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Forord av brann- og redningssjefen 

Våre tanker går først og fremt til de pårørende og etterlatte som mistet sine kjære i 

kvikkleireskredet i Gjerdrum, til de som fortsatt savner noen, og til resten av innbyggerne 

som har vært, og fortsatt er, påvirket av hendelsen. Forordet innledes derfor med Øvre 

Romerike brann og rednings hilsen til Gjerdrum i mediene 8. januar 2021: 

Kjære gode, hjertevarme Gjerdrum. 

 

Jorda har bokstavelig talt åpnet seg rett under føttene deres. Dere har mistet ti av deres 

egne. Vi er så inderlig lei oss på deres vegne💔 

Det er så mye som aldri blir som før. Nå begynner sorgarbeidet og gjenoppbyggingen av 

Gjerdrum. Samtidig kommer hverdagen, med jobb og skole, krav og plikter. 

Vi har lært dere i Gjerdrum å kjenne på en helt spesiell måte i disse dagene som har vært 

så fulle av uvisshet og sorg. Vi har møtt ei bygd med et lysende samhold og et ustoppelig 

ønske om å hjelpe. Vi har også møtt motet og viljen til å fortsette videre - tross alt. Vi har 

møtt livskraftige, lille Chanel, hunden som ble funnet i live seks dager etter raset. 

Ingen av oss blir de samme igjen etter dette, ikke vi i brannvesenet heller. Vi vil alltid ha 

med oss Gjerdrum. 

Takk for måten dere har tatt imot oss på, og hvordan dere har gjort alt dere kunne for å 

gjøre arbeidet vårt lettere. Nå begynner gjenoppbyggingen av bygda, og vi skal bidra med 

det vi kan. 

I kriser ser man ofte hva som bor i folk. Vi er ydmyke og takknemlige for den innsatsen alle 

de profesjonelle og de frivillige har lagt ned i Gjerdrum og på mottakene for dem som brått 

mistet sine hjem. 

 

Takk alle sammen❤️ 
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Året 2020 og starten på 2021 har vært helt ekstraordinært, ikke bare for ØRB, men for alle 

innbyggere i våre seks eierkommuner, resten av Norge og verden generelt. På tross av de 

utfordringer pandemien har bragt med seg, har ØRB løst samfunnsoppdraget på en utmerket 

måte. 

I 2020 har det vært prioritert å på få plass flere strategisk viktige dokumenter som danner 

grunnmuren i selskapet, samt kartlegge hvilken kompetanse selskapet har og har behov for 

fremover. Dette arbeidet har materialisert seg i tre strategidokumenter, utarbeidelsen av nye 

stillingsinstrukser og forslag til ny organisering av ØRB. 

Selskapet har etter bestilling fra representantskapet, via styret, utarbeidet et utkast til ny 

selskapsavtale med bakgrunn i et omfattende drøftingsnotat. Den nye selskapsavtalen vil 

være ett av de viktigste strategiske dokumentene for eierkommunene, styret, selskapet og 

for tjenesteleveransen til innbyggerne.   

Eierkommunene tilrettelegger for at selskapet for fremtiden skal få best mulige arbeidsforhold 

for å kunne løse samfunnsoppdraget på en mer effektiv og sikker måte, gjennom sin 

beslutning om bygging av ny hovedbrannstasjon. Hovedbrannstasjonen skal stå klar i 2024.  

Videre er det utfordringer med enkelte av de andre brannstasjonene i regionen, som ikke 

oppfyller dagens HMS-krav og mulig dimensjonering for fremtidige utfordringer. ØRB har 

iverksatt en kartlegging og analyse av fremtidig brannstasjonsstruktur, og er i tett dialog med 

eierkommunene for å finne gode og varige løsninger.  

ØRB ble, sammen med mange andre brann- og redningsvesen, politiet, ambulansetjenesten, 

samvirkeaktører og innbyggerne i Gjerdrum, utfordret på en helt uvirkelig måte tidlig om 

morgen den 30. desember. Ressursene fant hverandre og evnet å redde mange ut av 
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rasområdet, og evakuerte innledningsvis flere boenheter nær skredkanten. Den enorme 

innsatsen som ble utført denne morgenen reddet flere liv. Deretter ble det iverksatt en av 

norgeshistoriens mest omfattende redningsinnsatser i kvikkleireskred i nyere tid. ØRB var 

ansvarlig for brann- og redningsvesenets oppdrag i den totale redningsinnsatsen, som var 

ledet av Øst politidistrikt i henhold til organisasjonsplan for redningstjenesten.  

