike 

  



Sluttrapport operativ virksomhet - SWOT 
 

Side 13 av 34 
 

Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

6. Utdanning 
 

+ Styrker 
Ny utdannings reform 
De aller fleste har fagbrev 
 

Muligheter 
Ferdig utdannede brannkonstabler 
Mangfoldet av kompetanse dette medfører?? 

- Svakheter 
Kan ha liten eller ingen jobb erfaring 
Kan bli ensidig med bare fagansatte 
 
 

Trusler 
Vet ikke om de er praktisk anlagte/ hva de er 
gode for 
Rekrutering fra samme lest/ for mange like 

 

ØRB 

6. Utdanning (Forskjellig utgangspunkt for vurderingen) 
 

+ Styrker 
Se oversikt over kompetanse 
 
 

Muligheter  
Oppfriskningskurs for mannskaper og befal 

- Svakheter 
Få mannskaper med 
førerkort/kompetansebevis for båt, 
tilhengere, ol. 
 

Trusler 
Kapasitet og lokasjon på Norges brannskole 
 

 

Felles 

6. Utdanning 
 

+ Styrker 
De aller fleste har pr. i dag de 
lovpålagte kursene via Norges 
brannskole 
 

Muligheter 
Oppfriskningskurs for mannskaper og befal 
enten i egen regi eller via Norges brannskole 
Større mulighet for mottak av lærling fra 
Norges brannskole i fm. Fagskolen. 
Kan gjennomføre Norges brannskole kurs 
regionalt. 

- Svakheter 
Får ikke lenger midler fra staten for 
utdanning av deltidspersonell 
 

Trusler 
Kapasitet og lokasjon ved Norges brannskole 
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Oppsummering utdanning 

 Ved egne øvingsanlegg samt kursavdeling kan man gjennomføre hyppigere 

oppfriskningskurs og fagsamlinger for egne ansatte 

 Gjennomføre kurs i regi av Norges brannskole regionalt 

 Er fortsatt stort behov for flere typer kompetansebevis, førerkort mm 

 Mulighet til å bli utdanningsbrannvesen og ta imot praktikanter fra Norges 

brannskole 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

7. Øvelser/øvingsanlegg 
 

+ Styrker 
- Øvingsanlegget på Lahaugmoen 
- Det er søkt fylkesmannen om å 
utvidet tidspunkt for å drive øvelser 
 
 

Muligheter 
Treningsmuligheter for kompetansebygging 
og møtevirksomhet.  
 

- Svakheter 
- Ikke plass til alle 
 
 

Trusler 
Om Lahaugmoen blir nedlagt eller vi skulle få 
begrensninger på øvelser 
 

 

ØRB 

7. Øvelser/øvingsanlegg 
 

+ Styrker 
Øver på følgende steder som ØRB ikke 
er ansvarlige for/eier: 

 Oslo lufthavn Gardermoen 

 Trandum  

 Hauerseter  
 
 

Muligheter 
Eget øvelses område  
 

- Svakheter 
Har ikke eget øvelses område 
 

Trusler 
Redusert kompetanse og mulighet for 
praktisk øving. 

 

Felles 

7. Øvelser/øvingsanlegg 
 

+ Styrker 
Lahaugmoen 
IUA region 2 øvelser 
 

Muligheter 
Flere øvelsesanlegg i regionen 
Kan gjennomføre flere øvelser totalt 

- Svakheter 
Kun 1 øvelsesområdet som vi har 
ansvaret for. 
 

Trusler 
Nye krav til utslipp som krever omgjøring av 
øvelsesområdet 
Får ikke midler til flere øvelsesområder 
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Oppsummering øvelser/øvingsanlegg 

 Viktig å få på plass et øvelsesområde i ØRB sitt distrikt med mulighet for varme dykk 

samt et område øst for Glomma til andre type øvelser 

 Pga. størrelsen i nytt selskap bør det opprettes en egen kursavdeling som kan 

gjennomføre lovpålagte kurs for interne ansatte, samt mulighet for å selge kurs 

eksternt 

 Mulighet til å utdanne egne ansatte til å gjennomføre utrykningskjøringskurs samt 

oppfriskningskurs 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

8. HMS 

+ Styrker 
Har gode rutiner og er i ferd med å 
ansette egen HMS rådgiver 
Har egen bil ren og møkkete sone 
Prosedyrer 
Arbeidsinstrukser 
Innsatsordre 
Innsatskort 

Muligheter 
God kjennskap til sikkerhet. 

- Svakheter 
Ikke å oppdatere internkontroll 
dokumenter 

Trusler 
At ikke ansatte følger internkontrollen 

 

ØRB 

8. HMS 

+ Styrker 
Kuba program for å søke etter HMS 
prosedyrer 
 

Muligheter 
Større fokus på HMS 
Egen HMS ansvarlig 
Bedre HMS program med flere muligheter 
Være med på utvikling av fellesrutiner på 
tvers av brannvesen 

- Svakheter 
Mangler HMS rådgiver til oppfølgning 
og fornying 
Mangelfullt HMS system 
KUBA er ikke et ideelt program til 
HMS 

Trusler 
Ansatte følger ikke rutiner/prosedyrer som 
kan føre til alvorlige arbeidsulykker 

 

Felles 

8. HMS 

+ Styrker 
Felles HMS system 
HMS rådgiver 
Felles prosedyrer 
Felles innsatsordre 
Felles arbeidsinstrukser 
Like rutiner for ren og skitten sone 

Muligheter 
Større mulighet for fokus på HMS 

- Svakheter 
Liten mulighet for å utbedre 
ren/skitten sone på eksisterende 
stasjoner 
 

Trusler 
Eiere ikke gir midler til å kunne gi tilstrekkelig 
utstyr og utdanning til HMS tiltak 
Ansatte følger ikke rutiner/prosedyrer som 
kan føre til alvorlige arbeidsulykker 

 



Sluttrapport operativ virksomhet - SWOT 
 

Side 18 av 34 
 

Oppsummering HMS 

 Ved etablering av nye stasjoner, men også ved de eksisterende, må det etableres 

ren/skitten sone samt tilrettelegge for andre HMS tiltak 

 Etablere felles prosedyrer/instrukser/rutiner i selskapet 

 Modernisering/utskiftning av gammelt utstyr iht. utskiftningsplan 

 Være med på utvikling å prøve ut nye produkter som kommer på markedet 

 Videreutvikle sektor 6 (ren sone ute på skadestedet) i hele selskapet 

 Bygge gode HMS holdninger i selskapet 

 Gjennomføre tiltak for å etablere ren/skitten sone på eksisterende stasjoner 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

9. Slagkraft  
– utholdenhet og sårbarhet 

+ Styrker 
Mange stasjoner  
Sideforflytning 
Nytt og moderne utstyr 
Bruker egne mannskaper ved 
ekstravakter/sykdom 
 

Muligheter 
Innkalling av samtlige på hel og deltid. 
Innkalling av nabobrannvesen som vi har 
gjensidig avtale med. 
Avtale med industribrannvesen i nærområdet 

- Svakheter 
Ferieperioden 
 

Trusler 
Minimumsbemanning i ferieperioder og ved 
sykdom 

 

ØRB 

9. Slagkraft  
– utholdenhet og sårbarhet 

+ Styrker 
Mange stasjoner  
Sideforflytning 
Nytt og moderne utstyr 
«Korte» avstander mellom stasjonene 
 
 

Muligheter 
Innkalling av samtlige på hel og deltid. 
Innkalling av nabobrannvesen som vi har 
gjensidig avtale med. 
Avtale med industribrannvesen i nærområdet 
Utalarmering på tvers av fylkesgrenser 

- Svakheter  
Minimumsbemanning i ferieperiode 
og ved sykdom  
Færre arbeidsgivere gir fritak på 
dagtid for deltidsansatte med vakt 
Manglende oppmøte på 
deltidsstasjonene uten vakt på dagtid 

Trusler 
Slitasje på mannskaper kan føre til 
bemanning under minimumsbemanning 
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Felles 

9. Slagkraft  
– utholdenhet og sårbarhet 

+ Styrker 
Mange stasjoner med kort avstand 
Sideforflytning 
En del nytt og moderne utstyr 
 
 

Muligheter 
Innkalling av samtlige på hel og deltid. 
Innkalling av nabobrannvesen som vi har 
gjensidig avtale med. 
Avtale med industribrannvesen i nærområdet 
Utalarmering på tvers av fylkesgrenser 
 

- Svakheter 
Minimumsbemanning i ferieperiode 
og ved sykdom  
Færre arbeidsgivere gir fritak på 
dagtid for deltidsansatte med vakt. 
Manglende oppmøte på 
deltidsstasjonene uten vakt på dagtid. 
For lav minimumsbemanning 
forsinker utkjøring av spesialbiler, gir 
mindre slagstyrke ved hendelser og 
sårbare ved sykdom, permisjoner ol. 
 

