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Fotobidrag: Tommy Ellingsen, Fredrik Refvem (Stavanger Aftenblad), Erik Waage (NRK), Ole 
Andreas Bø (NRK), Tom Gøran Haukalid (Gjesdalbuen), Roy Larsen (Brannmannen), Link 
arktitekter, Stangeland Maskin AS, Ronny Hjertås, Kathrine Nag Vatne, Frode Ueland, Eirik 
Tjelta Tuftedal, Kenneth Vik, Rønnaug Holterman, Øyvind Nermoen, Stian K. Lerseth, 
Kristoffer Lea, Knut Erik Nøttaasen, Kari Synnøve Vigre, Bente Henriksen og Gry Solem

Forsiden: I løpet av 2019 omkom 8 personer i drukning i Rogaland. De vanligste druknings-
ulykkene i vår region skjer gjerne i Vågen, ved båtkjøring, fisking langs kai og i elver, eller 
at man har svømt for langt ut under bading. Rogaland brann og redning IKS har i dag 32 
redningsdykkere. Disse er stasjonert på Stavanger brannstasjon.
Foto: Tommy Ellingsen
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Brann- og redningssjefens forord

LEDELSEN I ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
Ledergruppen i RBR består av fra venstre avdelingsleder administrasjon Randi Sofie Seglem, avdelingsleder 
nødalarmeringssentral brann Øyvind Hansen, brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud, kommunikasjonssjef Kari 
Synnøve Vigre, avdelingsleder forebyggende Frode Strøm, avdelingsleder for miljørettet helsevern Randi Helland 
Stråtveit og avdelingsleder beredskap Ståle Fjellberg. 

Da er 2019 lagt bak oss. Etter min mening løste vi
samfunnsoppdraget vårt på en utmerket måte. Dette
takket være motiverte og kompetente ansatte, og bevisste
innbyggere. For å kunne håndtere økt aktivitetsnivå
innenfor forvaltningsoppgavene våre og noe begrensede
økonomiske rammer, er det viktig at samfunnsoppdraget
løses med erfaring og visdom. Investeringsplan og nye
satsninger i 2020 vil gi oss bedre kapasitet og
håndteringsevne.

Målet om at ingen skal omkomme i brann i RBR sine
eierkommuner ble oppfylt i 2019. Vi vil fortsette å jobbe
målrettet for at ingen skal omkomme i brann i 2020.

I statistikken til Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) har Stavanger og Sandnes færrest 
boligbranner nasjonalt i perioden 2016-2019, blant de 10 
største kommunene i Norge. Dette skal vi være stolte av. 
Godt forebyggende arbeid og god beredskap er viktige 
faktorer til dette resultatet, i tillegg til bevisste innbyg-
gere og god sikkerhetskultur i regionen.

Vi er et av få brann- og redningsvesen som har greid å
gjennomføre pilotprosjektet “Beredskapsforebyggende
arbeid” i regi av Brannløftet. Takket være god innsats og
samarbeid fra mannskaper i avdeling for forebyggende
og heltids- og deltidsmannskaper fra avdeling for
beredskap er det gjort flere viktige og forebyggende
hjemmebesøk hos hjemmeboende eldre over 75 år i flere
av våre eierkommuner. 

I 2019 er det også gjennomført et meget godt
forebyggende arbeid på alle stasjonene. Fokuset på
bekymringsmeldinger viser at det nytter å bry seg.

Digitaliseringsprosjektet i seksjon for boligtilsyn og feiing
har blitt gjennomført i 2019. Formålet har vært å bruke
de ansatte sin kompetanse riktig, skape oversikt,
etterleve regelverk og effektivisere tjenesten innenfor 
dagens rammer. Jeg er imponert over den jobben alle har 
gjort med å på plass rasjonell utførelse av 

arbeidsoppgavene innenfor en risikomodell, som 
forskriften legger opp til. Dette er det første 
forvaltningsområdet hvor vi har tatt i bruk LEAN-
metodikk med innbyggerne i fokus.

Tirsdag 8. januar 2019 klokken 12.00 ble Alarmsentral
brann Sør-Vest (ABSV) samlokalisert med Haugaland
og Sunnhordaland 110-sentral på Rogaland brann og
redning hovedstasjon i Sandnes. Med denne sammen-
slåingen har vi fått et større fagmiljø og samtidig redusert
kostnader for 110-tjenesten i brukerkommunene. Målet
har hele tiden vært å kunne yte best mulig service til
innbyggerne i vårt dekningsområde.