Som brann- og redningssjef er jeg mektig imponert og stolt av ØRBs innsats i disse dagene. 

Ikke bare jobben i redningsoperasjonen, men også i forhold til alle de krevende oppgavene 

for å understøtte redningsoperasjonen, og innsatsen som ble nedlagt i etterkant, som 

restverdiredning, søk etter antatt omkommet og sikring av boremanskaper. ØRB har vist seg 

fra sin aller beste side, med enormt samhold og lagfølelse. ØRB sto ikke alene, men fikk 

støtte og hjelp fra 11 andre brann- og redningsvesen, samt mange andre samvirkeaktører. 

Resultatet er suksess, samarbeidsmessig. Samtidig er det tragisk at vi ikke evnet å redde de 

sju som ble funnet omkommet. Én er fortsatt er savnet. Vi håper inderlig at også den siste 

savnede blir funnet. 
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Øvre Romerike brann og redning IKS 

ØRB er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 

Nannestad, Nes og Ullensaker. Selskapet har ansvaret for å forvalte brann-, redning- og 

feiertjenesten i henhold til lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 

om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002. 

ØRB har ansvar for å dekke et område på 2054 km2 og ca. 112 000 innbyggere.  

Selskapet har i 2020 vært organisert i to avdelinger, beredskapsavdeling og forebyggende 

avdeling, i tillegg til stab. Feiertjenesten er underlagt forebyggende avdeling. Selskapet er 

etablert med beredskap lokalisert på Jessheim, Eidsvoll, Årnes, Nannestad, Hurdal og 

Feiring. Feierne er lokalisert med en base på Jessheim. Administrasjonen og forebyggende 

avdeling leier eksterne lokaler i Industrivegen 28 på Jessheim. Selskapet leier 

brannstasjonene og administrative lokaler. Lønns- og regnskapstjenester kjøpes fra 

Ullensaker kommune. 

Organisasjon 

Pr. 31.12.2020 

Representantskap 

Ordfører i Nannestad kommune, Hans Thue, leder 

Ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher 

Ordfører i Eidsvoll kommune, John-Erik Vika  

Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen 

Ordfører i Nes kommune, Grete Sjøli 

Ordfører i Hurdal kommune, Paul Johan Moltzau  
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Styre 

Tore Olsen Pran, styreleder        

Per Egil Moseng, nestleder 

Hanne Espeseth 

Heidi Bottolfs 

Bjørn Egil Baadshaug  

Einar Ordahl 

Terje Hauerberg 

 

Vara: 

1. Elin Kristin Nystad 

2. Kjetil Rydland 

 

Ansattvalgt vara: 

1. Tor Helge Gran 

2. Helge Andresen 
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Administrasjon, ledelse og mannskaper 

Pr. 31.12.20 hadde selskapet 124 fast ansatte hvorav to ansatte har både heltids- og 

deltidsstilling. Av den totale bemanningen er 59 heltidsansatte (hvorav to har deltidsstilling i 

tillegg) og 65 deltidsansatte. Selskapet har hatt vakanser i alle avdelinger i 2020. 

Ledelsen består av: 

Anders Løberg Brann- og redningssjef / daglig leder 

Fredrik Frøland Avdelingsleder beredskap 

Synne Camilla Aspås  Konstituert avdelingsleder forebyggende 

Anne Veronika Dehlic Avdelingsleder Stab / konstituert leder for 

feiertjenesten 

I tillegg til ledelsen har selskapet beredskapsavdeling, forebyggende avdeling og stab. 

Forebyggende har ti forebyggende personell ansatt, i tillegg til 13 feiere og ledelse. Staben 

består av funksjonene HR/personal, økonomi, beredskapsplanlegging og HMS, i tillegg til 

generelle stab- og støttefunksjoner. Beredskapsavdelingen har i sin stab personell til 

planlegging/kontroll/ansvar for øvelser, utstyr og kjøretøy og personaloppfølging i tillegg til 

avdelingsledelse.  

