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Innledning 

 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS har ansvaret for brann-, rednings- og 
forebyggende arbeid, samt feiertjenesten i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes og Ullensaker. 
 
Øvre Romerike Brann og Redning skal være framtidas brann og redningsvesen for vår 
region. Vi er en av de regionene i landet med størst vekst, og de beredskapsmessige og 
brann-forebyggende oppgavene vil øke i årene som kommer. Hovedflyplassen ligger i 
selskapets beredskapsområde. 
 

Brann- og redningsvesenets oppgaver 

De lovpålagte oppgavene til brann- og redningsvesenet følger av brann- og 
eksplosjonsvernloven § 11 og er:  

- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, 
farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte 
ulykker  

- gjennomføre brannforebyggende tilsyn  
- gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av 

farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane  
- utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 

og krisesituasjoner  
- være innsatsstyrke ved brann  
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse  
- etter anmodning å yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller 

utenfor den norske territorialgrensen  
- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg  

 

Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet 

1. Færre omkomne i brann  
2. Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier  
3. Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner  
4. Styrket beredskap og håndteringsevne 
5. Mindre tap av materielle verdier  
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Øvre Romerike brann og redning skal: 

1. Være i forkant og til enhver tid å ha bemanning, utstyr og 

virksomhetsstyringsdokumenter iht. gjeldene risikobilde 

 
 

A. Revidere overordnet ROS for ØRB og som dekker kommunene Eidsvoll, 

Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker  

 

B. Dokumentere og avklare forventninger, samarbeid og ansvarfordelingen mellom 

Oslo lufthavn og den kommunale brannberedskapen 

 

C. Bidra aktivt i arbeidet med oppgradering av eksisterende brannstasjoner og 

utredning av ny brannstasjon i området Jessheim i samarbeid med våre 

eierkommuner 

 

D. Anskaffe og implementere et nytt helhetlig system for HMS og 

virksomhetsstyring 
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Mål Beskrivelse Dato Statusbeskrivelse Status 

 
1 A 

 
Revidere overordnet 
ROS for ØRB som 
dekker kommunene 
Eidsvoll, Gjerdrum; 
Hurdal, Nannestad, 
Nes og Ullensaker 

 
29.08.19 
 
 
 
 
 

 
Arbeidet med revidering av ROS-
analysen er pågående, forventes 
levert innen korrigert frist 1.10.19 
 
 
 
 

 

 
1 B 

 
Dokumentere og 
avklare forventninger, 
samarbeid og 
ansvarfordeling 
mellom Oslo lufthavn 
og den kommunale 
brannberedskapen 
 

 
29.08.19 

 
Arbeidet er pågående. Målet er å 
avklare ansvarsfordelingen innen 
utgangen av 2019 

 

 
1 C 

 
Bidra aktivt i arbeidet 
med oppgradering av 
eksisterende 
brannstasjoner og 
utredning av ny 
brannstasjon i 
området Jessheim i 
samarbeid med våre 
eierkommuner 
 

 
29.08.19 

 
ØRB har i samarbeid med 
bygningseiere startet prosess med å 
kartlegge og vurdere de 
bygningstekniske utfordringene ved 
brannstasjonene. 
Prosjekt utredning ny 
hovedbrannstasjon er startet i 
samarbeid med Ullensaker kommune 
i mars 2019. 
Prosjektet er stilt i bero i påvente av 
politisk forankring i alle 
eierkommunene. 
 

 

 
1 D 

 
Anskaffe og 
implementere et nytt 
helhetlig system for 
HMS og 
virksomhetsstyring 
 

 
29.08.19 

 
Det nye HMS-systemet CIM er tatt i 
bruk på alle avdelinger, og i løpet av 
august skal alle ansatte ha vært 
gjennom opplæring. 
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2. Være en aktiv bidragsyter i regionen og ovenfor andre 

samarbeidspartnere 

 

A. Videreutvikle samarbeidet med eierkommunene for å fremme felles forståelse og 

samhandling for å yte best mulig tjeneste for innbyggerne  

 

B. ØRB skal være en aktiv part i utviklingen av Øst 110-sentral IKS til beste for våre 

eierkommuner og innbyggere 

 

C. Regionsamarbeid forebyggende - utvikle og fremme samarbeidet i regionen for lik og 

mer effektiv forvaltning av lovverk og saksbehandling 
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Mål Beskrivelse Dato Statusbeskrivelse Status 

 
2 A 

 
Videreutvikle 
samarbeidet med 
eierkommunene for 
å fremme felles 
forståelse og 
samhandling for å 
yte best mulig 
tjeneste for 
innbyggerne  
 

 
29.08.19 

 
ØRB er deltager i eierkommunenes 
beredskapsforum/råd. ØRB deltar i 
arbeidsgruppe for regional ROS-
analyse, hvor prosjektet har mottatt 
skjønnsmidler fra fylkesmannen. 
Deltar også på øvelser med 
fylkesmannen.  
 
Implementering av avtalen Trygg 
hjemme går i henhold til plan. 
 

 

 
2 B 

 
ØRB skal være en 
aktiv part i 
utviklingen av Øst 
110-sentral IKS til 
beste for våre 
eierkommuner og 
innbyggere 
 

 
29.08.19 

 
ØRB deltar på alle arenaer for 
samhandling i Øst 110-sentral. Det 
arbeides sammen for å utvikle felles 
rutiner og økt samhandling for hele 
regionen. 