I 2019 har vi prioritert å få på plass grunnfjellet i
organisasjonen, og skape en enda bedre
beredskapsorganisasjon rustet for fremtiden. Det er blitt
gjort en formidabel jobb med stort engasjement fra de
ansatte. Prosessen med den nye omorganiseringen har
vært tidkrevende og omfattende. Jeg vil rette en stor takk
for et fantastisk engasjement og bidrag i et viktig arbeid
som styret og jeg har store forventninger til.
Implementeringen som står foran oss i løpet av 2020 vil
ikke bli mindre krevende, men jeg er trygg på at det skal
VI klare i fellesskap.

Eierkommunene legger til rette for at vi skal ha best
mulige arbeidsforhold i RBR. I 2019 ble ny brannstasjon
på Ålgård en realitet, og Kvernevik brannstasjon ble
renovert. De nye brannstasjonene i Stavanger, på
Schancheholen og i Lervig, er vedtatt og vi ser frem til
det videre arbeidet med å få disse ferdigstilt.

Nils-Erik Haagenrud,
brann- og redningssjef
Rogaland brann og redning IKS
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STYRETS ÅRSBERETNING
Brannvesenet har ansvaret for alle lovpålagte oppgaver i 
eierkommunene i henhold til Lov om brannvern med 
flere. Selskapet har ansvaret for brann- og rednings-
beredskap, for brannforebyggende og kontrollerende 
oppgaver i kommunene. Selskapets hovedkontor ligger i 
Sandnes kommune.

Feierne skal utføre feiing og tilsyn med røykkanaler og 
fyringsanlegg og drive med motivasjons- og 
informasjonstiltak om brannfaren ved fyring.

Virksomheten har også ansvaret for interkommunal 
110-nødalarmsentral-brann for 32 kommuner, inkludert 
eierkommunene. 110-nødalarmsentralen mottar nød-
meldinger på nødnummer 110 og styrer varsling og 
utalarmering til de respektive kommunene.

Administrativt er tjenesten miljørettet helsevern og 
skjenkekontroll for 17 kommuner også lagt inn under 
Rogaland brann og redning IKS.

Fortsatt drift
Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift 
og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. 
Regnskapet viser overskudd på kroner 3 003 995. Selska-
pet har positiv egenkapital per 31.12.2019 på 87 628 664 
kroner.

Regnskapsinformasjon
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og 
balanse, med kontantstrømanalyse og noter, utfyllende 
informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er 
heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som er av 
betydning ved bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår 
at overskudd settes på fond. 

Finansiell risiko
RBR anser generelt ikke å være utsatt for stor finansiell 
risiko. Av omsetningen til brannvesenet kommer cirka 90 
prosent fra eierkommunene i form av tilskudd. Egen 
omsetning er blant annet årsavgifter brannalarmer, 

unødige utrykninger, kursing og lignende. Faktureringen 
av årsavgifter skjer forskuddsvis. Andre egne inntekter 
skjer fortløpende. Risikoen for at en motpart ikke skal ha 
økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ovenfor 
brannvesenet blir sett på som lav. Historisk har det vært 
lite tap på fordringer. Likviditeten i brannvesenet er også 
tilfredsstillende. Det er per i dag ingen endringer i 
betalingsvilkår for kundefordringer og leverandørgjeld.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet for Rogaland brann og redning IKS var i 
2019 på 4,8 prosent for hele organisasjonen mot 4,2 
prosent i 2018. Målet for organisasjonen er et sykefravær 
på under 5 prosent. Målet er fastlagt i revidert handling-
splan for inkluderende arbeidsliv. Rogaland brann og 
redning IKS undertegnet i 2014 en videreføring av IA–
avtalen. 

Ytre miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre 
miljø utover det som er normalt i bransjen, og har følgelig 
ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området.
Selskapet administrerer på vegne av kommunene i 
Sør-Rogaland egen beredskap som skal ivareta akutte 
forurensninger.

Likestilling og mangfold
Selskapet hadde i fjor ca. 436 ansatte hvorav 49 er 
kvinner (eksklusiv depotstyrken). Styret har åtte 
medlemmer hvor av to var kvinner. Siden bedriften har 
vesentlig flere mannlige arbeidstakere er det gitt unntak 
for kjønnskvotering for ansattes representanter i styret, 
mens det blant de eierkommunevalgte er 50 prosent 
kvinner i styret.