De ulike brannstasjonene har følgende oppsett/bemanning: 

Brannstasjon Jessheim 20 heltidskasernerte mannskaper 

Brannstasjon Eidsvoll 8 heltidskasernerte mannskaper og 12 

deltidsmannskaper 

Brannstasjon Nannestad 16 deltidsmannskaper 

Brannstasjon Nes 2 dagtidsmannskap og 16 

deltidsmannskaper 

Brannstasjon Hurdal 16 deltidsmannskaper 

Brannstasjon Feiring 12 deltidsmannskaper 
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Virksomhet og aktiviteter 

Styre 

Styret i Øvre Romerike brann og redning IKS har i løpet av perioden 01.01.20 - 31.12.20 

avholdt åtte møter, og det er behandlet 49 saker. Styret er fulltallig i henhold til § 10-1 i 

Selskapsavtalen. Representantskapet har valgt to varamedlemmer i tillegg til vara for 

ansattes representanter. Disse innkalles i nummerert rekkefølge.  

Covid-19 

Pandemien har vært utfordrende for ØRB, men har ikke i vesentlig grad påvirket evnen til å 

håndtere beredskapsoppgaver. Det har derimot påvirket tjenesteleveransen innenfor 

forebygging og feiing. Øvrige oppgaver, utvikling, endring og større prosjekter har også blitt 

påvirket negativt av pandemien. Selskapet står fortsatt i strenge smittevernstiltak. 

Digitalisering 

Selv om Covid-19 har påvirket hverdagen negativt, har det bidratt til at ØRB har digitalisert 

flere prosesser som har økt samhandlingsmulighet, krisehåndteringsevne og effektivitet 

innenfor rekruttering, møter og saksbehandling.
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ØRBs krisehåndteringsevne 

Krisehåndteringsevnen til ØRB er vesentlig forbedret i forbindelse med håndteringen av 

pandemien, redningsoperasjonen i Gjerdrum, oppbygging av krisestøtteverktøyet CIM 

(benyttes for loggføring og dokumentasjon av stabens arbeid i en krisesituasjon, i tillegg til at 

planverk, tiltakskort, risikovurderingsverktøy er tilgjengelig der), øvelser og trening. 

Organisasjonen har stor beredskapsforståelse, god dømmekraft og evner til å håndtere 

kriser når de inntreffer.  

 

Ny selskapsavtale  

Brann- og redningsvesenet er kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs. Dette 

stiller store krav til brannvesenet, som har fått flere og mer krevende oppgaver. En utvidet 

oppgaveportefølje og mer avansert utsyr stiller nye kompetansekrav, og et helt sentralt 

utviklingstrekk er at brannvesenet har fått en mer sentral rolle i generelt beredskapsarbeid. 

Fellesnevnere er behovet for organisasjoner som legger til rette for risikoforståelse, mer 

kompetanse innen sentrale områder og mer robuste kompetansemiljøer. For å kunne 

forberede og håndtere alle hendelser brann- og redningsvesenet blir stilt ovenfor, er det 

avgjørende å være raskt på hendelsesstedet med riktig kompetanse, utstyr og tilstrekkelig 

mannskap i førsteinnsats.   

Siden etableringen av ØRB i 2013 har ikke selskapet utviklet seg i tråd med det som 

forventes og beskrives i tilgjengelig dokumentasjon som nye HMS-krav, Arbeidstilsynets 
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krav, endret risikobilde, befolkningsveksten og etterslep på infrastruktur, utstyr og 

kompetanse. Representantskapet vedtok derfor 27.4.2019 i sak 6/19 mandat til styret om å 

gjennomgå selskapets oppgaver, infrastruktur, regionalt samarbeid, og lage grunnlaget for ny 

selskapsavtale:  

1. Styret får i oppdrag å gjennomgå selskapets oppgaver og infrastruktur, inkludert 

brannstasjoner, på alle nivåer med henblikk på å sikre en best mulig organisering og 

bærekraftig økonomisk drift av selskapet for fremtiden.    

