
 

 

 
 
 

Sak 34/19 – Dagkasernering i Nes 
 

 

Bakgrunn 

 

Representantskapet vedtok 19.11.18, i sak 12/18 årsbudsjett og økonomiplan for ØRB. Som 

foreslått inneholdt budsjettet 2 dagkasernerte stillinger ved brannstasjon på Årnes. Vedtakets 

punkt 6: 

 

Representantskapet registrerer en betydelig økning av kostnadene til drift og 

investeringer i ØRB, herunder ønske om nye stillinger i dagberedskap i Nes 

med virkning allerede fra 2019.  

Representantskapet oppfordrer ØRB til i samarbeid med Nes kommune å 

arbeide videre med å motivere kommunalt ansatte og andre i brannstasjonens 

nærområde til å ta deltidsjobb som brannmannskaper før representantskapet 

eventuelt beslutter å etablere faste beredskapsmannskaper. 

 

 

 

Selskapet mottok midler men ikke mulighet til å fast ansette 2 dagkasernerte i 2019. 

 

Følgende rekrutteringstiltak er gjennomført hittil: 

• 2 utlysninger etter deltidspersonell, utlysning nr 3 i prosess 

• Samarbeid med Nes kommune om felles henvendelse til kommunalt ansatte 

• Aktiv kartlegging av potensielle kandidater fra lokale mannskaper 

• Mediesak i lokalavisa Raumnes 

• Rekruttering av vikarer 

 

Søkermassen/tilgjengeligheten på aktuelle er sterkt begrenset, og det er i perioden ansatt 3 nye 

medarbeidere på deltid, og 3 medarbeidere har sluttet. Utfordringen er derfor den samme.  

 

For å dekke beredskap er det gjennomført følgende tiltak: 

• Iverksatt midlertidig tiltak med 1 medarbeider på dagtid.  

• Mannskaper flyttet fra heltidsstasjoner på dagtid, noe som svekker beredskapen på den 

stasjonen ressursen flyttes fra.  

• Kontaktet hver enkelt deltidsmedarbeider for å be de ta ekstravakter. Dette oppleves 

belastende for mannskapene da omfanget er stort 

• Overtid 

 

 

Vurdering 

Bemanningsmessig er utfordringen og behovene det samme som da saken ble fremlagt for 

Representantskapet i november 2018. Utfordringene med bemanningssituasjonen har 

selskapet påpekt i flere år, og er ikke en spesiell utfordring for ØRB men også for resten av 

landet. I sommerperioden har situasjonen vært spesielt krevende, og har i perioder vært under 



 

 

minimumsbemanning uten røykdykkertjeneste. Situasjonen er også svært ressurskrevende for 

administrasjon og ledelse.  

Midlertidig tiltak med en medarbeider på dagtid har også hatt en positiv effekt for hele 

selskapet, ved å utføre viktig og nødvendige oppgaver som  tidligere ble gjennomført på  

overtid av heltidspersonell.  

 

Årnes brannstasjon har i tillegg en nøkkelfunksjon for Øvre Romerike opp mot skogbrann- og 

IUA-beredskap. ØRB bruker aktivt alle selskapets ressurser der i regionen det er behov. Alle 

stasjoner er avhengig av hverandre og det samspillet vi er bygget rundt. Vi er derfor 

avhengige av at de ulike stasjonene er dimensjonert for oppgaven sin.  Denne fordelingen gir, 

i tillegg til profesjonalitet og økt fellesskapsfølelse mellom mannskapene/stasjonene, 

kostnadseffektiv drift hvor vi utnytter alle våre ressurser optimalt. 

 

Stasjonen har over 400 oppdrag pr år, flere enn små byer med kasernerte fulltidsmannskaper. 

 

Rekrutteringsprosessene viser at mange av søkerne ikke er kvalifisert, bor innenfor kravene til 

utrykningstid eller har hovedarbeidsgivere som gir tilstrekkelig fritak fra arbeid i vaktuka. 

Med de kravene til utdanning og komptanse dagens brannvesen krever, vil ikke utfordringene 

med å finne kvalifisert personell avta i fremtiden. 

 

Konklusjon 

ØRB har fremdeles behov for ansettelse av 2 medarbeidere i dagkasernert stilling ved Årnes 

brannstasjon for å opprettholde nødvendig beredskap. Tiltakene som er gjennomført viser at 

det intensive arbeidet må fortsette for å opprettholde dagens nivå på deltidsmannskapene i 

tillegg til dagkasernerte mannskaper.  

 

Saken behandles i Representantskapet 16.9.19 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 