Selskapet har fokus på å legge til rette for likestilling, og 
har et ønske om å øke antall kvinnelige ansatte, uten at 
opptakskrav til beredskapsstyrken endres.

Sandnes 27. april 2020

Line Cecilie Møller 
Christiansen
Medlem

Mangor Malmin
Styreleder

Mirjam Ydstedbø
Medlem

Grete Kvalheim
Medlem

Henry A. Tendenes
Medlem

Kay Hov
Medlem

Dag Ove Riska
Medlem

Yngve Bye Bruun
Medlem

Nils-Erik Haagenrud
Brann- og redningssjef
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Sammen for en 
trygg og sikker framtid

Rogaland brann og redning IKS (RBR) besto i 2019 av kommunene Finnøy, Forsand, Gjesdal, Klepp,
Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand og Time. Ved årsskiftet til 2020 ble Finnøy
og Rennesøy en del av Stavanger kommune, mens Forsand gikk inn i Sandnes.

Brannvesenet har som hovedoppgave å redde liv og materielle verdier, men kanskje viktigst av alt:
Drive forebyggende arbeid gjennom aktiviteter som tilsyn, oppfølging av bekymringsmeldinger,
informasjonsaktiviteter, brannutredning, undervisning og mye mer. Samtidig er vi en servicebedrift som
skal yte kvalitet overfor innbyggerne i eierkommunene i alle våre tjenester og tilbud.

Foruten å drive brannforebyggende arbeid og stille beredskap ved brann og ulykker, har vi også i 2019 hatt
ansvaret for miljørettet helsevern og skjenkekontroll i 17 kommuner i Sør-Rogaland.
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Rogaland brann og redning IKS hadde i 2019 
15 brannstasjoner fordelt på 12 kommuner. 

Hovedstasjonen, Stavanger brannstasjon og 
Kvernevik brannstasjon er døgnbemannet, mens 
Bryne brannstasjon er bemannet med personell 
på dagtid og vaktordning på kveldstid. Jørpeland 
brannstasjon er bemannet med kontinuerlig 
vaktordning.

Brannstasjonene Bryne, Riska, Ålgård, Klepp og 
Rennesøy har deltid vaktordning, mens 
brannstasjonene på Finnøy, Forsand, Gilja, Høle, 
Kvitsøy og Oltedal har deltidsbemanning uten 
vaktordning. 

Stasjoner og
ressurser 
INNSATSLEDELSE
1 overbefal (hjemmevakt), 1 brigadesjef, 
1 brigadesjef Ryfylke

HOVEDSTASJONEN
Minimum 9 mannskaper på vakt.

STAVANGER
Minimum 10 mannskaper på vakt.

BRANNBÅTEN VEKTAREN
1 båtfører og 1 maskinist

KVERNEVIK
Minimum 4 mannskaper på vakt

S01 S03 R03

S11 S12 S13 S16

S1RVR S17 SKROK1 SKROK2 NATURBRANNIUAIUA

S21 S22 S23 S232

S2RVRS28S26 S04

S41 S44

overbefal brigadesjef røykdykker kjemikalie-
dykker

overflate-
redder

rednings-
dykker

rednings-
mann



12 13

OLTEDAL
Deltidsstasjon uten vaktordning

GILJA
Deltidsstasjon uten vaktordning

BRYNE
Minimum 5 mannskaper på vakt dagtid. 
Deltidsstasjon med vaktordning på kveldstid

JØRPELAND
Deltidsstasjon med kontinuerlig vaktordning

FINNØY
Deltidsstasjon uten vaktordning

HØLE
Deltidsstasjon uten vaktordning

KLEPP
Deltidsstasjon med vaktordning

ÅLGÅRD
Deltidsstasjon med vaktordning

KVITSØY
Deltidsstasjon uten vaktordning

FORSAND
Deltidsstasjon uten vaktordning

RISKA
Deltidsstasjon med vaktordning

RENNESØY
Deltidsstasjon med vaktordning

S91R11 S94R14 S92R17 S99 N21 N26 N31 N36

S71 S72 S81 S82 N68 N61 N11

S61 S66 N46N41 N51
R26 R24
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LOKALKUNNSKAP GULL VERDT NÅR MINUTTENE TELLER
Rogaland brann og redning IKS består av ni eierkommuner og dekker et område på 4 684,21 km². Det gjør oss til et
av Norges største brannvesen, både i areal og antall innbyggere. Flere av våre brannstasjoner er tilknyttet større og
mindre tettsteder. På grunn av lengre utrykningsvei for de andre nødetatene ser vi at brannvesenet ofte er først på
stedet i forbindelse med helseoppdrag og trafikk ulykker. Det setter krav til vår beredskap og kompetanse.
Mannskapene på samtlige av våre brannstasjoner, sammen med avdeling for nødsentral brann 110 og avdeling for
forebygging, er utvilsomt en viktig ressurs i det daglige arbeidet og når alarmen går. Med vår tilstedeværelse,
engasjement og lokalkunnskap ønsker vi å gi innbyggerne våre en viktig trygghetsfølelse i det daglige og når ulykken
inntreffer.