Trusler 
Økende utfordring med å rekruttere 
deltidsmannskaper 
Det kan være utfordrende å gjennomføre 
øvelser når vi ofte har lav bemanning på 
grunn av sykdom, permisjon, ferieavvikling, 
m.m. 

 

Oppsummering slagkraft 

 Generelt god kompetanse i regionen 

 Behov for flere heltidsansatte for å bedre og sikre grunnbemanningen 

 God mulighet for sideforskyvning gir økt slagkraft 

 Rekrutteringsutfordringene på deltid er raskt økende og gir store utfordringer med å 

fylle opp vakante stillinger 

 Minimumsbemanning gjør at spesialbiler (tankbil, høyderedskap, restverdiredning, 

ATV, jernbanekjøretøy, båt, skogbrannutstyr mm.) ikke kommer ut eller kommer 

forsinket ut til skadestedet  

 Pga. manglende brannvannsdekning i store deler av våre eierkommuner er det kritisk 

at tankbil kommer ut i startfasen 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

10. Materiell og utstyr  
-kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger, liste med større eiendeler for eksempel kjøretøy 
med årsmodell 

+ Styrker 
3 nye førstebiler på heltidstasjoner 
Har utskiftningsplaner på rullende 
materiell. 8 år intervall på førstebiler 
heltid. 16 år utskiftingsplan for 
deltidsstasjoner. 
Og 2 stk. reservebiler.  
Har 2 stk. fremskutte enheter. 
 
T-4, T-5 og T6 er forholdvis nye og 
moderne.  

 Serviceavtaler biler 

 Serviceavtaler 
løfteutstyr/kjettinger  

 Har 5 stk. tankbiler. 

 Redningsverktøy 

 Røykdykkersamband med 
personlige øreplugger 

 Cafs 

 Skjærslukkere 

 Vaskemaskiner utrykningstøy 

 Båter 

 Brannpumper 

 Skogbrannutstyr 

 ATV 

 Argo 

 Utrykningstøy 

 Reservetøy 

 Vaskeanlegg slanger 

 RVR utstyr 

 Containere. 

 Fyllestasjoner luft 

Muligheter 
Bruke reservebiler når det er behov for 
service og vedlikehold på førstebilene. Samt 
ved øvelser. 

- Svakheter 
 

Trusler 
Manglende bevilgninger til å opprettholde 
utskiftningsplanen på materiell  
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ØRB 

10. Materiell og utstyr 
-kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger, liste med større eiendeler for eksempel 
kjøretøy med årsmodell 

+ Styrker 
1 førstebil heltidstasjoner  
Har utskiftningsplaner på rullende 
materiell.  
10 år intervall på førstebiler heltid.  
15 år utskiftingsplan for 
deltidsstasjoner m/vakt 
20 år utskiftingsplan for 
deltidsstasjoner u/vakt 
2 stk. reservebiler.  
2 stk. utr. lederbiler.  
1 stk. fremskutte enhet 
1 stk. innsatsleder bil 
5 stk. tankbiler. 
3 stk. skogbrannbiler 
 
G-2, G-3, G-4, G-5 og G-7 er forholdvis 
bra standard 

 Serviceavtaler biler 

 Serviceavtaler 
løfteutstyr/kjettinger  

 Redningsverktøy 

 Røykdykkersamband  

 One Seven, 2 anlegg 

 4 stasjoner med 
vaskemaskiner til 
utrykningstøy på med tørk 

 Båter 

 Brannpumper 

 Skogbrannutstyr 

 ATV 

 snøskuter 

 ARGO 

 Utrykningstøy 

 Reservetøy 

 Vaskeanlegg slanger 

 RVR utstyr 

 Containere. 
Fyllestasjoner luft 

Muligheter 
Bruke reservebiler når det er behov for 
service og vedlikehold på førstebilene. Samt 
ved øvelser 
 

- Svakheter 
Noe eldre bilpark 

Trusler 
Driftsstans  



Sluttrapport operativ virksomhet - SWOT 
 

Side 23 av 34 
 

Forskjellig type utstyr fra forskjellige 
brannvesen før sammenslåing til ØRB 
 

 

Felles 

10. Materiell og utstyr 
-kvalitet, strategi, volum, tekniske løsninger, liste med større eiendeler for eksempel 
kjøretøy med årsmodell 

+ Styrker 
Felles utskiftningsplan mellom heltid 
og deltid 
 

Muligheter 
Kan plassere spesialutstyr der hvor det vil ha 
mest effekt. 

- Svakheter 
Mye spesialutstyr krever mye 
opplæring 
 

Trusler 
Eiere gir ikke tilstrekkelig midler for å kunne 
følge med samfunnsutviklingen, utbyggingen 
og økende oppdrag av ny karakter. 

 

Oppsummering materiell og utstyr 

 Mange nye typer oppdrag som krever nytt utstyr og opplæring 

 Romerike er Norges mest voksende område både med tanke på utbygging og 

samfunnskritisk infrastruktur som selskapet må holde seg oppdatert på. 

Dette krever både kompetanse, spesialutstyr og stadig fornying av materiellet vårt 

 Det bygges flere bygg med kun 1 rømningsvei som setter krav til brannvesenet for å 

bistå med assistert rømning 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

11. Investeringsbehov 
 

+ Styrker 
Har bilutskiftingsplan og 
investeringsplan som fremlegges for 
styret og representantskap hvert år 
Eget materialutvalg med 
representanter fra del og heltid 
 

Muligheter 
Forutsigbar økonomi vil ivareta 
investeringsbehovet i fremtiden 

- Svakheter 
Bør oppgradere til ren og skitten sone 
på noen av våre brannstasjoner 

Trusler 
Manglende bevilgninger fra eierkommuner 

 

ØRB 

11. Investeringsbehov 
 

+ Styrker 
Har bilutskiftingsplan og 
investeringsplan som fremlegges for 
styret og representantskap hvert år 
Eget materialutvalg med 
representanter fra del og heltid 

Muligheter 
Lage en fremtidsplan til eierkommunene slik 
at de kan se hva vi forventer av mannskaper, 
biler og brannstasjoner 
Forutsigbar økonomi vil ivareta 
investeringsbehovet i fremtiden 

- Svakheter 
Mangelfull ren og skitten sone på 
brannstasjonene 

Trusler 
Manglende bevilgninger fra eierkommuner 

 

Felles 

11. Investeringsbehov 
 

+ Styrker 
Har bilutskiftingsplan og 
investeringsplan som fremlegges for 
styret og representantskap hvert år 
Eget materialutvalg med 
representanter fra del og heltid 

Muligheter 
Lage en plan over utbedringer av de 
eksisterende brannstasjoner som ikke skal 
flyttes samt en plan over nye brannstasjoner. 

- Svakheter 
Stort behov for oppgradering av alle 
dagens brannstasjoner 

Trusler 
Manglende bevilgninger fra eierkommuner 
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Oppsummering investeringsbehov 

 Er nå et stort fokus fra arbeidstilsynet om HMS på brannstasjonene. Dette vil kreve 

midler for å få gjennomført endringer for å tilfredsstille kravene som stilles 

 Viktig med en god utskiftningsplan for biler og utstyr 

 Felles ROS analyse om brannstasjonsplassering 

 Kartlegge andre behov som kan komme i fremtiden 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

12. Høydeberedskap 

+ Styrker 
Utskifte av lift i 2018 
15 utdannede liftsjåfører 

Muligheter 
Mulig lift på ny stasjon Øst for Glomma 
Assistanse fra OBRE ved behov for flere 
høydeassistanser  

- Svakheter 
Ingen lift i drift v/service etc. 
Høyhusbebyggelse i vårt distrikt der 
kravet er lift/stige til rømningsvei 2 
 

Trusler 
Det bygges mange høyhus uten rømningsvei 
2. Derfor trenger vi 2 lift/stige i vårt distrikt. 
Avgjørende at vi får midler til dette fra 
eierkommuner 

 

ØRB 

12. Høydeberedskap 

+ Styrker 
Mulighet for lift fra OSL og NRBR 
 
 

Muligheter 
Anskaffe egen lift 

- Svakheter 
Ikke egen høydeberedskap 
 

Trusler 
Det bygges mange høyhus og andre 
kompliserte bygg. 

