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FAKTA 
 

Øvre Romerike Brann- og Redning IKS 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 etter lov om vern mot brann, eksplosjon mv. av 14. juni 2002 nr.20.  

 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS har ansvar for å dekke et område på 2054 km2 og ca 102 000 

innbyggere/ brukere. Selskapet er organisert i 3 avdelinger, henholdsvis beredskapsavdelingen, 

forebyggende avdeling og feieravdelingen. 

 

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

Feiring. Feieravdelingen er lokalisert med en base på henholdsvis Jessheim og Eidsvoll. 

Administrasjonen og forebyggende avdeling leier eksterne lokaler i Industrivegen 28 på Jessheim. 

 

Brannstasjonene leies av selskapet. Lønns- og regnskapstjenester kjøpes fra Ullensaker kommune. 

 

 

VIRKSOMHET OG AKTIVITETER 

 

Styret i Øvre Romerike Brann og Redning IKS har i løpet av perioden 01.01.16 - 31.12.16 avholdt 8 

møter og det er behandlet 51 saker. Styre er fulltallig i henhold til § 10-1 i Selskapsavtalen. 

Representantskapet har valgt 2 varamedlemmer i tillegg til vara for ansattes representanter. Disse 

innkalles i nummerert rekkefølge.  

 

Felles branndokumentasjon og ROS-analyse 

Selskapet utarbeidet i 2015 felles branndokumentasjon for hele brannregionen. Branndokumentasjonen 

bygger på en felles ROS analyse, sist revidert i 2015. Dokumentasjonen og ROS-analysen forventes 

sluttbehandlet i eierkommunene våren 2017. 

 

Arbeidsmiljø 

Pr. 31.12.16 hadde selskapet 120 ansatte hvorav 10 ansatte har både heltid og deltidsstilling. Av den 

totale bemanningen er 51 heltidsansatte (hvorav 10 har deltidsstilling i tillegg) og 69 deltidsansatte. 

 

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

gjennom lov og forskrifter.  

 

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2016 et dokumenttilsyn med særlig vekt på arbeidstakere som utsettes 

for helseskadelig støv, gass og brannrøyk. Selskapet ga sitt svar sommeren 2016, og det er foreløpig 

ikke mottatt tilbakemelding fra Arbeidstilsynet.  

 

Selskapet har i 2016 prioritert feieravdelingens arbeidsmiljøutfordringer og har engasjert ekstern 

konsulent til å bistå i prosessen. Det er i løpet av året gjennomført felles samlinger, felles møter, 

samarbeidsmøter med tillitsvalgte og HVO, samt individuelle samtaler. Det har vært viktig å 

tydeliggjøre felles mål og oppgaver, avklare gjensidige forventinger, se på struktur og arbeidsfordeling 

og fokusere på  den enkeltes og avdelingens felles ansvar ovenfor kundene. 

 

Arbeidsmiljøet i selskapet har vært sterkt preget av utfordringene knyttet til rekruttering av 

medarbeidere til deltidsstasjonene. Dette har medført økt belastning og usikkerhet.   

 

Målet i planen for 2016 var et nærvær på 94,4%. Sykefraværet var i 2016 totalt 6,5 %, og selskapet 

endte derfor med en nærværsprosent på 93,5. Fraværet har hatt en meget positiv utvikling innenfor 

beredskapsstyrken og forøvrig i selskapet, med unntak av feieravdelingen som siste halvår har hatt 

utfordringer. Tallene er basert på grunnlag registrert i GAT, og kan være avvikende fra offisielle 

sykefraværstall. Ullensaker kommune har ikke klart å rapportere tall som viser sykefraværsprosenten i 

ØRB i 2016.  

 

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

regler for IA bedrifter. Det har i 2016 vært 3 skader i tjeneste, hvorav 2 medførte sykemelding utover 

arbeidsgiverperioden. Det er gjennomført vernerunder ved alle lokasjoner, og oppfølging med 

handlingsplaner. Det er gjennomført 5 AMU-møter i 2016. 
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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. 