325 398
INNBYGGERE
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436
ANSATTE

Fordelt på fem avdelinger og 

15 brannstasjoner: 

• Avdeling for beredskap

• Avdeling for brannforebyggende

• Avdeling for miljørettet helsevern

• Avdeling administrasjon

• Avdeling for nødalarmering 110
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387 49
MENN KVINNER

MANGFOLD - EN STYRKE
Som brann- og redningsvesen er det viktig at vi gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. På den måten
er vi bedre rustet til å løse de ulike oppgavene vi møter i vår hverdag. I 2019 har en intern
arbeidsgruppe kartlagt mangfoldet i Rogaland brann og redning IKS og utarbeidet en strategi
med forslag og tiltak som kan øke og sikre et større mangfold i organisasjonen. 
Hva mener vi med mangfold? Mangfold er variasjon i etnisitet, kjønn, legning, funksjonsforskjeller, 
utdanning og arbeidserfaring, alder, oppvekstvilkår, personlighet med mer.
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RAKSHA BANDHAN
Mandag 19. august fikk mannskapene på Hovedstasjonen besøk av den frivillige organisasjonen Hindu Swyamsewah 
Sangh (HSS) i forbindelse med markeringen av den indiske festivalen Raksha Bandhan. Raksha Bandhan markerer 
kjærligheten mellom søster og bror. Når jenta binder et armbånd rundt håndleddet til broren, lover han samtidig å 
verne henne hele livet. Mannskapene fikk armbånd, merke i pannen og en liten kake som en del av seremonien, som 
skal gi beskyttelse i jobben. 

ET BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR ALLE
Lørdag 7. september fikk Rogaland brann og redning IKS æren av å kjøre fremst i Pride-paraden i Stavanger.  Vi heier 
på et inkluderende, trygt og godt samfunn hvor alle kan føle seg velkomne og fri til å være seg selv - akkurat sånn som 
man er. Når vi rykker ut på alarmer spiller det ingen rolle om du er fattig eller rik, svart eller hvit, troende eller ikke-
troende, homo eller hetero. Vi gjør ikke forskjell på folk. Vi er her for alle. 
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BESØK AV SAMFUNNSSIKKERHETSMINISTER
26. september fikk vi besøk av daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Ministerens mål
med besøket var å bli bedre kjent med brann- og redningsvesenet. Hun fikk høre hvordan Rogaland brann og redning
IKS jobber, og hvilke utfordringer vi står overfor nå og i framtiden. Noen av temaene under møtet var tunnel-
sikkerhet, kompetansebehov, rekruttering av deltidsmannskap, rammer, regelverk, fagskolen og våre erfaringer med 
Trygg hjemme-arbeidet.

BRANNFOREBYGGING, GOD BEREDSKAP OG BEVISSTE INNBYGGERE
Det brenner mindre i Stavanger og Sandnes, enn i andre byer i samme størrelsesomfang i Norge. Det viser en
statistikk over brannhendelser i bygg per 10 000 innbyggere fra 1.1.2016 til 31.12.2019 fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tallene over inkluderer alle brannhendelser i bygg per 10 000 innbygger.
Dette er en statistikk Rogaland brann og redning IKS er stolt av. Målrettet brannforebyggende arbeid, god beredskap,
bevisste innbyggere og godt samarbeid med eierkommunene kan være noen av årsakene til denne positive
statistikken.

