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Innledning 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) har ansvaret for brann-, rednings- og 

forebyggende arbeid, samt feiertjenesten i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 

Nannestad, Nes og Ullensaker. 

 

ØRB skal være framtidas brann og redningsvesen for vår region. Vi opererer i et komplekst 

operasjonsområde som dekker flere av de raskest voksende kommunene i landet. Dette 

innebærer en stadig økende befolkningsvekst og økende næringsvirksomhet. Både Norges 

hovedflyplass, flere sentrale hovedtransportårer, og en betydelig industri- og lagervirksomhet 

befinner seg innenfor ØRBs ansvarsområde. Samtidig består store deler av 

operasjonsområdet av spredt bebyggelse, gårder, dyrket mark og utmark. Dette betyr at ØRB 

fungerer over et spekter som spenner mellom det klassiske bygdebrannvesenet og det 

profesjonaliserte bybrannvesenet. Denne mangefasetterte arbeidshverdagen har bygd et 

brannvesen der styrken ligger i å være den solide, løsningsorienterte generalisten, med 

motivasjon til å dekke ethvert hjelpebehov i bygd og by. 

 

Brannvesenets oppgaver 

Lov om vern av brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (heretter brann- og eksplosjonsloven) med tilhørende forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen (heretter dimensjoneringsforskriften) er 

retningsgivende for ØRB sitt arbeid.  

Brannvesenets oppgaver fremgår av lovens § 11:  

- 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  
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Med sterk befolkningsvekst og vital næringsutvikling i landets største knutepunkt, levende 

bygder og høyt verdsatte friluftsområder, byr hver eneste dag på nye utfordringer for vårt 

brann- og redningsmannskap, vårt forebyggende personell og våre feiere. ØRB skal være 

verdens beste brannvesen, og skape trygghet for alle som bor, arbeider og reiser i vår 

region. For å kunne være verdens beste brannvesen vil vårt hovedmål om å redde liv og 

verdier for våre innbyggere, og løfte i fellesskap for å gi alle en tryggere hverdag, stå sentralt 

i alt arbeid vi utfører. Vår visjon er forankret i vårt verdigrunnlag 

 

sikkerhet, kunnskap, ansvar og fellesskap. 

 

Vi arbeider kontinuerlig for å øke sikkerheten og livskvaliteten til våre innbyggere og 

tilreisende ved å tilegne oss ny kunnskap og drive fagfeltet vårt fremover, vise ansvar for 

miljøet, samfunnet og innbyggernes trygghet, ta del i fellesskapet både i distriktet og på 

arbeidsplassen vår, og ved å legge sikkerhet til grunn for alt vi gjøre. Sammen står vårt 

verdigrunnlag som grunnpilarer i forvaltning av vårt samfunnsoppdrag. Samtidig er føringer 

fra sentrale myndigheter også utslagsgivende for hvordan ØRB skal dimensjonere 

beredskapen. Derfor er strategiske målsetninger for brannvern på et nasjonalt nivå også 

implementert i selskapets interne rammeverk.  

 

Mål for Øvre Romerike brann- og redning IKS 

Målende med tilhørende aksjonspunkter beskrevet under er utarbeidet i henhold til budsjett 

og økonomiplan, gjeldende ROS-analyse, beredskapsanalyse, forebyggendeanalyse, forslag 

til ny brannordning og gjeldende lov og forskrift. Usikkerhetsmomentet er beslutningen om ny 

brannordning. Blir den besluttet som ØRB og styret har anbefalt vil det kreve mye ressurser i 

gjennomføringsperioden. VP 2022 har tatt høyde for at den godkjennes og hensyntatt all 

annen aktivitet, slik at det er mulig å lever på målene i løpet av 2022. Den kan bli justert 

avhengig av representantskapets beslutning, og spesielt i forhold til gjennomføringsplanen 

av ny brannordning.  
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1. Til enhver tid å ha styringsdokumenter i henhold til et levende risikobilde  

1.1. Oppfølging av forslag til ny brannordning 

1.2. Implementere overordnet årshjul for internkontroll  

1.3. Utforme spesifikke beredskapsplaner basert på risikobilde i ØRB ROS.  

1.4. Implementere lederavtaler 

 

 

 

2. Kompetanse i henhold til dimensjoneringsforskrift og gjeldende risikobilde 

2.1. Utforme overordnet kompetanseplan for ØRB 

2.2. Implementere lederevaluering på alle ledernivåer i ØRB 

2.3. Gjennomføre ledelse trinn A, B og C med opplæring lokalt i samarbeid med 

øvrige brannvesen i regionen 

2.4. Gjennomføre operativ og administrativ lederutvikling basert på 7-trinnsmodellen 

etter vedtatt opplæringsplan og målsetting. 

 

 

 

3. Være regionens spisskompetanse innenfor samfunnssikkerhet, forebyggende 

og beredskap 

3.1. Tilby eierkommuner tilrettelagte brannøvelser i øvingsanlegget 

3.2. Støtte oppunder regionens interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA) 

slik at IUA og eierkommuner får gjennomført lovpålagt miljørisikoanalyse og 

beredskapsanalyse 

3.3. Videreutvikle det strategiske samarbeidet med NRBR 

 

 

 

4. Nærhet til innbyggere 

4.1. Tilstedeværelse av forebyggende personell i hver eierkommune på oppsatte 

tidspunkt 

4.2. Videreutvikle innbyggerdialog, elektronisk saksbehandling og nytt saks- og 

arkivsystem, slik at innbyggeren enkelt kan benytte seg av brannvesenets 

tjenester 

 

 

 

5. Miljø 

5.1. Utforme styrende dokumentasjon slik at selskapet blir bevist sitt miljøansvar 

innenfor alle fagområder 