 

Felles 

12. Høydeberedskap 

+ Styrker 
Har etablert 1 høyderedskap i dag 
med 15 utdannede mannskaper 

Muligheter 
Selskapet bør ha 3 høyderedskap på 
Romerike 

- Svakheter 
Ingen høyderedskap i drift v/service 
etc. 
Høyhusbebyggelse i vårt distrikt der 
kravet er lift/stige til rømningsvei 2 

Trusler 
Kommunene godkjenner mange høyhus uten 
rømningsvei 2. Derfor trenger vi 3 
høyderedskap i vårt distrikt. 
Manglende bevilgninger fra eierkommuner  

Oppsummering høydeberedskap 

 Kommunene godkjenner mange høyhus uten rømningsvei 2. Derfor vil vi trenge vi 3 

høyderedskap i vårt distrikt på rimelig kort sikt 

 Ullensaker er Norges nest største kommune i antall overnattinger på hotell i året og 

da er det en stor risiko og ikke å ha høyderedskap i førsteinnsats 

 God sikkerhet for egne mannskaper ved arbeid i høyden 

 



Sluttrapport operativ virksomhet - SWOT 
 

Side 27 av 34 
 

Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

13. Brannstasjoner 
 

+ Styrker 
3 heltidsstasjoner 
3 deltid med vaktordning 
1 Innkallingsstasjon 
 

Muligheter 
En ny heltidsstasjon er besluttet etablert øst 
for Glomma. Ny brannstasjon på Løken 

- Svakheter 
Noen brannstasjoner mangler dagens 
krav til funksjonalitet 
Noen har ikke ideell beliggenhet 
 

Trusler 
Kommuner ikke tilrettelegger riktige 
tomteareal og funksjonelle bygg i henhold til 
dagens krav  

 

ØRB 

13. Brannstasjoner 
 

+ Styrker 
1 heltidsstasjon 
3 stasjoner med vaktordning 
2 stasjoner uten vaktordning 
Vi har bemanning over forskriftskrav 
 

Muligheter 
Økt bruk av fremskutte enheter 
Økt samarbeid med OSL 
Flytte enkelte brannstasjoner 

- Svakheter 
Noen stasjoner kunne hatt en annen 
plassering 
 

Trusler 
Ikke ideell plassering av brannstasjoner gir 
lengre utrykningstid 

 

Felles 

13. Brannstasjoner 
 

+ Styrker 
Økt mulighet til og etablerer flere 
heltidsstasjoner i området. 
 

Muligheter 
Flere heltidsstasjoner med ny plassering. 
 

- Svakheter 
Dagens brannstasjonsstruktur er ikke 
ideell med tanke på utbygging som 
pågår og fremtidige prosjekter i alle 
kommunene. 
Ikke mulig å utbedre brannstasjonene 
med tanke på nye HMS krav 
 

Trusler 
Manglende bevilgninger samt tilrettelegging 
av tomter fra eierkommuner 
Nye brannstasjoner blir plassert og bygd før 
man ser på helheten i nytt selskap. 
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Oppsummering brannstasjoner 

 Dagens brannstasjoner og plasseringene av disse bør sees på og lages en 

fremtidsplan for oppgradering evt. flytting av stasjonene. Dette må sees på i 

sammenheng med ROS analysen og dimensjoneringsforskrift 

 Flere brannstasjoner er godt under standarden som bør være, samt at plasseringen 

ikke lenger er gunstig pga. bebyggelse og endringer i infrastrukturen rundt 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

14. Nødmeldetjenesten (110) 
 

+ Styrker 
Er i dag i eget hus 
Lett å ha dialog med operatører 
NRBR drifter denne sentralen 
 

Muligheter 
Rulleringsstillinger 
Viklingstilling som 110 operatør i 2 år 
Mange som er vikarer kommer fra operativ 
avdeling i NRBR 

- Svakheter 
Flytter til Ski i mars 2018 
 

Trusler 
Mister muligheter til retrettstillinger når 
sentralen flyttes til Ski 

 

ØRB 

14. Nødmeldetjenesten (110) 
 

+ Styrker 
Lokal kunnskap blant operatørene 
Locus (kartverktøy) 
 

Muligheter 
Samlokalisering med politiet i Ski 

- Svakheter 
Vision (operatørverktøy til 
utalarmering av mannskaper) er 
utdatert og gir forsinket utalarmering 
Flytter til Ski i mars 2018 
 

Trusler 
Mindre lokal kunnskap blant operatørene 
Trippelvarsling 
 

 

Felles 

14. Nødmeldetjenesten (110) 
 

+ Styrker 
 
 

Muligheter 

- Svakheter 
 
 

Trusler 

 

Oppsummering nødmeldetjenesten 

 Sentralen samlokaliseres i Ski første kvartal og overtas av nytt selskap 

 Vil få påvirkning via brukerforum 

 Et felles brannvesen vil gi større påvirkning i ny 110 sentral 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

15. Oslo lufthavn  
 

+ Styrker 
Kan be om assistanse ved større 
hendelser 
 

Muligheter 
Tettere samarbeid og bruk av OSL sitt 
øvelsesområde. Vi kan tilby øvelser for OSL på 
Lahaugmoen 

- Svakheter 
 

Trusler 
 

 

ØRB 

15. Oslo lufthavn 
 

+ Styrker 
Mannskapsbil 
Lift Bronto skylift 42m 
6 Pantere 6x6 12000 liter vann,  
1500 liter skum pr. bil 
Heggelund beltebil 
Amarok med skum slokker 
Skapbil med RVR og masse skade 
utstyr 
2 Pajero lederbiler 
Reservebiler: 
3 Pantere 8x8 13000 liter vann 
1000 skum.   
Panter 6x6 12000 liter vann 1500 
liter skum 
14 mann på vakt, min.  12 mann. 

Muligheter 
Store resurser og mye spesial utstyr 
Høy kompetanse 
 

- Svakheter 
Begrenset hvor mye resurser som kan 
benyttes, iforhold til flyplass drift  

Trusler 
Flyplass drift 
Ikke felles samband via nødnett 

 

Felles 

15. Oslo lufthavn 
 

+ Styrker 
Godt samarbeid og mye utstyr og 
personell til større hendelser 
 

Muligheter 
Se på felles brannvesen og selge tjenesten til 
AVINOR 

- Svakheter 
Uvisst om vi får støtte pga. 
personellsituasjonen 
 

Trusler 
Uviss om fremtidig samarbeid og omlegging 
av arbeidsoppgaver fra AVINOR 
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Oppsummering Oslo lufthavn 

 En viktig brikke i området Ullensaker 

 Et stort risikoobjekt 

 Større mulighet for tettere samarbeid ved felles brannvesen og på sikt overta driften 

av flyplassbrannvesenet. (Ref. Bodø lufthavn hvor AVINOR nå kjøper 

brannvesentjenestene) 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

16. BRIS (Rapporteringsverktøy til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 
-type oppdrag og volum 

+ Styrker 
Har egen fagperson og medlem i 
nasjonalt brukerforum for Bris 
Synliggjør oppdrag 
Henter ut statistikk som kan brukes i 
det forebyggende arbeid 
 

Muligheter 
Videreutvikling av rapporteringssystemet 
Får oversikt over alle typer oppdrag fordelt på 
den enkelte stasjon  

- Svakheter 
 

Trusler 

 

ØRB 

16. BRIS 
-type oppdrag og volum 

+ Styrker 
ABA: 533 
Akutt forurensning: 4 
Brann i kjøretøy: 29 
Bygningsbrann: 52 
RVR: 31 
Gress / markbrann: 26 
Skogbranner: 3 
Trafikk ulykker: 197 
Bistå helse: 157 
Andre oppdrag: 570 

Muligheter 
Kunde kvitterer ut ABA selv 
Bedre oppfølginger av forebyggende avd. 