2. Vurdering av samarbeid med andre regioner på ulike områder skal også vurderes  

3. Styret skal lage grunnlaget for en ny selskapsavtale, med bakgrunn i ovennevnte. 

Endelig selskapsavtale utarbeides av eierne.   

4. Løsningene skal finnes innenfor en bærekraftig økonomisk ramme 

for eierkommunene. ØRB overleverte til eierkommunene et drøftingsnotat som 

grunnlagsdokumentasjon og utkast ny selskapsavtale i henhold til vedtak.  

Eierkommunene skal i henhold til milepælsplanen beslutte ny selskapsavtale innen andre 

kvartal 2021, gjeldende fra 01.01.2022. Dette er et særdeles viktig strategisk dokument for 

ØRB og for utviklingen av tjenestene til innbyggeren.   

Leirskred i Gjerdrum 

 

Tidlig om morgenen den 30. desember ble ØRB utalarmert til kvikkleireskredet i Gjerdrum, 

hvor det ble utført en formidabel førsteinnsats sammen med politiet, ambulansetjenesten, 

luftressurser og frivillige. Denne innsatsen reddet liv. Hendelsen var innenfor 

ansvarsområdet til ØRB, og det ble etablert stab for å understøtte redningsoperasjonen, som 

ble ledet av politiet. Det var en ekstremt krevende hendelse som utfordret hele selskapet. 

ØRBs ansatte leverte en formidabel innsats på alle nivåer, slik at redningsoperasjonen i 
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skredet kunne gjennomføres, og støtte kunne gis til innbyggerne i Gjerdrum. Samtidig ble 

beredskapen i hele distriktet opprettholdt. ØRB besitter ikke Urban Search and Rescue 

(USAR)-kapasitet, og måtte derfor innhente denne kapasiteten fra andre brann- og 

redningsvesen. Det er mange områder på Øvre Romerike som har risiko for jord- eller 

kvikkleireskred, som betyr nye vurderinger av hvilke kapasiteter det er behov for fremover. 

ØRBs innsats skal evalueres av Rogaland brann og redning IKS, og det skal i tillegg 

gjennomføres en nasjonal evaluering. Begge evalueringsrapportene ser selskapet frem til å 

lære av. 

Ny hovedbrannstasjon og stasjonsstruktur 

Representantskapet vedtok å etablere ny hovedbrannstasjon innen 2024 i tråd med 

Norconsults anbefaling i sak 17/19: 

Styret får i oppdrag å så raskt som mulig planlegge og innen 2024 etablere ny 

hovedbrannstasjon for Øvre Romerike. Plasseringen av stasjonen skal ivareta 

selskapets behov for optimal dekning av brann og redningstjenester i regionen og i 

tråd med Norconsult sine anbefalinger.  

ØRB har engasjert selskapet Concreto til å gjennomføre en konseptvalgutreding (KVU) for 

den nye hovedbrannstasjonen. KVUen vil danne grunnlaget for den videre prosessen. 

Utsiktene til å etterkomme vedtak om ferdig hovedbrannstasjon innen 2024, er positive så 

lenge nåværende fremdrift opprettholdes. 

Da enkelte brannstasjoner ikke tilfredsstiller nye HMS-krav, og på et tidspunkt vil bli 

underdimensjonert i forhold til fremtidige utfordringer, er Norconsult engasjert for å se på 

dagens stasjonsstruktur og anbefale fremtidig struktur. Rapporten vil ferdigstilles innen første 

kvartal 2021.      

Styrende dokumentasjon, kompetanse og utdanning 

Modernisering og profesjonalisering er beskrivende for prosesser ØRB har stått i 2020. Nye 

stillingsinstrukser er under utarbeiding, og dette har vært en prosess med bred involvering av 

alle ansatte.   

I en forlengelse av arbeidet med nye stillingsinstrukser følger kompetanseheving i selskapet. 