27,4 32,8 34,4 40,0 42,3

46,8 50,9 52,3 57,3 57,7

Sandnes Stavanger Bærum Bergen Asker

Fredrikstad Drammen Trondheim Kristiansand Oslo

Hvor brenner det mest per innnbygger: 10 mest folkerike kommuner. Statistikk fra 1.1.2016-31.12.2019



24 25

0
PERSONER OMKOM I BRANN

• I 2019 omkom ingen personer i brann 
i Rogaland brann og redning IKS sine 
eierkommuner

• 41 personer omkom i brann i Norge i 
2019, mot 39 omkomne i 2018

• Eldre og pleietrengende, personer 
med nedsatt funksjonsevne og rus-            
avhengige er spesielt utsatt for å      
omkomme i brann

• Flest menn omkommer i brann

• Mange dødsbranner inntreffer i årets 
kalde måneder

• Helgene er mest utsatt, spesielt på 
natten når de fleste sover
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 7 521
BOLIGTILSYN

Alle boliger i våre eierkommuner blir vurdert etter en  
risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. Dette gir 
en prioriteringsliste for hvor seksjonen skal gjennom-
føre boligtilsyn. Under boligtilsynet sjekker vi at ildsted 
og pipe er i forskriftsmessig stand, og gir veiledning om 
riktig fyring. Vi informerer også om slokkemidler, 
varslingsutstyr og rømningsveier. Under tilsynet blir det 
også gjort en vurdering om det er behov for feiing av pipe, 
noe som i så fall vil skje i etterkant av tilsynet.

Beslutning om en pipe må feies eller ikke, gjøres basert 
på faglige vurderinger. Boliger med rentbrennende ovner 
og nye piper vil for eksempel ikke ha behov for feiing like 
ofte som eldre fyringsanlegg.

Ut i fra at målet å forebygge brann slik at tap av liv og 
verdier unngås, vil noen boliger få tilsyn oftere og noen 
sjeldnere enn tidligere.

Rogaland brann og redning IKS har i 2019 lagt om til risikobasert boligtilsyn 
og feiing. Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov ut fra kriterier som type 
skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.
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1 590
SÆRSKILTE BRANNOBJEKT

Rogaland brann og redning IKS (RBR) går hvert år tilsyn
i virksomheter som er definert som særskilte
brannobjekter, såkalte risikoobjekter. Det vil si byggverk
hvor det er stor risiko for tap av menneskeliv eller store
verdier ved brann. I 2019 hadde RBR 1590 særskilte
brannobjekt. Det ble utført 574 brannforebyggende tiltak
opp mot særskilte brannobjekt i 2019.

I 2019 gjennomførte RBR tilsyn i Hjelmeland kommune
etter bestilling og avtale med kommunen. Tilsynet ble

gjennomført som en revisjon med fokus på kommunen
som bygningseier. I tillegg ble det gjennomført tilsyn
av flere større industribygg i kommunen. Ansatte fra
seksjon tilsyn i RBR ledet og gjennomførte tilsynet.

En av brannvesenets lovpålagte oppgaver er å forebygge brann, slik at tap av 
liv og verdier unngås. 

§
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BRANNFOREBYGGENDE FORUM
Rogaland brann og redning IKS (RBR) var i 2019 stolt arrangør av Brannforebyggende forum. 11. og 12. september tok
vi imot over 300 kolleger fra hele landet. På programmet var kommunikasjon og innovasjon sentrale temaer med
dyktige og engasjerende forelesere. Forumet ble åpnet av ordfører Frode Fjeldsbø i RBR sin eierkommune Gjesdal,
og konferansier for konferansen brann- og redningsjef Nils-Erik Haagenrud i RBR.

4. og 5. september arrangerte RBR det årlige administrasjonsseminaret for brann- og redningsvesenet i Norge.
Nærmere 70 deltakere fra hele landet fikk to nyttige og flotte dager i Stavanger.

INFORMASJONSKAMPANJER
Informasjons- og motivasjonsaktiviteter er en viktig del av det forebyggende arbeidet til Rogaland brann og redning 
IKS (RBR). RBR har som mål å delta på og støtte opp om alle nasjonale informasjonskampanjer. I tillegg gjennomfører 
RBR ulike informasjonsaktiviteter som stands, undervisning og informasjon til foreninger og lag. Brannvernuka er 
en nasjonal kampanje som går av stabelen i uke 38 hvert år. Lørdag 21. september inviterte vi små og store, unge og 
gamle inn på 12 av våre brannstasjoner. Her fikk de se på brannbiler, spyle med brannslange og delta i kunnskaps-
løype om brannvern. I begynnelsen av desember deltok vi på Aksjon boligbrann. I år besøkte vi hjemmeboende eldre 
over 80 år i bolig uten pipe eller ildsted. 
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ARRANGEMENTER
Konsekvensen av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område. Det er 
viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann. Ved store arrangement samarbeider 
Rogaland brann og redning IKS sammen med arrangør og andre nødetater gjennom myndighetsmøter og tilsyn. 
Seksjon tilsyn behandler søknader og ser på gjennomføringen av ulike arrangementer. Hovedtyngden av saks-
behandlingen er konsentrert rundt sommermånedene. 