- Svakheter 
For mange utrykninger til ikke reelle 
oppdrag 
Mangler standarder å ta ut statistikk 
på i de forskjellige brannvesen 

Trusler 
 

 

Felles 

16. BRIS 
-type oppdrag og volum  

+ Styrker 
Godt verktøy til bruk av statistikk 
 

Muligheter 
Felles statistikk for hele Romerike 

- Svakheter 
Mangler standarder å ta ut statistikk 
på i de forskjellige brannvesen 

Trusler 

 



Sluttrapport operativ virksomhet - SWOT 
 

Side 33 av 34 
 

Oppsummering BRIS 

 Bra felles statistikkverktøy 

 Bra spisskompetanse som kan være med å påvirke utviklingen i fremtiden 

 NRBR har deltatt i utviklingen av systemet etter oppdrag fra DSB 
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Svarskjema delprosjekt Operativ virksomhet 

NRBR 

17. Bruk av IKT 

+ Styrker 
It i eget hus 
Rask utbedring av feil 
Jevnlige oppdateringer av alle IKT 
systemer 
IKT systemer i alle 
førsteutrykningsbiler 

Muligheter 
Videreutvikling av systemer 
 

- Svakheter 
Bortfall av nett 

Trusler 
Virus 

 

ØRB 

17. Bruk av IKT 

+ Styrker 
AV utstyr 

Muligheter 
IKT i eget hus skaper nærhet og forståelse for 
bruk 

- Svakheter 
IKT driftes av DGI 

 Ekstern drift av ikt fører til lang 
leverings tid 

 Vanskelig med å implementere 
nye programmer 

 Lang behandlingstid på 
innmeldte saker 

Trusler 
Mange eksterne ledd 
Nede tid  
Virus  

 

Felles 

17. Bruk av IKT 

+ Styrker 
Er etablert i NRBR med gode 
erfaringer 
 

Muligheter 
Videreføre IKT i eget hus i nytt selskap 
 

- Svakheter 
 
 

Trusler 
Ikke ha IKT i eget hus slik at kvalifisert 
personell kan ordne teknisk utstyr ute i på 
stasjonene 
Virus 

 

Oppsummering bruk av IKT 

 Viktig med IKT i eget hus for sikker og rask saksbehandling og brukersupport 



 

 

 

 

Sluttrapport 

VEDLEGG 

Brannsamarbeid Romerike 

13. september 2017 

 
 

 

 
 



Organisasjonskart brannsamarbeid Romerike

Hans Petter Karlsen, leder

Marit Helene Ekvold

Siri Gauthun Kielland

Frits Arne Eriksen

John Arne Karlsen

Jan Gaute Bjerke

Geir Halvorsen

Tor Håkon Kaksrud

Delprosjektgrupper

UTKAST 160217 JGB

Styringsgruppe 

Prosjektgruppe 

Prosjektleder 

Jan Gaute Bjerke 

Operativ virksomhet Forebyggende virksomhet 

Støttefunksjoner 

HR,økonomi, arkiv, 
pensjon, 

virksomhetsoverdragelse  

ROS-analyser IKT 

Selskapsform/eierstryring 
selskapsavtale, framtidig 
organisering, kommunal 

beredskap 

Prosjektsekretær 

Vibeke Dahl Bråten 

Intern informasjon 

Linda Stuvland 

1



 



Utkast selskapsavtale 
 

Side 1 av 9 
 

SELSKAPSAVTALE 
ROMERIKE BRANN IKS 

 

Innholdsfortegnelse 
 

 

§ 1 Om selskapet ......................................................................................................................................... 2 

§ 2 Rettslig status ........................................................................................................................................ 2 

§ 3 Hovedkontor .......................................................................................................................................... 2 

§ 4 Selskapets formål .................................................................................................................................. 2 

§ 5 Deltakernes eierandel og ansvarsfordeling .................................................................................... 3 

§ 6  Deltakernes plikt til å yte årlige tilskudd ....................................................................................... 3 

§ 7 Selskapets organer ......................................................................................................................... 4 

§ 7.1 Representantskapet ....................................................................................................................... 4 

§ 7.2 Styret .......................................................................................................................................... 5 

§ 7.3 Valgkomité .................................................................................................................................. 5 

§ 8 Styrets oppgaver og myndighet ...................................................................................................... 5 

§ 8.1 Daglig leder ................................................................................................................................. 6 

§ 8.2 Revisjon ...................................................................................................................................... 6 

§ 9 Økonomistyring og økonomiforvaltning ......................................................................................... 6 

§ 9.1 Finansiering ................................................................................................................................ 6 

§ 9.2 Regnskap .................................................................................................................................... 6 

§ 9.3 Behandling av økonomiplan og budsjett ........................................................................................ 7 

§ 10 Endringer i selskapets formelle forhold.......................................................................................... 7 

§ 10.1 Endringer i selskapsavtalen .......................................................................................................... 7 

§ 10.2 Opptak av nye deltakere .............................................................................................................. 7 

§ 10.3 Uttreden og oppløsning av selskapet ..................................................................................... 7 

Vedlegg 1 ..................................................................................................................................................... 9 

 

 
  



Utkast selskapsavtale 
 

Side 2 av 9 
 

 

§ 1 Om selskapet 
 
Kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker, som til sammen utgjør en brannvernregion, har i medhold av 
lov av 29. januar 1999 nr. 6 (lov om interkommunale selskaper) opprettet et felles brann- og 
redningsvesen under navnet "Romerike brann IKS", forkortet "RBR".  
For selskapets virksomhet gjelder lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter. 
 

§ 2 Rettslig status 
 
Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. 
 

§ 3 Hovedkontor 
 
Selskapets hovedkontor lokaliseres i ………………kommune. (Lov om interkommunale selskaper stiller i §4 
Selskapsavtale krav om definisjon av kommune der selskapet har sitt hovedkontor. Hovedkontoret skal 
være tilknyttet en kasernert brannstasjon etter en faglig vurdering. 

 

§ 4 Selskapets formål 
 
Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som 
eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt 
sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 
 

 Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter. 

 Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), jf. §§ 43 og 
44 om beredskap mot akutt forurensning. 

 Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 
(sivilforsvarsloven), §§ 12-15 

 
Når det gjelder disse oppgavene forutsettes det at selskapet yter tjenester i henhold de til enhver tid 
gjeldende lover og forskrifter til alle kommunene.  Tjenestenivået vedtas av representantskapet på 
grunnlag av en risiko- og sårbarhetsanalyse.   
 
Henvendelser fra statlige myndigheter når det gjelder RBRs virksomhet skal refereres til eierkommunene i 
egenskap av ansvarlige instanser etter lovverket.  
 
Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det. 

RBR kan også ivareta alarmtjenester, drive kurs- og opplæringsvirksomhet innen sitt fagområde. All 
virksomhet utover ivaretakelse av pliktene etter de nevnte lover skal være godkjent av alle eierne, og skal 
drives med full kostnadsdekning. 
 
RBR er deltaker i Øst 110-sentral 
Som rammer for slik virksomhet gjelder: 
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1. RBR skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver, dvs. 
oppgaver som er innenfor RBRs kompetanse og som bidrar til RBRs hovedmål om å redusere 
skader som følge av branner og ulykker.   RBR kan imidlertid yte andre tjenester til de enkelte 
eierkommuner mot betaling 

 
2. I tillegg skal følgende krav og hensyn være styrende for slik virksomhet: 

 

 Virksomheten må ikke gå ut over kapasiteten til å dekke RBRs kjerneoppgaver 

 Virksomheten må ikke føre til konkurransevridning i forhold til private virksomheter ved 
at brannvesenet subsidierer tjenester som også leveres av private i et marked 

 Virksomheten må ikke gå ut over brannvesenets habilitet når det gjelder 
forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, tillatelser til lagring av 
brannfarlig vare osv.) 

 Virksomheten må være fullfinansiert og bør gi et netto inntektsbidrag som står i forhold 
til RBRs ressursbruk på virksomheten 

 
Vedrørende økonomiske rammer og forhold forøvrig vises til pkt. (4 innskuddsplikt) og pkt. 6 
(økonomi) nedenfor. 
 

 

§ 5 Deltakernes eierandel og ansvarsfordeling 
 
Deltakernes respektive eierandeler skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet, inkludert 
ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og utstyr. 
 
Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01. foregående år (Kilde er 
SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år). 
 
Deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet framgår av vedlegg 1. 
 
 

§ 6  Deltakernes plikt til å yte årlige tilskudd 
 
Ved opprettelsen av nytt selskap pr 1. januar 201x overtar selskapet alle eiendeler og all gjeld tilknyttet 
brannvesenene fra tidligere NRBR org.nr. xxxx og ØRB org.nr. xxx fra de nye eierkommunene.   
 
