
 

 

 
 
 
 
 

Sak 29/19 – Tiltaksplan feiertjenesten 

 

 

 

Bakgrunn og målsetting 

• Øvre Romerike er en region i kraftig vekst, og kommunene forventer ytterligere økt 

innbyggertall. Regionen forventes å passere 110 000 innbyggere innen utgangen av 

2019. 

• Forebyggende forskrift legger vekt på risiko- og sårbarhetsvurderinger som grunnlag 

for å prioritere oppgaver. ØRB har kommet langt i å prioritere ut fra en risikobaserte 

analyse. Dette gjelder både for boligtilsyn, feiing og tilsyn med særskilte 

brannobjekter. En styrking og videreføring av dette er et mål. 

• Helhetlige tjenester og et funksjonelt samarbeid mellom forebyggende arbeid og 

beredskapsavdelingens oppgaver er et ledd i å forbedre kvaliteten på tjenestene for å 

sikre liv og helse, og redusere skader på bygg og anlegg.  

• Det er behov for å styrke feiertjenestens rolle og status – både internt, overfor 

kommunene og innbyggere.    

• Det risikobaserte arbeidet må forholde seg til at eiere og brukere av boliger og 

næringsbygg selv tar ansvar etter forebyggende forskrift. Brann- og redning er viktige 

bidragsytere og støttespillere i dette. Formålsrettet og samordnet informasjon til rett 

tid er et nødvendig virkemiddel i dette. ØRB har lagt et godt grunnlag for dette til nå, 

og en videreføring av dette sees på som viktig for hele virksomheten.    

• ØRB er i en region med konkurranse om arbeidskraft. Samtidig så er interessen for å 

arbeide i området stor. ØRB ønsker å styrke sitt arbeid med å beholde og rekruttere 

medarbeidere og ledere. Organisasjonsendringen er et ledd i dette, og med særlig vekt 

på feier- og boligtilsynsarbeidet.  

Dagens organisering 

ØRB er i dag organisert i tre avdelinger; beredskap, forebyggende og feieravdeling med hver 

sin avdelingssjef underlagt brannsjefen. Staben med tre medarbeidere er ledet av brannsjefen. 

Staben dekker følgende oppgaver; økonomi, HR, arkiv og konsulent for feiertjenesten og stab. 

 

Noen fellesfunksjoner for hele selskapet utføres av medarbeidere i avdelingene. Eksempler på 

dette er: 

 HMS-systemet utføres av seksjonsleder øvelser og HMS i beredskapsavdelingen 

 Informasjonsoppgaver utføres av medarbeidere i forebyggende avdeling 

 Fagkompetanse om gass og nedgravde oljetanker o.l. innehas av fagkoordinator i 

feieravdelingen. 

 

IKT-tjenester kjøpet av DGI – Digitale Gardermoen – eierkommunenes interkommunale ikt-

selskap.      



 

 

 

 

Dagens organisering framgår av organisasjonskartet: 

 
 
 
Dagens bemanning i feieravdelingen 

1 Avdelingssjef 

1 fagkoordinator 

3 Feiersvenn (1 stk har permisjon)  

5  Feier  

3 stk ledige stillinger 

2 stk lærlingestillinger (dette er en hel stilling til sammen) 

Totalt 14 stillingshjemler i avdelingen. 

 

Det er per dags dato ikke mulig og ansatte flere ufaglærte feiere i avdelingen da vi ikke har 

nok faglærte feier til og lære opp nyansatte. Det er også et krav at man skal ha svennebrev 

som feier for å utføre tilsyn. Tilsyn er også det fokusområdet som blir i årene fremover og 

feiing blir mer og mer etter behov. Feier avdelingen i ØRB er slik den fremstår nå ikke rustet 

for og møte de kravene som myndighetene setter til tjenesten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Forslag til ny organisering 

 
Selskapet organiseres med to avdelinger under brannsjefen. 

 

 
 
 

Forebyggende avdeling 

Forebyggende avdeling organiseres med avdelingsleder og tre seksjoner som vist nedenfor. 

Feier- og boligtilsynsseksjonen ledes av seksjonsleder med helhetlig lederansvar. De to andre 

seksjonene har fagleder med faglig ledelse av seksjonens fagområder. Avdelingsleder har 

personalledelse av medarbeiderne i disse to seksjonene. Dette er illustrert nedenfor. 

Seksjonsleder for feier- og boligtilsynsseksjonen er stedfortreder for avdelingsleder. 

Ytterligere omtale om ledelse er i kapittel 5. 

 

Utkast til nytt organisasjonskart: 
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Lederstillinger med personalansvar 

Avdelings- og seksjonsledere skal ha et helhetlig lederansvar med ansvar og myndighet for 

fag, personal og økonomi. Stillingenes ansvar og myndighet skal være tydelig, og grunnlag 

for rekruttering og oppfølging av ledere. Delegeringsreglement og stillingsbeskrivelse skal 

beskrive den enkelte leders ansvar og myndighet.  I et framtidig system for lederevaluering 

kan individuelle lederavtaler sette mål for den enkelte leder.  

Stillinger med fag-, personal- og økonomiansvar er: 

Brannsjef 

Avdelingsledere 

Seksjonsledere 

 

Faglige leder- og koordinatorstillinger 
Faglig leder skal ha faglig ansvar for fagområdene i sin seksjon; eller for et avgrenset 

fagområde i en avdeling. Faglig leder har ikke personalansvar. Eksempel på slik stilling i dag 

er seksjonsleder øvelser og HMS. 

 

I ny forebyggende avdeling foreslås en fagleder for tilsynsseksjonen og en for 

informasjonsseksjonen.  