 

 
2 C 

 
Regionsamarbeid 
forebyggende - 
utvikle og fremme 
samarbeidet i 
regionen for lik og 
mer effektiv 
forvaltning av 
lovverk og 
saksbehandling 
 

 
30.04.19 

 
ØRB har medlemmer i alle 
samarbeidsgrupper og arbeider opp 
mot styringsgruppens mandat. 
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3. Ha nærhet til innbyggere og ansatte 

 

A. Kommunikasjonsstrategi for selskapet skal implementeres og følges opp 

 

B. Nasjonale og lokale kampanjer gjennomføres gjennom samhandling mellom 

avdelingene  

 

C. Opprettholde brann- og redningstjenestens tillit i lokalsamfunnet ved å være 

synlig og profesjonell 

 

D. Ta i bruk digitalisering for økt brukeropplevelse og effektivisering 

 

E. Vi skal være en attraktiv, mangfoldig og framtidsrettet  

 

F. GDPR -behandling av personopplysninger skal oppfylle kravene i 

personvernloven 
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Mål Beskrivelse Dato Statusbeskrivelse Status 

 
3 A 

 
Kommunikasjonsstrategi 
for selskapet skal 
implementeres og følges 
opp 

29.08.19 
 

 
Kommunikasjonsstrategien er ferdig, 
og vedtatt i ØRB sin ledergruppe. 
Endelig godkjenning i september. 

 

 
3 B 

 
Nasjonale og lokale 
kampanjer 
gjennomføres gjennom 
samhandling mellom 
avdelingene  
 

 
29.08.19 

 
Deltakelse på lokale arrangementer. 
Planlegging av brannverndagen 21.9.  

 

 
3 C 

 
Opprettholde brann og 
rednings tillit i 
lokalsamfunnet ved å 
være synlig og 
profesjonell 
 

 
29.08.19 

 
Sosiale medier har gitt oss bedre 
synlighet i lokalsamfunnet, samt økt 
mediedekning i lokale aviser. Økt 
positivt fokus på brann- og 
redningstjenesten.   

 

 
3 D 

 
Ta i bruk digitalisering 
for økt brukeropplevelse 
og effektivisering 
 

 
29.08.19 

 
De fleste søknader er elektroniske på 
våre hjemmesider. Plattform for 
SMS-varsling ifm feiing er etablert. 

 

 
3 E 

 
ØRB skal være attraktiv, 
mangfoldig og 
framtidsrettet 
 

 
29.08.19 

 
Flere prosjekter og utredninger som 
pågår, legger grunnlag for 
mulighetene til å være et 
fremtidsrettet brann- og 
redningsvesen.  

 

 
3 F 

 
GDPR – behandling av 
personvernopplysninger 
skal oppfylle kravene i 
personvernloven 
 

 
29.08.19 

 
Selskapet har mottatt forslag til 
databehandleravtale fra DGI som 
inkluderer alle underleverandører. 
Nødvendige avklaringer gjenstår 
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4. Skape et utfordrende, involverende og trygt arbeidsmiljø med fokus på 

felles bedriftskultur 

  

A. Samarbeid på tvers av avdelingene for å håndtere krevende utfordringer  

 

B. Videreutvikle felles møtearenaer på tvers av avdelingene og lokasjoner  

 

C. Åpenhet mellom leder og medarbeidere 

 

D. Ledelse – ØRB skal implementere ledelseskriterier  

 

E. ØRB ledere og ansatte skal øke fokus på etikk, holdninger og moral 

 

F. Videreutvikle en sterk solidaritet og fellesskap i selskapet. 
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Mål Beskrivelse Dato Statusbeskrivelse Status 

 
4 A 

 
Samarbeid på tvers 
av avdelingene for å 
håndtere krevende 
utfordringer 
 

 
29.08.19 
 
 
 

 
Samarbeid på tvers på flere av 
avdelinger er utviklet og omfatter flere 
områder innenfor forebyggende og 
beredskap  
 
 

 

 
4 B 

 
Etablere felles 
møtearenaer på 
tvers av avdelingene 
og lokasjoner  
 

 
29.08.19 

 
Ledergruppen og Forebyggende 
avdeling gjennomfører ambulerende 
kontorvirksomhet på brannstasjonene. 
Det er etablert faggrupper med bred 
representasjon 
 

 

 
4 C 

 
Åpenhet mellom 
leder og 
medarbeidere 
 

 
28.09.19 

 
Det er etablert regelmessige infobrev, 
samt informasjonsplattform i CIM. 
Saker i styret og Rep.skap publiseres 
på nettsidene som tidligere.  

 

 
4 D 

 
Ledelse – ØRB skal 
implementere 
ledelseskriterier  
 

 
29.08.19 

 
Ekstern leverandør er valgt. Prosess 
iverksettes når ny ledergruppe er 
etablert etter organisasjonsendring 
forebyggende/feier 
 

 

 
4 E 

 
ØRB ledere og 
ansatte skal øke 
fokus på etikk, 
holdninger og moral. 
 

 
29.08.19 

 
Etablert system for oppfølging av ØRBs 
plattformer på sosiale medier. 

 

 
4 F 

 
Utvikle en sterk 
solidaritet og 
fellesskap i 
selskapet 
 
 

 
29.08.19 

 
Gjennomført felles markering av 20- 
og 30-års jubilanter i selskapet.   
Rekruttering av vikarer internt 
 
 

 

 