RBRs budsjett består av tre adskilte budsjettområder: Brannvesen, feiervesen og sivilforsvar. Disse 
budsjettområdene skal hver for seg drives i balanse slik at samtlige direkte og indirekte kostnader fullt ut 
dekkes av de kommuner som kjøper tjenestene.  
 
Overskudd og/eller underskudd for hvert budsjettområde skal reguleres mot driftsbudsjettet i året etter 
at resultatet er lagt frem. Selskapet kan likevel opparbeide disposisjonsfond inntil kr. 20 MNOK/alternativt 
10 % av årlig eiertilskudd. Eierne kan imidlertid tillate avvik fra dette på grunnlag av langsiktige planer. 
Slike planer skal behandles i de relevante budsjetter og økonomiplaner. Pensjonsfond? 
 
Alle direkte og indirekte kostnader for pålagte oppgaver ut over hva som følger av lovene nevnt i pkt. 2, 
skal fullt ut dekkes ved brukerbetaling. 
 
 
Alternativ 1: 
Utgifter til selskapets drift fordeles mellom eierkommunene som følger: 

1. 1 - en- prosent av selskapets totale kostnader fordeles likt til alle eierkommuner. 
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2. Resterende 87 prosent av totalt budsjetterte kostnader fordeles på kommunene i forhold til 

folketallet per 1. januar i året forut for budsjettåret. 

Alternativ 2: 
Utgifter til selskapets drift fordeles mellom eierkommunene som følger: 

1. 0,5 – en halv - prosent av selskapets totale kostnader fordeles likt til alle eierkommuner. 

2. Resterende 93,5 prosent av totalt budsjetterte kostnader fordeles på kommunene i forhold til 

folketallet per 1. januar i året forut for budsjettåret. 

Alternativ 3: 
Eierkommunene skal yte tilskudd til brannvesenet fordelt i henhold til folkemengden i hver kommune i 

forhold til folketallet per 1. januar i året forut for budsjettåret. 

Kommunenes tilskudd til Sivilforsvaret følger egne fordelingsnøkler. 
 
Det tilskudd som deltakerne må yte for å oppnå balanse i økonomien faktureres av RBR med 1/12-del av 
årsbeløpet for hver måned og betalingsfrist den 10., slik at faktura for januar betales inn en den 10. januar 
osv. Forøvrig vises til pkt. 6 nedenfor for nærmere bestemmelser om økonomiske rammer mv. 
 
Hver kommune skal - innenfor vedkommende kommunegrense - ha ansvar for å stille til disposisjon 
nødvendige og hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet. For slike lokaler inngås det ordinære 
leieavtaler basert på dekning av dokumenterte kostnader etter selvkostprinsippet.  Leieavtalene inngås 
mellom brannvesenet og den enkelte kommune, men kommunen står fritt til om den vil stille til 
disposisjon egne eller innleide lokaler. Husleieavtaler skal godkjennes av representantskapet.   
 
Hver kommune har ansvaret overfor RBR for anlegg, merking og vedlikehold av vannverket med kummer, 
hydranter og lignende innretninger innen hver kommune. Utgifter ved dette er RBR uvedkommende og 
dekkes av hver kommune. 
 
 

§ 7 Selskapets organer 
 

§ 7.1 Representantskapet 
 
 
Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en representant fra hver 
av deltakerne med personlige vararepresentanter (ordfører eller varaordfører?). Deltakerne oppnevner 
sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.  
 
Alternativ 1: I saker det er votering, vektes stemmene ut fra eierandelen i selskapet. Endringer i 
selskapsavtalen skal vedtas i representantskapet med minst 2/3 flertall. 
 
Alternativ 2: I saker det er votering, har hver kommune én stemme. Endringer i selskapsavtalen skal 
vedtas i representantskapet med minst 2/3 flertall. 
 
Representantskapet velger sin leder og nestleder for 2 år av gangen. Vervene som leder og nestleder 
alternerer mellom kommunene.   
 
Representantskapet skal: 

- Behandle budsjett, årsberetning, regnskap og økonomiplan 
- Velge selskapets revisor 
- Velge valgkomité 
- Velge styremedlemmer 
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- Fastsette godtgjørelse til styrets ledere og medlemmer 
- Behandle andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 
Beslutninger som innebærer reell utvidelse eller innskrenkning av virksomheten krever 
enstemmighet.  

 
Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet ovenfor styret. Representantskapet kan 
delegere til styret myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette 
 
Representantskapets leder innkaller til møte. Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje 
skriftlig og med minst seks ukers varsel. Innkallingen skal innehold saksliste vedlagt alle saksdokumenter. 
Deltakerne i selskapet skal med samme frist tilsendes innkalling, saksliste og saksdokumenter. 
 
Det skal holdes representantskapsmøter innen utgangen av april og desember hvert år. I aprilmøtet skal 
representantskapet fastsette årsberetning og regnskap for foregående år. I desembermøtet behandles 
neste års budsjett med tilhørende økonomiplan for kommende fireårsperiode. 
 
Eventuelle ekstraordinære representantskapsmøter skal avholdes dersom RBRs styre eller minst én av 
eierkommunene ber om det. 
 
Representantskapet avgjør om møtene skal holdes for åpne dører. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov 
om interkommunale selskaper, § 7 om representantskapets myndighet, § 8 om innkalling til møte og § 9 
om saksbehandling. 
 
 

§ 7.2 Styret 
 
Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer med numeriske  
varamedlemmer pluss ansattvalgte etter forskrift. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge 
kjønn i styret gjelder. 
Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem det selv har valgt. 
Styret velges for 2 år. Representantskapet velger styrets leder og nestleder for 2 år av gangen. 
 
 

§ 7.3 Valgkomité 
 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det avtroppende 
representantskap i deres siste møte. Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden. 
 
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til RBRs styre som de finner best kvalifisert til å 
dekke vervene.  Valgkomiteen skal også fremme forslag på styrets leder og nestleder. 
 
Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapets møte.  Forslaget skal 
vedlegges øvrige saksdokumenter og oversendes eierkommunene v/rådmannen minst 6 uker før møtet. 
 
 

§ 8 Styrets oppgaver og myndighet 
 
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av 
selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 
Styret skal videre sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
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Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet i 
henhold til denne instruksen i selskapets årsberetning. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av 
virksomheten. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. For øvrig gjelder bestemmelsene 
i lovens § 16. 
 
Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs og innkaller til møtene. 
Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal - så langt mulig - inneholde en saksliste utarbeidet av 
styrelederen. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Som styrets 
beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for, forutsatt at disse utgjør mer enn en 
tredjedel av samtlige styremedlemmer. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om interkommunale 
selskaper § 11 om innkalling til styremøte og § 12 om saksbehandling. 
 
 

§ 8.1 Daglig leder 
 
Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av 
selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning - med mindre slik myndighet følger av bestemmelsen i lov om interkommunale 
selskaper § 14, tredje ledd. 
 
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders  
myndighet, jf. lovens § 14 og § 16. 
 
 

§ 8.2 Revisjon 
 
Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet. Hvert 5. år skal det tas opp til vurdering om det skal 
velges ny revisor. 
 
 

§ 9 Økonomistyring og økonomiforvaltning 
 

§ 9.1 Finansiering  
 
Selskapet finansieres gjennom årlige tilskudd fra eierkommunene og andre kommuner som er tilknyttet 
eller kjøper tjenester fra selskapet, samt salg av tjenester til andre innenfor de rammer som er gitt i pkt. 2 
ovenfor.   Fordelingen av tilskudd fra eierkommunene er beskrevet i § 5 ovenfor. 
 
Selskapet har anledning til å ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. 
Det kan også ta opp lån til likviditetsformål, jfr. lov om interkommunale selskaper § 22 og 
forskrift 17. desember 1999 nr. 1567 om lån og lånevilkår mv. for interkommunale selskaper. 
Selskapets samlede lån skal ikke overstige 75 MNOK. 
 
 
 

§ 9.2 Regnskap 
 
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, jfr. lov om interkommunale selskaper 
§ 27. 
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§ 9.3 Behandling av økonomiplan og budsjett 
 
Selskapet skal oversende til sine eierkommuner forslag til budsjett for neste år og økonomiplan for neste 
fireårsperiode innen 1. september hvert år. 
 