Kompetansehevning er en kontinuerlig prosess som er svært sammensatt og utfordrende. I 

hovedsak gjelder dette mangel på studieplasser ved Norges brannskole, med den 

konsekvens at selskapet ikke kan oppfylle alle kompetansekrav i henhold til 

dimensjoneringsforskriften, samt den manglende muligheten for dispensasjon fra krav fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er krevende situasjon for ØRB, og 

en utfordring et enkeltstående brann- og redningsvesen ikke kan løse på egen hånd. Til tross 

for manglende tiltak fra brannvesenets fagmyndighet, iverksettes ulike lokale tiltak for å 

ivareta og heve kompetansen til selskapets ansatte.  
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Arbeidsmiljø og lokaler 

 

ØRB har avtale med HMS-senteret Øvre Romerike som tar seg av helsekontrollene 

selskapet er pålagt gjennom lov og forskrifter. Satsning på forebyggende psykologisk 

oppfølging av egne ansatte, kollegastøtteordning, har blitt skjerpet som følge av flere 

belastende oppdrag gjennom året. ØRB satser på utdanning av egne mannskaper innen 

samtaleteknikker og psykologisk førstehjelp, etter modell fra andre brannvesen i Norge. 

Brannstasjonene bærer generelt preg av stor slitasje og lite vedlikehold, og det er store 

oppgraderingsbehov for å kunne etterleve kravene til ren og skitten sone. Selskapet er i god 

dialog med eierkommunene om den enkelte brannstasjon. Hver enkelt brannstasjon må ses 

sammen med helheten og er samordnet i et fellesprosjekt. Spesielt utfordrende er 

situasjonen ved Nes brannstasjon, hvor ØRB er i god dialog med kommunen vedrørende 

midlertidige tiltak og varig løsning.  

  



Side 14 av 23  

Øvre Romerike brann og redning IKS 

Det har i 2020 vært en svak økning i sykefraværet sammenlignet med 2019, og selskapet 

har i 2020 et sykefravær på totalt 5 %. Dette tilsvarer et nærvær på 95 %. Tall er rapportert 

fra registrert fravær i GAT.  

Oversikt over fravær: 

 

Oppfølgingssamtaler med de sykemeldte og individuelle planer er utarbeidet i samsvar med 

gjeldene regler for IA-bedrifter. Det har i 2020 vært tre skader i tjeneste som er meldt inn 

som yrkesskade til NAV, hvorav to medførte sykemelding. 

Det er gjennomført samarbeidsmøter og AMU-møter mellom selskapet og fagforeningene i 

2020.  

Ytre miljø 

ØRB driver ikke virksomhet som skader det ytre miljø og har derfor ikke iverksatt spesielle 

tiltak mot dette. I forbindelse med brannslukking begrenses forurensning til luft og grunn i 

størst mulig grad. Etablering av nytt miljøvennlig øvelsesanlegg for slukking av brann, bidrar 

til mer miljøvennlig og sikker øving. 
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Forebyggende virksomhet 

Pandemien har skapt utfordringer med hensyn til gjennomføringen av tilsyn, noe som har 

resultert i et etterslep i tilsynsporteføljen. Avdelingen har benyttet seg av flere nye 

tilsynsmetoder for å kunne effektivisere tilsynsarbeidet, samt avsatt ressurser til blant annet 

arbeidet med internkontroll og revidering av styrende dokumentasjon og rutiner.  

Avdelingen har gjennomført forebyggende kampanjer rettet mot både befolkningen og 

næringsbygg, samt oppsøkende forebyggende kampanje mot campingplasser. Det er 

gjennomført kampanje rettet mot oppbevaring av avfall i næringsbygg, og mot rydding av 

nødutganger i regionens butikker og kjøpesenter. Fellestilsyn med Fylkesmannen i 

brannregionens avfallsanlegg er også gjennomført.  

Åpen dag ble i år gjennomført digitalt via Facebook og andre sosiale media. Det var 

konkurranser for innbyggerne og en livesending fra brannstasjonene. 
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Beredskapsavdelingen 

Redningspersonell har stort behov for mengdetrening for å bygge erfaring og robusthet til å 

kunne utføre livreddende oppdrag, deriblant røykdykking, på en sikker og effektiv måte. 