 

Stillingsinnholdet i faglederstillingene vil være: 

– Følge opp internkontrollsystemet 

– Utvikle og følge opp rutiner 

– Utarbeide og vedlikeholde maler og standardtekster/-brev 

– Faglig utvikling og kompetanseheving 

– Fagprogrammer – IKT  

– Skrive under på vedtak 

– Følge opp saker i avvikssystemet 

– Fordele oppgaver 

– Utvikle og følge opp planen for året 

– Tilrettelegge og støtte medarbeidere faglig  

 
 
Dette vil bli beskrevet nærmere i en stillingsbeskrivelse for hver stilling.  
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avdeling 
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Informasjonsseksjon 

 
4 medarbeidere, inkl. 

fagleder 



 

 

Medarbeidere med fagansvar 

I dagens tre avdelinger er det medarbeidere med en faglig koordinerende rolle eller et 

fagansvar. Disse funksjonene bør gjennomgås for å tydeliggjøre ansvar, myndighet og hvem 

de rapporterer til.  Eksempler på slike funksjoner i dag er fagkoordinator for tilsyn i 

forebyggende avdeling, fagkoordinator i feieravdelingen og medarbeidere i 

beredskapsavdelingen med fagansvar for noen spesialiserte fagområder.   

Kompetansemobilisering 

ØRB har mange dyktige medarbeidere. Det skal være et lederansvar å vurdere hvordan 

medarbeideres kompetanse kan brukes på nye måter og i nye sammenhenger for å støtte den 

langsiktige utviklingen av tjenestene innenfor brann- og redning.  

En tilrettelegging for å gjennomføre læretid i feierfaget; og å kunne kvalifisere seg til nye 

oppgaver 

Lønns- og arbeidsvilkår 

Organisasjonsendringen vil få noen konsekvenser for lønnsplassering, stillingsinnhold og 

distinksjoner. Disse er listet opp under.   

 Lønn – avdelingsleder (utvidet ansvar og myndighet i en større avdeling) 

 Lønn – seksjonsleder feier- og boligtilsynsseksjonen 

 Lønn – fagleder – tilsynsseksjonen 

 Lønn – fagleder – informasjonsseksjonen 

 

 Seksjonsledere og fagledere har samme distinksjoner 

 

 Ny stillingsbenevnelser og lønnsplassering for feierne – ut fra kompetanse og 

funksjon  

o Feierinspektør – lønnsplassering og bruk av distinksjon 

o Feier med fagbrev – lønnsplassering og bruk av distinksjon 

o Uten fagbrev – lønnsplassering og bruk av distinksjon  

 

 Utarbeide tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere for hele forebyggende 

avdeling, og med særlig oppmerksomhet på feierne  

 

 Vurdere behov og tiltak for en lønnsharmonisering innen den nye avdelingen   

 

 ØRB har to lærlingplasser i feierfaget som ikke er besatt nå. Det er et mål å kunne 

gjennomføre læretid i ØRB.  

 

• Ekstern rekruttering av ny seksjonsleder for feier- og boligtilsynsseksjonen skjer i 3. 

kvartal 2019. Kompetansen som ønskes er svennebrev feier, mesterbrev eller annen 

relevant utdanning og erfaring både fra faget og som leder. Stillingsutlysningen vil bli 

drøftes med de tillitsvalgte.   

 

 

 

 



 

 

• Stillingen som fagkoordinator videreføres slik at ny seksjonsleder for feier- og 

boligtilsyn får ansvar for å utvikle innholdet i denne stillingen. Stillingens oppgaver 

bør omfatte fagansvar for ett eller flere fagområder i hele forebyggende avdeling. 

Plan 

• Ekstern rekruttering av ny seksjonsleder for feier- og boligtilsynsseksjonen skjer i 3. 

kvartal 2019. Kompetansen som ønskes er svennebrev feier, mesterbrev eller annen 

relevant utdanning og erfaring både fra faget og som leder. Stillingsutlysningen vil bli 

drøftes med de tillitsvalgte.   

 

• Stillingen som fagkoordinator videreføres slik at ny seksjonsleder for feier- og 

boligtilsyn får ansvar for å utvikle innholdet i denne stillingen. Stillingens oppgaver 

bør omfatte fagansvar for ett eller flere fagområder i hele forebyggende avdeling.  

 

• Det etableres et samarbeid med feieravdeling før å øke kapasitet til opplæring og 

oppfølging av ufaglærte og/ eller nyansatte medarbeider 

 

Fremtidig bemanning. 

1 seksjonsleder (må ha fagutdanning for og drifte daglig) 

1 fagkoordinator (opplæring, saksbehandling) 

7 stk feiersvenner 

2 stk feier lærlinger (1 stilling) 

4 stk ufaglærte feiere 

Totalt 14 stk stillingshjemler 

 

Fremtidig karriere utvikling. 

For å gjøre ØRB til en attraktiv arbeidsplass for feiere må man legge til rette for en 

karrierestige. Dette vil vise at ØRB satser på kompetanse for sine medarbeidere. Er man først 

utdannet feiersvenn så er mesterbrev det eneste videreutdanningen man kan ta. Forslag på 

retning:  

 

Svennebrev som feier. De som er ufaglærte må få tilbud om denne utdanningen slik at vi 

tilslutt får fagutdannet personell 

 

Forebyggende kurs. Har man bestått svennebrevet bør alle feiere sendes på forebyggende 

kurs, for og få en enda bredere faglig plattform. Dette vil også være et kompetanseløft som 

gjør at man kan søke seg inn som branninspektør for §13 bygg. 

 

Etter at man har tatt svennebrev, forebyggende kurs kan man få tilbud og ta mesterbrevet. Får 

man tilbud om dette bør det etableres en bindingstid for å sikre kontinuitet.  

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 

 