Som underlag for RBRs budsjettforslag skal det foreligge 
 

 en detaljert spesifikasjon på budsjettposter innenfor hvert budsjettområde (se § 5) 

 en spesifikasjon av hvilke tjenester selskapet forutsetter å levere innenfor budsjettrammene 
på hvert område 
 

Eierkommunene fatter sine endelige budsjettvedtak, herunder økonomiske rammer for RBR, normalt i 
slutten av november hvert år. Det fastsettes økonomiske rammer spesifisert for hvert budsjettområde 
(jfr. § 6 ovenfor), og eierkommunenes tilskudd til hvert budsjettområde gjelder som nettorammer for 
RBRs virksomhet. 
 
Når eiernes budsjettvedtak foreligger, skal representantskapet vedta RBRs budsjett fordelt på 
hovedposter for hvert budsjettområde. 
 
Styret har myndighet til å omdisponere (justere detaljert budsjett) innenfor de rammene 
representantskapet har vedtatt, forutsatt at justeringen er kurant og ikke representerer 
vesentlige endringer i tjenesten. Daglig leder har myndighet til å disponere midlene innenfor hver 
hovedpost innenfor de forutsetninger som er lagt til grunn når det gjelder tjenesten. 
Den enkelte eierkommune vedtar selv betalingssatsene for publikum innen egen kommune. 
 
 

§ 10 Endringer i selskapets formelle forhold 
 

§ 10.1 Endringer i selskapsavtalen 
 
Endringer i denne selskapsavtale forutsetter 2/3 flertall i representantskapet. Forslag til endringer av 
selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere deltakere. Eier-/ansvarsandel 
kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra de øvrige eierkommunene. (evt. 
kommunesammenslåing?)  
 

§ 10.2 Opptak av nye deltakere 
 
Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av selskapsavtalen. 
 

§ 10.3 Uttreden og oppløsning av selskapet 
 
Kommunestyret i den enkelte deltakerkommune kan si opp sitt deltakerforhold i henhold til 
bestemmelsene om dette i lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6. Deltakerforholdet kan 
likevel ikke sies opp de første fire årene etter dato for innmeldelse i selskapet. Representantskapet eller 
hver av deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen én måned etter at 
selskapet har mottatt melding om uttreden. 
 
Vedtak om oppløsning av selskapet gjøres ved likelydende vedtak i alle deltakerkommunene. 
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Ved eventuell oppløsning fordeles eiendeler og gjeld mellom deltakerne i samsvar med den eierandel som 
er fastsatt i selskapsavtalen. 
 
Selskapet kan ikke oppløses endelig før eierkommunene har vedtatt og iverksatt en annen dokumentasjon 
av brannvesenet. 
 
 

§ 10.4 Tvister 
 
Tvist i anledning selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. 
Fører ikke dette fram, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett. Med mindre 
partene i det enkelte tilfelle blir enige om noe annet, behandles tvisten i henhold til 
reglene i tvistemålslovens kapittel 32 om voldgift. 
 
Utgiftene til voldgiftsretten bæres av partene med like stor andel hver. Bestemmelsene er 
ikke til hinder for at uenighet om uttreden fra selskapet kan bringes inn for departementet, jfr. 
lovens § 30, syvende ledd. 
 
 

§ 10.5 Etablering 
 
Selskapsavtalen signeres i 26 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett eksemplar 
beholdes av selskapet. Avtalen trer i kraft 1. januar 20xx.  
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Vedlegg 1 
 
Deltakerne har fra 1. januar 2016 følgende eierandel og ansvarsdel i selskapet: 
 
 

Kommune Innbyggertall Prosentandel 

Aurskog/Høland                         15 726  5,85 % 

Eidsvoll                         23 238  8,65 % 

Fet                          11 199  4,17 % 

Gjerdrum                           6 326  2,35 % 

Hurdal                           2 752  1,02 % 

Lørenskog                         35 139  13,08 % 

Nannestad                         11 882  4,42 % 

Nes                         20 410  7,60 % 

Nittedal                             22 706  8,45 % 

Rælingen                         17 185  6,40 % 

Skedsmo                         51 725  19,25 % 

Sørum                          17 089  6,36 % 

Ullensaker                         33 310  12,40 % 

Totalt                       268 687  100,00 % 

 
 
 
Denne fordelingen tilsvarer fordelingen av kommunenes tilskudd til drift av brann- og 
redningsvirksomheten i selskapet det første driftsåret.  Eier- og ansvarsandelen forutsettes justert årlig. 
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Innledning 

Romerike brann og redningstjeneste IKS (RBR) eies av Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 
Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og 
Ullensaker, som til sammen utgjør en brannvernregion. Eierkommunene utgjør også i all 
hovedsak et felles bo- og arbeidsmarked. 
 
RBR leverer samfunnskritiske tjenester til regionen med utgangspunkt i myndighet og 
oppgaver delegert fra den enkelte eierkommunene. Selskapet ble opprettet i 20xx for å 
styrke beredskapen i regionen gjennom en koordinert innsats på tvers av kommunegrensene 
og samtidig sikre en effektiv ressursutnyttelse.  
 
Eierstrategien skal danne grunnlaget for utøvelsen av kommunenes eierskap i selskapet og 
er politisk besluttet i eierkommunene. Gjennom en godt fundamentert eierstrategi har 
kommunene et verktøy for å avklare prioriteringer og forventninger, og kan utøve et stabilt 
og forutsigbart eierskap tross endringer. 
 
Eierstrategien revideres hvert 4. år og legges frem for omforent politisk behandling i 
kommunestyrene, eller det utvalg kommunestyret har bemyndiget. 
 
De ulike punktene i eierstrategien oppstiller eierkommunenes: 

 Formål med eierskapet 

 Mandat og handlingsrom 

 Eiernes forventninger 

 Styring 
 

Eierstrategien skal utdype og supplere bestemmelsene i selskapsavtalen. Dersom det ikke er 
samsvar mellom eierstrategien og selskapsavtalen, vil selskapsavtalen ha forrang. 
 
Eierstrategien overfor RBR skal bidra til å sikre at eierkommunene realiserer målene som lå 
til grunn for selskapsetableringen. En eierstrategi vil fastsette rammene for kommunenes 
eierstyring og uttrykke forventninger til selskapets virksomhet.  
 
Selskapets styrende organ og den enkelte eierkommune vil ha ansvaret for å 
operasjonalisere strategien. Flere av eierne i RBR har vedtatt at det skal utarbeides 
selskapsspesifikke eierstrategier for selskap som inngår i kommunens eierportefølje. 
Interkommunale selskap som RBR er prioritert i dette arbeidet. RBR er videre et viktig 
selskap for eierkommunene ut fra et økonomisk perspektiv og oppgavene som selskapet 
ivaretar. Samfunnsutviklingen generelt og endringer i sentrale rammebetingelser for RBR har 
bidratt til å skape et behov for en eierstrategi. 
 
KS har utarbeidet 19 anbefalinger for godt eierskap og selskapsledelse. KS anbefaler også at 
det utarbeides eierstrategier overfor kommunale selskap. 
 
Eierstrategien utarbeides i forbindelse med etableringen av selskapet.  
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Eierstrategien skal utdype og supplere bestemmelsene i selskapsavtalen. Dersom det ikke er 
samsvar mellom eierstrategien og selskapsavtalen, vil selskapsavtalen ha forrang. De ulike 
punktene i eierstrategien oppstiller mål og strategier for kommunenes eieroppfølging og 
selskapets virksomhet.  