Behovet for å trene røykdykking under realistiske forhold og kravet til et forsvarlig 

arbeidsmiljø, medfører til dels motstridende målsetninger i så måte, da brannrøyk 

uomtvistelig er helseskadelig.  

 

 

Høsten 2020 ble det etablert ny rentbrennende gassfyrt øvelsescontainer for trening og 

gjennomføring av praktiske røykdykkerøvelser. Dette tiltaket gir betydelig lavere negativ 

helsebelastning. Annleggets plassering muliggjør effektive og sikre øvelser i ordinær 

arbeidstid for begge heltidsstasjoner. Tiltaket er svært vellykket, og nær samtlige 

mannskaper har i løpet av året gjennomgått øvelse i anlegget. I tillegg tilrettelegger 

øvelsesanlegget for felles kulturbygging. For best mulig utnyttelse av totalkapasiteten i 

regionen har ØRB utvidet samarbeidet med NRBR. Strategisk overordnet vaktordning er 

etablert og betjenes av selskapene i fellesskap. Videre er prosjekter med felles operativ 

innsatsledelse, dronepiloter og restverdiredning under arbeid. 

Bemanningssituasjonen i deltidsstyrken for beredskap er utfordrende. Bostedskrav og 

hensyn til hovedarbeidsgiver kombinert med økt kompetansekrav gjør at 

rekrutteringsgrunnlaget er svært begrenset, og relativt ulikt fra stasjon til stasjon.  
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Fritak fra beredskapsstillingen på dagtid er en utfordring for alle selskapets deltidsstasjoner 

med vaktordning. Flere av ØRBs deltidsansatte er godt erfarne, og av en slik alder at 

vakanser er opparbeidet gjennom naturlig avgang. Aspiranter som allerede er ansatt har blitt 

forsinket i sin opplæringsplan, forårsaket av Covid-19-situasjonen. Ytterligere 

rekrutteringsprosesser i henhold til vedtatt organisering og dimensjonering gjennomføres 

fortløpende.  

ØRB gjennomførte 1572 oppdrag i egen region i 2020.  Dette er en reduksjon på 4,7 % fra 

2019. Dette er eksklusiv de oppdrag ØRB har utført i andre kommuner enn egne 

eierkommuner.  

Året 2020 er oppdragsmessig preget av Covid-19, som i initialfasen medførte stans i 

kjørekode 2-oppdrag, herunder bistand til hjemmetjenesten, bærehjelp til helse og oppdrag 

for politiet. Tiltaket ble vedtatt av brannsjefene i regionen til Øst 110-sentral, og tilsvarende 

ble gjort hos de andre nødetatene. Redusert trafikk som følge av nedstenging av samfunnet 

reduserte også blant annet trafikkulykker, som fra 2019 til 2020 hadde en reduksjon på 15 % 

i vår region.  

Utrykninger ØRB 2020: 
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Oppdrag fordelt på kommune:  

 

Feiervesenet 

Feiervesenet ble i 2020 underlagt forebyggende avdeling, og består av 12 feierstillinger i 

tillegg til fagkoordinator og ledelse. 

I 2020 ble det vedtatt ny særavtale med fokus på å rekruttere og beholde medarbeidere. 

Denne prosessen har vært vellykket og medførte rekruttering av tre nye feiersvenner. 

Hovedfokuset har vært å utnytte ressursene på best mulig måte gjennom pandemien, for å 

unngå permitteringer. Det har på grunn av smittevernhensyn blitt gjennomført feiing, men 

ikke boligtilsyn.  

Samarbeid med beredskapsavdelingen har bidratt til god effektivitet i forhold til befaringer 

etter sotbrann. For å bedre tjenestene ut til innbyggerne har feiertjenesten opprettet en 

turnusordning for å ivareta rask oppfølging av innbyggernes fyringsanlegg etter sotbranner. 

Det er utført 11 709 feiinger. Det ble på grunn av risikokartlegging ikke satt et måltall for 

2020. I tillegg ble det i initialfasen til Covid-19 utført færre feiinger enn normalt. Etterslep 

registrert etter kartlegging i de enkelte kommuner er redusert betydelig. Det er utført til 

sammen 1.357 tilsyn, i all hovedsak i årets første tre måneder. Utover dette er det blant 

annet utført fresing og fjerning av fuglereder.  
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Lærebedrift 

Selskapet hadde i 2020 ikke tilsatt lærling.  