 

Administrasjon  

Administrasjon /stab har bestått av brannsjef, personalrådgiver, økonomikonsulent og konsulent feier. 

 

Administrasjonen har hatt ansvaret for selskapets sentralbord, arkiv, post, personalarbeid og andre 

støttefunksjoner til avdelingene. Administrasjonen har sekretærfunksjonen til styremøter, 

representantskapsmøter, samarbeidsmøter med fagforeningene og AMU-møtene. 

 

Forebyggende virksomhet 

Bemanningen var planlagt økt fra 4.kvartal 2015 med 1 medarbeider. Økningen ble ikke finansiert i 

budsjett 2016, og avdelingen har i 2016 vært underbemannet i henhold til dimensjoneringsforskriften. 

En bemanning under dimensjoneringsforskriftens minstekrav vil gi redusert mulighet på deltakelse på 

nasjonalt initierte  prosjekter , gjennomføring av risikobaserte tilsyn og andre lokale risikobaserte 

satsingsområder. 

 

Ny forebyggendeforskrift endrer måten å arbeide på og dreier fokus fra kvantitet til kvalitet. Det 

fokuseres nå på tilsyn med § 13 objekt innenfor områder hvor det er avdekket eller vurdert å være stor 

risiko. Året har vært preget av å tilpasse avdelingen til denne type arbeid. I tillegg til ordinært arbeid har 

dette medført redusert tilsynsaktivitet. Det er utviklet system for å risikovurdere hvert enkelt særskilt 

brannobjekt for å fastsette framtidig tilsynsaktivitet. Endringen i forskriften har medført behov for ekstra 

kompetanseheving. 

 

Beredskapsavdelingen 

Avdelingen har i driftsåret 2016 bestått av 3 stillinger i stab beredskap. Det har i 2016 vært fokus på 

administrative forhold for å skape en lik plattform på beredskap. Det er gjennomført lønnsharmonisering 

for beredskapsavdelingen.  Kompetanseheving i henhold til plan er gjennomført. 

 

Selskapet mottok i 2016 en gave fra Gjensidigestiftelsen i forbindelse med prosjekt Brannløftet til en 

verdi av 0,3 mnok. 

 

Antall gjennomførte oppdrag er for 2016 på samme nivå som året før, med i underkant av 1600 

oppdrag. Det var i 2016 ingen omkomne i brann på Øvre Romerike. Nytt nasjonalt rapporteringssystem, 

BRIS, ble innført fra årets start, og direkte sammenligning på detaljnivå er derfor utfordrende.  

 

Avdelingen har store utfordringer med rekrutteringen til deltidsberedskapen, og i 2015 og 2016 har dette 

vært spesielt utfordrende på Eidsvoll, og ved årsskiftet er det to vakante sjåfører. Flere brannvesenet i 

landet opplever tilsvarende situasjon.   

 

Avdelingen har oppfylt sitt krav til tjenesteyting når det gjelder utrykninger og beredskap, og utfører i 

tillegg tjeneste for kumkontroll for Ullensaker kommune. 

 

Feiervesenet 

Ny avdelingssjef tiltrådte 2.11.16. Avdelingen består av 14 feierstillinger, og har ved årsskiftet 3 

vakante stillinger. 

 

Det var ved inngangen til 2016 ikke lengre etterslep på feiinger, og boligtilsyn ble prioritert. Det er 

utført 13.213 feiinger og 7.623 tilsyn. Dette er en måloppnåelse for feiing på 125 % , og 76 % for tilsyn.   

Utover dette er det blant annet utført fresing, fjerning av fuglereder og registrering av 

fritidseiendommer. Avdelingen har i 2016 vært preget av vakanser, sykdom, arbeidsmiljømessige 

utfordringer og organisatoriske endringer, som har medført at målet for tilsyn ikke er nådd.  

 

Den nye forebyggendeforskriften påvirker i stor grad avdelingens prioriteringer og organisering av 

arbeidet. Minimumsintervaller for feiing og tilsyn er tatt bort og i stedet erstattet med risikovurdering. 