1. …………… kommune skal være en aktiv eier 

1.1. Legge til rette for samarbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap 

a) Brann- og eksplosjonsvernloven angir kommunenes plikter og fullmakter knyttet til 
etablering og drift av brannvesen. Eierkommunene har delegert til RBR å ivareta 
kommunenes plikter og oppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. 
Eierkommunene og RBR har et felles ansvar for å sikre at de lovpålagte plikter og 
fullmakter ivaretas på en tilfredsstillende måte. 

b) Eierkommunene skal arbeide systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og 
beredskap, jf. sivilbeskyttelsesloven og plan- og bygningsloven med forskrifter. Den 
generelle beredskapsplikten komplementerer beredskapsplikter som følger av 
sektorregelverk innenfor bl.a. brannområdet og akutt forurensing. Både 
eierkommunene og RBR skal legge til rette for utstrakt kompetansedeling og 
informasjonsutveksling i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 

1.2. Kommunens eierstyring skal utøves igjennom representantskapet 

a) Eierstyring skal kun utøves gjennom representantskapet som er selskapets øverste 
myndighet. 

b) Representantskapet skal anvendes aktivt til behandling av saker som er av stor 
betydning for eierne/selskapet eller som ikke naturlig sorterer inn under styrets 
myndighetsområde. 

c) Representantskapet skal bestå av sentrale folkevalgte (ordfører/varaordfører) for å 
sikre god samordning med relevant politisk organ i de respektive eierkommunene og 
for å sikre at den politiske ledelsen har inngående innsikt i selskapets virksomhet. 

d) Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal oversendes representantskapet og 
…………… kommune v/ rådmannen uten ugrunnet opphold og senest seks uker før 
møtet. Protokoller skal også oversendes til de forannevnte parter innen rimelig tid 
etter at møtet er avholdt. 

e) Sakspapirer fra møtene i representantskapet skal legges ut på selskapets 
internettsider. 

f) Representantskapet skal som selskapets øverste myndighet innta en aktiv rolle i 
utviklingen av selskapets virksomhet. Representantskapet skal således ha en rolle i 
selskapets strategiarbeid innenfor rammene trukket opp av de respektive 
kommunestyrene. 

g) Representantskapet skal utøve eierskapet i tråd med selskapsavtalen, eierstrategien 
og øvrige vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunestyrene, så lenge dette er 
forenelig med relevante lover/forskrifter og forpliktelser overfor tredjepart. 

1.3. Fastsette retningslinjer for valg og sammensetning av styret 

a) Én av de viktigste oppgavene i eieroppfølgingen er å velge et styre som har 
kompetanse, erfaring og kapasitet ut ifra selskapets egenart. Dette skal sikres 
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gjennom bruk av valgkomité i forbindelse med styrevalg. Valgkomiteen innstiller 
kandidater overfor representantskapet som formelt velger styret. 
Representantskapet oppnevner valgkomiteen og fastsetter kriterier for komiteens 
arbeid. 

b) Kriteriene for valgkomiteens arbeid skal omfatte forventninger til kollegiets 
kompetanse. Styret bør ha kompetanse og erfaring innenfor følgende områder; 
offentlig forvaltning, herunder kjennskap til beslutningsprosesser i kommunene og 
fagkunnskap knyttet til selskapets kjernevirksomhet. Det er også ønskelig med 
kompetanse innenfor økonomi, juss, organisasjonsutvikling, ledelse og styrearbeid. 

c) Valgperioden for styret skal være på to år. Det skal søkes å oppnå kontinuitet i styret 
gjennom alternerende valgperioder. Selv om en valgperiode på to år gir fleksibilitet 
med hensyn til å endre styresammensetning, kan det likevel være hensiktsmessig å 
foreta gjenvalg for å bevare nødvendig kompetanse og erfaring. Det skal anvendes 
numeriske varamedlemmer for styremedlemmene. 

d) Det skal gjennomføres egne styreseminarer med fokus på roller, ansvar og oppgaver. 
Styret skal ved behov tilegne seg nødvendig kompetanse gjennom for eks. 
introduksjonsprogram for nye styremedlemmer eller ved regelmessig å avholde 
fagseminarer med relevans for selskapets virksomhet. Styret skal årlig evaluere eget 
arbeid. 

1.4. Kommunen skal ved behov ta initiativ til å avholde eiermøter 

a) …………… kommune skal ta initiativ til å innkalle samtlige eierkommuner til et 
eiermøte dersom det er behov for en uformell drøfting av en aktuell sak. Formålet 
med eiermøter vil hovedsakelig være å foreta prosessuelle avklaringer i aktuelle 
saker. 

b) Lederne av de styrende organ i RBR kan også ta initiativ til å invitere til eiermøter når 
det anses som hensiktsmessig med en uformell drøfting av en bestemt sak under 
utredning. 

c) Eiermøtet har ikke beslutningsmyndighet. Eierstyring skal utøves gjennom 
representantskapet. 

d) På eiermøter skal den enkelte kommunene være representert ved ordfører, rådmann 
og medlem(mer) av representantskapet. RBR skal være representert ved styreleder, 
samt brann- og redningssjef/representanter fra administrasjonen. 

1.5. Kommunen skal regelmessig ta initiativ til å avholde kontaktmøter 

a) …………… kommune skal ta initiativ til å avholde kontaktmøter mellom RBR (v/ 
styreleder og brann- og redningssjefen) og relevant politisk organ i kommunen. 

b) Det kan også gjennomføres egne kontaktmøter mellom selskapets ledelse og den 
politiske/administrative ledelsen i kommunen. 

c) Kontaktmøtene skal sikre en løpende informasjonsutveksling mellom partene og 
bidra til å sette virksomheten til RBR på den politiske dagsorden. 

d) Eierstyring skal utøves gjennom representantskapet og ikke gjennom kontaktmøtene. 
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2. …………… kommune skal være en tydelig eier 

a) Det interkommunale samarbeidet bidrar til å styrke beredskapen i regionen ved at 
brann- og redningsressurser lettere kan koordineres og settes inn på tvers av 
kommunegrensene. 

b) Det interkommunale samarbeidet legger til rette for at brannvesenet kan ha god 
kompetanse innenfor alle områder i kjernevirksomheten. Det vil også være lettere å 
investere i spesialutstyr som kan anvendes i ulike deler av beredskapsområdet. 

c) Det interkommunale samarbeidet skal også gi en kostnadseffektiv drift gjennom bl.a. 
stordriftsfordeler knyttet til støtte-/fellesfunksjoner og mulighet for effektive 
løsninger i samsvar med forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. 

d) Samfunnsutviklingen medfører økte krav og forventinger til brannvesenet som 
lettere kan løses gjennom større selskap/enheter, herunder demografisk utvikling, 
byomforming, ny infrastruktur, endringer i lokalt næringsliv/industri mv. 

2.2. Definere kjernevirksomheten til RBR  

a) Kjernevirksomheten til RBR består i å utføre eierkommunenes plikter, oppgaver og 
behov i henhold til krav i brann- og eksplosjonsvernloven. Dette innebærer bl.a. å 
være innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker i regionen (med tilhørende 
sjøområder), gjennomføre brannforebyggende tilsyn, sørge for feiing av 
fyringsanlegg, gjennomføre god økonomistyring og forutsigbar budsjettprosess. 

b) Ulykkesforebyggende oppgaver knyttet til transport av farlig gods på veg/jernbane, 
gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om farene med og opptreden i 
tilfeller av brann/ulykker. 

c) RBR skal delta i utvikling av Lahaugmoen kompetansesenter som et regionalt senter 
for egen øving og kursing i samarbeid med Oslo brann- og redningsetat. 

d) RBR skal delta i og ivareta sekretariattjenester for Interkommunalt utvalg mot akutt 
e) forurensing i region 2 (IUA). 
f) RBR kan generere inntekter gjennom salg av tjenester så lenge dette er forenelig med 

relevante lover/forskrifter og ikke svekker selskapets evne til å ivareta 
kjerneoppgavene. 

g) Selskapet kan tillegges andre oppgaver eierkommunene og selskapet måtte bli enige 
om, inngå samarbeidsavtaler med kommuner/selskaper/virksomheter når dette 
bygger opp om kjernevirksomheten. Slik aktivitet skal drives med full 
kostnadsdekning. 

h) Kjernevirksomhet skal prioriteres fremfor relatert virksomhet. 
i) Dimensjoneringen av brannvesenet og tilhørende oppgaver skal være i henhold til 

vedtatt risiko og sårbarhetsanalyse (Brannordningen) som skal revideres hvert 4.år 
(første gang i 20XX). Dersom en av eierkommunene ønsker en annen tjeneste enn 
normalløsningen skal dette fremgå av brannordningen. 