TRYGGE FLYKTNINGKVINNER
Prosjektet ”Trygge flyktningkvinner” har som mål å forebygge husbranner hos en utsatt gruppe, nemlig flyktninger.
Rogaland brann og redning IKS (RBR) tilbyr nyankomne flyktningkvinner i eierkommunene våre et gratis 
brannslokking-og førstehjelpskurs, sistnevnte med fokus på brannskader på barn. Totalt 151 kvinner fra 17 land 
gjennomførte kurset i 2019. Hvorfor eget kurs for kvinner? Fokuset på kvinner er fordi det ofte er kvinnene som er på 
kjøkkenet og lager mat, og det er de som er hjemmeværende med barna. Derfor trenger de kunnskap om slokking, 
forebygging av brann i hjemmet og behandling av brannskader, spesielt på barn. Det er vedtatt at prosjektet fra 2020 
går over i drift, blant annet fordi uttaksprofilen til Norge i 2020 er kvinneperspektiv, barnefamilier og helsesaker. 
Arbeidet skal også utvides noe ved at flyktninger over 55 år, som ikke har rett på introduksjonsprogrammet, 
inkluderes i opplegget. I tillegg skal flyktninger i barselpermisjon fanges opp siden de også faller utenfor 
introduksjonsprogrammet.
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FØRSTEHJELP FOR SMÅBARNSFORELDRE
Rogaland brann og redning IKS inviterte i 2019 småbarnsforeldre i våre eierkommuner til 2 timer med temaet 
førstehjelp. Det ble gjennomført 12 samlinger.  Forebygging og behandling av brannskader er hovedformålet med 
undervisningen, i tillegg til gjennomgang av førstehjelp ved forgiftning, fallskader, skader, kvelning, akutte 
sykdomstilstander, samt hjerte- og lungeredning. Undervisningen er laget med utgangspunkt i den nasjonale 
informasjonskampanjen Sky ilden. Norsk brannvernforening og Norsk forening for brannskadde står bak kampanjen, 
som også har etablert et samarbeid med flere norske brannvesen, deriblant Rogaland brann og redning IKS.

TRYGG HJEMME MED GODT SAMARBEID
Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne, rusavhengige, asylsøkere, flyktninger og arbeids-
innvandrere er spesielt utsatt for å omkomme i brann. Det er selvsagt ikke alle innenfor disse gruppene som utgjør 
noen høyere risiko enn befolkningen for øvrig. På bakgrunn av dette er det naturlig å dreie fokus og ressurser opp mot 
disse gruppene. Dersom det skal være mulig å oppnå en merkbar og varig reduksjon i antall branndøde, må vi 
konsentrere ressursene der risikoen er størst. RBR sin Trygg hjemme-gruppe jobber aktivt opp mot risikogruppene og 
har et godt samarbeid med eierkommunene og andre etater i dette arbeidet. Av de 1640 Trygg hjemme-sakene vi 
hadde i 2019, samarbeidet RBR med andre etater i 351 av dem. 510 av sakene var resultat av internt samarbeid 
mellom ulike avdelinger og seksjoner.
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82
TØRRKOK

Komfyren er hjemmets største brannversting. Gjenglemte gryter og mat er 
noen av de vanligste brannårsakene i norske hjem. 

På fagspråket kalles tørrkok “branntilløp komfyr”. 
Det inkluderer all overoppheting fra stekepanne, mat i 
stekeovn og andre gjenstander som er glemt på 
komfyren. 

Rogaland brann og redning IKS og resten av brann-Norge 
ønsker å komme tørr kokingen i norske hjem til livs. 
I regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) gjennomføres Komfyrvaktkampanjen. 

Halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes i dag 
komfyrbranner. En komfyrvakt kan  begrense skadene og 
hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig.

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og 
er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. 
Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en 
alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed 
til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

De fleste tørrkokingene skjer hjemme.
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 963
HJEMMEBESØK

Hjemmebesøk brukes for å følge opp 

brannsikkerheten hos risikoutsatte 

grupper. Rogaland brann og redning 

tilbyr også hjemmebesøk i nabolag 

hvor det har vært brann. 