Likestilling 

Styremedlemmene har en fordeling av 60 % menn og 40 % kvinner. Varamedlemmene har 

en fordeling på 50 % menn og 50 % kvinner. Ansattes representanter er menn, og begge 

varamedlemmene er også menn. De ansattvalgte representantene er for øvrig fritatt fra krav 

om kjønnsbalanse, da det er færre enn 20 % kvinner ansatt i selskapet. Pr 31.12.20 er det 

totalt ni fast ansatte kvinner. 

 

Diskriminering 

Ansatte i selskapet skal behandle hverandre med respekt. Diskriminering med grunnlag i 

rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning, aksepteres ikke. Mobbing og 

seksuell trakassering skal ikke forkomme. Selskapet har i tillegg til etiske retningslinjer, egen 

retningslinje mot diskriminering og seksuell trakassering. 

Varsler 

Styret mottok i 2020 ingen varsler gjennom ekstern varslingskanal. Selskapet har avtale med 

Romerike Revisjon som eksternt varslingspunkt.  
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  Årsregnskap 

Årsregnskap og årsmelding for 2020 i Øvre Romerike brann og redning avlegges i henhold til 

lov om interkommunale selskaper § 27 og i henhold til forskrift av 17. desember 1999 nr. 

1568 om årsmelding og årsregnskap for interkommunale selskaper.  

I medhold av selskapsavtalens § 10 avlegges regnskapet etter kommunale 

regnskapsprinsipper og inneholder driftsregnskap, kapitalregnskap, balanseregnskap og 

noteopplysninger. Det er basert på kommuneloven og forskrifter om kommunale regnskaper 

og for øvrig god regnskapsskikk. 

Regnskapet ble avlagt innen 15. februar. Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde 

av selskapets eiendeler og gjeld samt finansielle stilling og resultat. 

Driftsregnskap brann 

Regnskapet for brann inneholder driften av stab, ledelse beredskap, beredskap heltid, 

beredskap deltid samt forebyggende avdeling.   

Brannregnskapet viser et mindreforbruk pr. 31.12.2020 på 2,018 mnok. 

Årets regnskapsresultat er preget av nøkternhet og sterk økonomisk styring, spesielt med 

fokus på langsiktig planlegging av vikar og overtidsbruk. Ca 56 % av utbetalt overtid er 

knyttet til utrykninger for deltidsmannskap. Det er benyttet 2,9 % færre kroner på overtid i 

2020 enn året før, men utgjør likevel et merforbruk på 2,5 mnok utover budsjett.  

Mindreforbruket på lønn totalt skyldes flere vakanser gjennom hele året, lavere lønnsoppgjør, 

lavere pensjonskostnader og redusert arbeidsgiveravgift som følge av covid-tiltak fra staten.  

Av større avvik bidro alarminntekter med merinntekt på 1 mnok, mindreforbruk på kurs og 

opplæring grunnet covid-19 på 0,8 mnok, samt merforbruk på vernebekledning og brann- og 

redningsutstyr på 1,2 mnok. Det er i tillegg avsatt for kostnader tilknyttet hendelsen i 

Gjerdrum årets siste to dager. 

Driftsregnskap feier 

Regnskapet for feier inneholder driften av feieravdelingen. Feierregnskapet viser et 

mindreforbruk pr. 31.12.2020 på 1,15 mnok  

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak vakanser. Avviket på lønn utgjør 3,06 mnok av 

mindreforbruket, som veies opp av merutgifter ifm husleie i nye brakker på Jessheim og 

innkjøp av utstyr, bekledning og lisenser på 1,9 mnok.  

Feiervesenet har i hovedsak ikke inntekter utover refusjon fra eierkommunene og 

sykelønnsrefusjoner. 
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Mindreforbruket er avsatt til bundet driftsfond pr. 31.12.2020 og tilbakebetales kommunene 

innen utgangen av 2021. ØRB har ikke eget selvkostfond, og resultatet i feieravdelingen 

føres mot selvkostfond i eierkommunene. 