2.3. Visjon 

RBR skal være blant de ledende og mest effektive innenfor sin kjernevirksomhet. Det 

skal være attraktivt å jobbe i RBR. 
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3. Økonomi 

3.1. God økonomistyring 

a) Virksomheten til RBR er finansiert med tilskudd fra eierne. Eierskapet er følgelig ikke 
finansielt motivert og det vil ikke være naturlig at eierne fastsetter forventninger til 
utbytte/avkastning. Eierne forutsetter imidlertid at RBR arbeider kontinuerlig for å 
oppnå en mest mulig kostnadseffektiv drift. RBR skal bidra til at tilskuddet fra eierne 
holdes på et moderat nivå gjennom å legge til rette for et nøkternt drifts- og 
investeringsnivå. 

b) Større endringer i drift/organisering eller større investeringer som vil påvirke 
tilskuddsbehovet betydelig, skal behandles som fremmes i forbindelse med 
RBR/kommunenes behandling av årsbudsjettet og økonomiplan. 

c) Dersom RBR oppnår et positivt årsresultat så tilføres overskuddet selskapets 
egenkapital (fond). Overføring av midler til et pensjonsreguleringsfond bør 
prioriteres. Slikt fond skal bidra til å delfinansiere betydelige og uventede økninger i 
pensjonspremien og bidra til å utjevne kommunenes tilskuddsnivå. Andre 
fondsavsetninger kan gjelde nødvendig HMS-tiltak og/eller avsetninger for fremtidige 
behov knyttet til virksomheten, maksimalt opptil kr. 20 MNOK/10 % av 
eiertilskuddet. 

d) RBR skal ha en låneramme som legger til rette for at selskapet kan lånefinansiere 
nødvendige investeringer i kjøretøy, materiell, utstyr og/eller infrastruktur. 
Investeringene skal ha en jevn fordeling slik at de kan håndteres innenfor vedtatt 
låneramme. Dette skal bidra til å forhindre betydelige svingninger i tilskuddsbehovet. 
Kommunestyrene forplikter seg til å dekke kapitalkostnadene for et gitt 
investeringsnivå gjennom vedtatt tilskudd, som igjen er basert på 
investeringsbudsjettet. 

e) Dersom det er grunn til å anta at det blir en vesentlig økning i utgiftene i forhold til 
budsjettet, skal styret straks gi melding om forholdet til representantskapet, som skal 
behandle saken. 

f) Styret skal redegjøre for budsjettavvik og legge frem forslag til revidert budsjett. 
g) Tilskuddsnivået som fastsettes skal fordeles mellom eierkommunen med 

utgangspunkt i en eierbrøk basert på folketallet i det enkelte kommune. 
h) Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til virksomhetens karakter.  
i) Selskapet skal oversende alle styrets saker og protokoller til …………… kommune v/ 

rådmannen. 

3.2. Forutsigbar budsjettprosess 

a) Administrasjonen i RBR skal utarbeide forslag til årsbudsjett og fireårig økonomiplan i 
tråd med kravene i lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter. 
Budsjettforslaget skal legge opp til et nøkternt og forsvarlig driftsnivå fundert på 
faglige vurderinger. Økonomiplanen skal videreutvikles slik at den gir eierkommunen 
tilfredsstillende informasjon om utviklingen i inntekter og kostnader i planperioden, 
herunder synliggjøre hvilke kostnader som utløses av krav i lover og forskrifter. 
Beregningsgrunnlag skal oversendes til eierkommunen ved forespørsel. 

b) Styret skal behandle brann- og redningssjefens forslag til årsbudsjett og 
økonomiplan. Forvaltningen av selskapet hører under styret, som skal sikre en 
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forsvarlig drift og organisering av virksomheten. Styrets forvaltningsansvar skal 
gjenspeiles i budsjettforslaget.  

c) Det skal avholdes et kontaktmøte mellom RBR og eierne tidlig på høsten, der styrets 
innstilling til årsbudsjett/økonomiplan for RBR skal drøftes i lys av oppdaterte 
prognoser for kommunenes økonomiske handlingsrom i kommende budsjettår. I 
administrasjonens budsjettforslag skal det tas høyde for prognosene for 
kommunenes økonomisk handlingsrom. Kontaktmøte bør resultere i en omforent 
innstilling som ligger til grunn for kommunenes videre behandling av budsjettsaken 
fra selskapet. 

d) Styrets budsjettforslag skal fremmes for endelig behandling i representantskapet. 
Uforutsette utgifter som oppstår behandles normalt ved årlig rullering av 
økonomiplan. Vesentlige hastesaker behandles i perioderapporteringen gjennom 
budsjettåret. 

e) Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår basert 
på styrets budsjettforslag, jf. Lov om interkommunale selskaper § 18. 

f) Kommunestyret må før dette ha instruert sine representanter.  
 

4. Hensiktsmessig forvaltning og drift av bygningsmassen 

4.1. Eierskap til bygningsmassen som disponeres av RBR  

a) Brannstasjoner og annen bygningsmasse som RBR disponerer i dag er eid av 
vertskommunen. I forbindelse med realiseringen av ny brannstasjonsstruktur skal 
den enkelte vertskommune oppføre og eie brannstasjonene. Stasjonene stilles til 
disposisjon for virksomheten til RBR. 

b) Lokalene skal ha en nøktern standard og størrelse samt være i lovlig og forsvarlig 
stand. Brannstasjonene skal bygges for framtiden og være funksjonelle for selskapet 
på både kort og lang sikt. Nye forskriftskrav som utløser behov for påbygg eller 
ombygginger håndteres gjennom økonomiplanbehandlingen. Det skal inngås 
leieavtaler mellom kommunene og RBR som i all hovedsak skal være likelydende.   

c) All vederlagsberegning knyttet til leieforholdet skal i utgangspunktet baseres på 
prinsippet om selvkost. Leiekostnaden inngår i selskapets ordinære driftskostnader 
som fordeles mellom eierkommunene ut ifra en folketallsbasert eierbrøk?? 

4.2. Drift og vedlikehold av bygningsmassen 

a) Leieavtalen mellom den enkelte vertskommune og RBR skal også regulere partenes 
forpliktelser med hensyn til drift og vedlikehold av bygningsmassen. 
Ansvarsfordelingen mellom partene skal i all hovedsak være lik for å oppnå en 
effektiv forvaltning og drift av bygningsmassen. Ansvarsfordelingen skal ta 
utgangspunkt i etablert praksis i vertskommunene. 

b) Leieavtalene skal søkes harmonisert så langt som mulig hva gjelder avtalepunkter om 
betalingstidspunkt, bestemmelser om regulering av leien mv. På denne måten vil 
leieutgifter kunne behandles samlet i økonomiplanforslaget fra selskapet. 
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4.3. Godkjenning av leieavtale 

 
a) Leieavtaler skal legges fram for representantskapet for endelig godkjenning. 

5. Forventninger til selskapets virksomhet 

5.1. Åpenhet og rapportering 

a) Det skal være åpenhet knyttet til kommunenes eierstyring og selskapets virksomhet 
basert på prinsippet om meroffentlighet. Det skal være åpne og transparente 
beslutningsprosesser i eierkommunene, representantskapet og styret. RBR skal av 
den grunn gjøre sakspapirer til de styrende organ, årsberetninger/-regnskap og 
annen relevant informasjon om virksomheten lett tilgjengelig på selskapets 
internettsider.  

b) Selskapet skal oversende alle styresaker og protokoller til …………… kommune v/ 
rådmannen. 

5.2. Moderat godtgjøring til styret og representantskapet 

a) …………… kommune forventer at godtgjøringen til styret holdes på et moderat 
nivå. RBR bør se hen til andre interkommunale selskap i regionen ved fastsettelse 
av nivået på godtgjøringene. Det kan i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å 
fastsette et nivå som avviker fra gjennomsnittet på bakgrunn av særskilte forhold, 
herunder behov for å rekruttere rett kompetanse, stor saksmengde mv. 

b) Representantskapets representant godtgjøres fra  kommunen. 

5.3. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer 

a) RBR skal være bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar bør integreres i 
selskapets strategiarbeid, den løpende virksomhetsstyringen og i selskapets 
rapportering. 

b) RBR skal utarbeide etiske retningslinjer tilpasset selskapets virksomhet. Styret har 
ansvar for å påse at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 
Retningslinjene skal være forankret/implementert i hele organisasjonen. 

5.4. Selskapsstrategi 

a) RBR forventes å etablere en selskapsstrategi som er forankret i eierstrategien. 
Selskapsstrategien skal normalt rulleres hvert 4. år, og formelt vedtas av 
representantskapet. Selskapsstrategien skal brukes som grunnlag for styringsdialog 
mellom eierne og selskapet. 

b) Selskapsstrategien skal tydelig beskrive hvordan RBR vil utvikle kjernevirksomheten 
på kort og lang sikt. Selskapsstrategien bør omfatte sentrale punkter som 
organisasjon/styring, ressursstyring, HMS, personale, kompetanse, materiell og 
bygningsmasse, og risikostyring. 

 

5.5. Risikostyring og internkontroll 

RBR skal sikre et godt system for internkontroll som ivaretar risikostyring og 

sikrer kvaliteten i virksomhetens tjenester. 
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