 

Lærebedrift 

Selskapet hadde i 2016 ikke planlagt eller tilsatt lærling. Selskapet er kvalifisert som lærebedrift, søknad 

og godkjenning skjer ved eventuell ansettelse av lærlingen.  
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Lokaler 

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. Det er ikke godt tilrettelagt for 

kvinner i feier- og beredskapsavdelingen med dagens lokaler.  

 

Styret har i 2016 behandlet sak om ny hovedbrannstasjon. Prosesen fortsetter i samarbeid med 

Ullensaker kommune og andre aktuelle aktører. Eidsvoll brannstasjon er blitt totalrenovert utvendig. Ny 

brannstasjon i Feiring ble ferdigstilt i 2016. 

 

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. Det er av totalt 120 ansatte i selskapet, vært 4 fast ansatte kvinner i 

løpet av 2016. Selskapet har ikke kunnet tilby tilfredsstillende garderobeforhold for begge kjønn. Styret 

ser positivt på flere kvinner i ØRB, men ser også utfordringene som ligger i tilretteleggingen innenfor 

beredskap og feiervesen i de lokalene selskapet pr i dag disponerer. 

 

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 har ikke mottatt henvendelser gjennom ekstern varslingskanal, eller direkte til styret i 2016. 

Selskapet har i 2016 inngått avtale med Romerike Revisjon som ekstern varlsingsinstans. 

 

 

ÅRSREGNSKAP 

 

Årsregnskap og årsmelding for 2016 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 og styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av 

selskapets eiendeler og gjeld samt finansielle stilling og resultat. 

 

Driftsregnskap 

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

samt forebyggende avdeling.  Brannregnskapet viser et mindreforbruk pr. 31.12.2016 på 2,236 mnok.  

 

Årets regnskapsresultat er preget av nøkternhet og sterk økonomisk styring med bakgrunn i forventet 

underskudd etter 1.tertial. I tillegg skyldes resultatet hovedsaklig følgende forhold: 

 Tilbakeføring av overskudd 2015 fra 110-sentralen på 0,4 mnok 

 Tilskudd til utdanning av deltidsmannskaper på 0,4 mnok 

 Merinntekt fra alarmtjenestene på 0,5 mnok siste halvår.  

 Merinntekt ved refusjon for sykefravær på 0,5 mnok. 

 

Nivået på variabellønnspostene er stabilt sammenlignet med tidligere regnskapsår, og balanseres av 

mindreforbruk på fastlønn og sosiale utgifter.  

 

Regnskapet for feier inneholder driften av feieravdelingen med lokasjoner på Jessheim og i Eidsvoll. 

Feierregnskapet viser et mindreforbruk pr. 31.12.2016 på 1,968 mnok.  
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Mindreforbruket skyldes i all hovedsak vakanser og høyt sykefravær. Lønn inkludert refusjon for 

sykefravær utgjør 1,9 mnok av mindreforbruket.  

 

Mindreforbruket er avsatt til ØRBs selvkostfond pr. 31.12.2016 og tilbakebetales kommunene i henhold 

til vedtatt rutine. Tidligere opparbeidet selvkostfond, på 6,52 mnok er tilbakeført eierkommunene i 

2016.  

 

Investeringsregnskap 

Investeringsregnskapet inneholdt i 2016 følgende anskaffelser: 

 

 

 

Investeringene ble finansiert innenfor vedtatt låneopptak og innenfor vedtatt overføring av mva-

kompensasjonsinntekt. Totalt er det benyttet 1,62 mnok i lån for investeringer 2016. Mannskapsbil ble 

ikke levert i 2016 og er rebudsjettert i 2017.  

 

Det vises for øvrig til detaljene i årsregnskapet med noter. 

 
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 tiltrådt 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.  

 

Nøkkeltall 

 
Siste tilgjengelige kostratall 

 

Selskapet har i perioden hatt meget postitiv utvikling i utgifter pr innbygger. Ved inngangen til 2016 var 

det mer enn 100 000 innbyggere i vårt område, en vekst på 2,3 % fra året før.  