Investeringsregnskap 

Investeringsregnskapet inneholdt i 2020 følgende anskaffelser: 

 

Tallene er eksklusive mva og mva-kompensasjon.  

Investeringen i mannskapsbil til Eidsvoll ble påbegynt i 2019 ble ferdigstilt i 2020. Ny 

mannskapsbil til Jessheim ble bestilt i 2020, men ikke påbegynt. Planlagt levering i løpet av 

2021. Øvrige investeringer er i hovedsak finansiert av låneopptak i henhold til 

representantskapets vedtak i sak 4/20 den 27.4.20. Selskapet avhendet utstyr for 0,025 

mnok i 2020.  

Det vises for øvrig til årsregnskapet med noter for detaljerte opplysninger. 

Resultat og stilling 

Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets mening fullstendig 

informasjon om selskapets stilling ved årsskiftet. Det har ikke etter regnskapsårets utløp 

inntrådt forhold som er av betydning for bedømmelsen av selskapets stiling. 

Årsmeldingen inneholder alle forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og 

forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.  

Investering (ekskl mva) Budsjett
Ekstern 

finansiering
Regnskap Avvik Finansiering

Mannskapsbil 2020 5 000 000 -               -              5 000 000 Lån

Mannskapsbil 2019 3 232 207 -               3 265 530 -33 323 Lån

Røykdykkersamband 2020 1 800 000 -               1 799 487 513 Lån

Brannutstyr 600 000 -               520 358 79 642 Lån

Skogbrannenhet 300 000 50 000 361 685 -11 685 Lån tilskudd skogeiere

Lettbiler 2020 250 000 25 913 284 000 -8 088 Lån og salg av utstyr

ATV 250 000 -               222 398 27 602 Lån

Utredning ny brannstasjon 2 000 000 -               -              2 000 000 Lån

EK-innskudd 375 000 -               272 584 102 416 Overføring fra drift
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KOSTRA-tall 

 

Ovenstående tabell indikerer at ØRBs driftskostnader ikke er høye. Med unntak av Gjerdrum 

er kostnadene på et tilsvarende nivå som, eller lavere enn de respektive kommuners 

KOSTRA grupper.  

 

Variasjonen mellom kommunene antas å ha sin årsak i hvordan selvkostfond forvaltes, samt 

hvilke kostnader den enkelte kommune belaster gebyret i tillegg til de kostander ØRB 

fakturerer eierkommunen. Kostnadene fra ØRB til eierkommunene fordeles likt pr pipeløp.  

 

 

 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)

2016 2017 2018 2019

EAK Landet 718 738 780 812

EAKUO Landet uten Oslo 747 765 818 849

EKA02 Akershus 557 600 631 637

0239 Hurdal 746 703 867 884

EKG02 KOSTRA-gruppe 2 946 1000 1096 1171

0234 Gjerdrum 632 645 760 767

0238 Nannestad 566 574 665 578

0236 Nes 491 505 602 597

EKG07 KOSTRA-gruppe 7 534 582 631 666

0237 Eidsvoll 505 603 736 625

0235 Ullensaker 480 497 562 564

EKG13 KOSTRA-gruppe 13 688 697 743 758

2016 2017 2018 2019

EAK Landet 440         453         459         468           

EAKUO Landet uten Oslo 441         453         460         468           

EKA02 Akershus 396         385         385         362           

0239 Hurdal 491         504         504         503           

EKG02 KOSTRA-gruppe 2 448         503         494         538           

0234 Gjerdrum 499         439         439         439           

0238 Nannestad 430         430         430         397           

0236 Nes 427         414         414         414           

EKG07 KOSTRA-gruppe 7 389         437         422         429           

0237 Eidsvoll 440         396         396         367           

0235 Ullensaker 438         449         449         359           

EKG13 KOSTRA-gruppe 13 392         391         391         392           

 Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr)
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Videre drift 

Etter styrets vurdering har selskapet utvilsomt forutsetninger for videre drift, og styret 

bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at 

selskapet fullt ut ivaretar forutsetningene som er lagt til grunn og stiller seg positive til å 

videreutvikle Øvre Romerike brann og redning IKS. 
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