Under hjemmebesøk ser vi på:

• Varsling

• Rømning

• Slokkemidler

• Brannkilder
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BEREDSKAPSFOREBYGGENDE ARBEID
I løpet av 2019 har mannskaper fra beredskapsavdelingens heltids- og deltidsstyrker sjekket brannsikkerheten hos 
hjemmeboende eldre over 75 år gjennom hjemmebesøk. Allerede fra 70 år har man statistisk sett nesten fem ganger 
høyere sannsynlighet for å omkomme i brann. Og jo eldre man blir, desto høyere blir risikoen. I 2019 ble det laget en 
risikomodell for Trygg hjemme. Denne gir oversikt over målgruppe satt etter gitte kriterier, som alder og om de bor 
alene. Rogaland brann og redning IKS er et av fire brannvesen i Norge som har fått støtte fra Brannløftet til å 
gjennomføre pilotprosjektet. Målet er at mannskaper fra beredskapsavdelingen skal sjekke brannsikkerheten hos 
hjemmeboende eldre over 75 år gjennom hjemmebesøk. 

BRANNTIPS
I juni 2019 ble Branntips.no lansert. Dette er en felles nasjonal plattform for innmelding av bekymringsmeldinger. 
Brann-Norge ønsker å være tilgjengelige og mer brukervennlige for alle innbyggere. Dette er bakgrunnen for opp-
rettelsen av branntips.no, som har fått økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen. I 2019 mottok Rogaland brann og 
redning IKS (RBR) 300 bekymringsmeldinger. Disse førte til besøk, tiltak og oppfølging av våre branninspektører. Vi ser 
på branntips.no som et viktig supplement til det systemet RBR allerede har for bekymringsmeldinger. Digitalisering 
og nasjonalt samarbeid i brann-Norge er viktig, og noe RBR ønsker å være en del av.
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BEKYMRINGSMELDINGER

Rogaland brann og redning IKS (RBR) mottar mange 
bekymringsmeldinger, en utvikling som er svært positiv 
fordi det signaliserer at brann forebygging tas på alvor av 
flere enn brannvesenet.

Bekymringsmeldinger er meldinger om risikoforhold 
knyttet til brannsikkerhet. Det kan være alt fra blokkerte 
rømningsveier, parkerte biler som hindrer brannvesenet 
i å komme frem med nødvendig utstyr, brannfarlige bo-
forhold med mer. 

RBR ønsker tips fra publikum om risikoforhold som
angår brannsikkerhet. 

Bekymringsmeldinger kan meldes til:
postmottak@rogbr.no  eller via branntips.no
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20
BRANNUTREDNINGER

Brannutredningsgruppen prioriterer branner hvor

Rogaland brann og redning IKS (RBR) kan dra nytte

og lærdom som kan brukes videre i vårt arbeid, som:

 • branner hvor det har vært tap av liv og 

 alvorlige skader

 • alle branner og branntilløp i omsorgsboliger

 • overnattingssteder og andre steder hvor en brann  

 kan føre til tap av mange liv

BRANNUTREDNINGSGRUPPEN
Rogaland brann og redning IKS (RBR) sin brann-

utredningsgruppe bistår politiets kriminal-
teknikere ved undersøkelse av brannsted. 

Funn fra brannutredningen er et nyttig hjelpe-
middel i det brannforebyggende arbeidet til RBR. 

I tillegg gir arbeidet et godt grunnlag for 
utvikling av RBR sitt brannforebyggende arbeid.
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21 820
LOGGFØRTE HENDELSER

ABSV er en avdeling i RBR, men alarmsentralen jobber til 
enhver tid for samtlige brannvesen og innbyggere som er 
innenfor 110-sentralens dekningsområde.

Sentralen er bemannet hele døgnet med et vaktlag 
bestående av tre operatører og en vaktleder. I dag har 
sentralen fem vaktlag, en avdelingsleder og seksjons-
leder.

• 2 217 øvelser
• 2 462 automatiske brannalarmer (ABA)
• 737 brannrelaterte hendelser
• 449 helseoppdrag
• 535 trafikkulykker

Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) hadde i 2019 som hovedoppgave å motta 
og formidle varsel om brann, ulykke, katastrofer og akutt forurensning fra 26 
kommuner i Rogaland, fem kommuner i Hordaland og en i Vest-Agder fylke. 
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UNØDVENDIGE UTRYKNINGER
I løpet av 2019 rykket Rogaland brann og redning IKS (RBR) ut på 1 721 brannalarmer som ikke var reelle branner. Det
er i snitt 4 unødvendige utrykninger hver dag. Unødvendige alarmer skyldes alt fra feil på anlegg, matos og damp til
byggestøv. Disse utrykningene legger beslag på store ressurser. Utrykningskjøring er en risiko i seg selv og det sliter
på utstyr, mannskaper og tar ressurser fra eventuelt andre alvorlige hendelser. For å få en nedgang i de unødvendige
utrykningene har RBR gjort en rekke grep som blant annet å informere boligeiere med automatisk brannalarm 
tilknyttet ABSV om å ta tidlig kontakt ved falsk alarm, for å hindre unødig utrykning.