 

Videre drift 

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

regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

2014 2015
Endring 

i kr

Endring 

i %

0234 Gjerdrum 690 658 -32 -4,6 %

0235 Ullensaker 503 477 -26 -5,2 %

0236 Nes 481 497 16 3,3 %

0237 Eidsvoll 626 532 -94 -15,0 %

0238 Nannestad 634 588 -46 -7,3 %

0239 Hurdal 809 719 -90 -11,1 %

Landet 668 679 11 1,6 %

Landet uten Oslo 691 701 10 1,4 %

Fylke Akershus 554 535 -19 -3,4 %

Funksjon 339 - netto driftsutgifter beredskap brann og ulykker i kr/innbygger

Kostra 2014 - 2015

Kommune

Investering (inkl mva) Budsjett Regnskap Avvik Finansiering

Mannskapsbil 5 500 000 0 5 500 000 Rebudsjettert 2017

Flakbil m/ tank og container 300 000 0 300 000 Inngår i tankbil 2017

Brannutstyr 746 720 733 599 13 121 Lån og mva-kompensasjon

Lettbiler 600 030 582 606 17 424 Lån og mva-kompensasjon

Feierbiler 450 000 510 814 -60 814 Lån

Tilleggsutstyr tunnel E6 Langset 

- Kleverud

0 167 970 -167 970 91 500,- finansiert ved eksternt tilskudd fra 

Jernbaneverket og Statens vegvesen. Avviket på kr 

76 470,- er finansiert ved lån og mva-kompensasjon

Egenkapitalinnskudd KLP 200 000 202 154 -2 154 Disposisjonsfond

Totalt ØRB 7 796 750 2 197 143 5 599 607
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ORGANISASJON pr. 31.12.2016 

 
Representantskap 

Ordfører i Ullensaker kommune, Tom Staahle, leder 

Ordfører i Nannestad kommune, Hans Thue 

Ordfører i Eidsvoll kommune, John-Erik Vika  

Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen 

Ordfører i Nes kommune, Grete Sjøli 

Ordfører i Hurdal kommune, Runar Bålsrud   

 

Styret    Vara 

Hans Petter Karlsen  1. Elin Kristin Nystad 

Birger Landmark  2. Trond Arntsen 

Hanne Espeseth 

Jeanette Vannebo 

Bjørn Egil Baadshaug 

Einar Ordahl   1. Dag Tveter 

Tor Hakon Kaksrud  2. Geir Arve Nyland 

 

Administrasjon / ledelse / mannskaper 

John Arne Karlsen  Brannsjef / daglig leder 

Øyvind Arntzen  Avd. sjef beredskap 

Ivar Husås   Avd. sjef forebyggende 

Geir Ove Flindrum  Avd. sjef feier 

 

Brannsjefens stab:  3 rådgivere/konsulenter 

Forebyggende:   9 branninspektører / ingeniører 

Feieravdeling:               14 feiersvenner/feiere/arbeidsleder 

Beredskap stab:   3 heltidsansatte 

Brannstasjon Jessheim:               19 heltids kasernerte mannskaper 

Brannstasjon Eidsvoll:  20 deltidsmannskaper 

Brannstasjon Nannestad: 16 deltidsmannskaper 

Brannstasjon Nes:  16 deltidsmannskaper 

Brannstasjon Hurdal:  16 deltidsmannskaper 

Brannstasjon Feiring:  12 deltidsmannskaper 

 

Framtidsutsikter 

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. 

 

 

Jessheim 15.2.2017 

 

 

 

________________       _______________         ______________           ______________      

Hans Petter Karlsen       Birger Landmark         Hanne Espeseth            Jeanette Vannebo 

Styreleder        Nestleder          Styremedlem           Styremedlem 

 

 

 

_________________  ________________      _______________ 

Bjørn Egil Baadshaug  Einar Ordahl   Tor Hakon Kaksrud   

Styremedlem   Ansattes representant  Ansattes representant 

 

 

 

______________ 

John Arne Karlsen 

Brannsjef / Daglig leder 