SAMLOKALISERING
Tirsdag 8. januar 2019 klokken 12.00 ble Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) samlokalisert med Haugaland og
Sunnhordaland 110 sentral på Rogaland brann og redning sin hovedstasjon i Sandnes. Med denne sammenslåingen
har vi fått et større fagmiljø og samtidig redusert kostnader for 110-tjenesten i brukerkommunene. Takket være god
innsats og stå-på vilje fra ansatte og god støtte fra BDO gikk samlokaliseringen ryddig og fint for seg. Det nye 110-
distriktet for Sør-Vest utgjør nå et stort og variert område på 12 444 km² og rundt 520 000 innbyggere. I 2019 inngikk
ABSV en samarbeidsavtale med Hordaland 110, om å være deres støtte-sentral. I tillegg er ABSV også støtte-sentral
for 110 Agder og de for oss. En felles målsetning er at vi skal videreutvikle dette samarbeidet til å favne om mer enn
kun det å være støtte-sentral for hverandre. Ønsket er å kunne samarbeide om faglig og teknisk utvikling, utveksling
av perso-nell, bruk av hverandres fagkompetanse i tilknytning til spesielle hendelser med mer.
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 5 289
UTRYKNINGER

• 127 brann i bygning

• 258 trafikkulykker

• 202 helseoppdrag

• 27 gress- og lyngbranner,  

inkludert skogbranner

• 45 bilbranner

• 35 dyreoppdrag

• 29 akutt forurensning
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BRANN I BÅT VED TJUVHOLMEN
Seks personer ble reddet i land da det begynte å brenne i en fritidsbåt ved Tjuvholmen i Stavanger søndag 10. mars 
2019. Brannbåten «Vektaren» var raskt fremme ved den brennende båten og fikk startet slokkingsarbeidet. Seks 
personer fra luksusyachten ”Flying Fox” tok en luftetur i to mindre båter. Da de var midtfjords mellom Tjuvholmen og 
Kalhammeren, kjente de svilukt fra motoren, som ligger bak i båten. Ganske raskt så de røyk, før det plutselig kom 
flammer også. Mange innringere så brannen fra land og meldte fra til nødalarmsentral 110. 

HUS BRANT NED TIL GRUNNEN 
19. oktober klokken 18.25 fikk brannvesenet melding om brann i enebolig i Brautvegen på Erga i Klepp kommune.
Huset var fullstendig overtent, og brannen kunne sees fra flere kilometers avstand. På grunn av eksplosjonsfare fra 
gassflasker i verksted-delen av bygningen ble det opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt det brennende 
huset. Naboer som bor nærmere enn 300 meter fra brannstedet ble evakuert fra sine hjem. Ved 20-tiden hadde huset 
brent ned til grunnen, og bare pipa stod igjen. 
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VIKTIG KOLLEGASTØTTEORDNING
Rogaland brann og redning IKS har 11 kollegastøtter. Kollegastøtter er kollegaer som har fått opplæring og 
kompetanse til aktivt å gjennomføre psykologisk debrief etter hendelser.  De er betrodde kollegaer som er foreslått av 
sine egne kollegaer. De kjenner etaten, arbeidsbelastningene og vil være lett tilgjengelige ved behov. De kan også yte 
kollegastøtte ved en til en samtaler ved behov.  Kollegastøttene har taushetsplikt. I 2019 ble kollegastøttene kalt ut 21 
ganger i forbindelse med alvorlige hendelser. Det er hendelser som for eksempel trafikkulykker, drukning, hjertestans 
og alvorlige branner. Kollegastøttene har i tillegg hatt en del en-til-en samtaler i løpet av året. 

BRANN I ELDRESENTER PÅ RANDABERG
Klokken to natt til søndag 5. mai fikk brannvesenet melding om brann i Vardheim bo og servicesenter på Randaberg. 
Brannen startet i et kjøkken ved siden av et oppholdsrom. 22 eldre og pleietrengende ble evakuert. Brannen ble i 
ettertid etterforsket av politiet og Rogaland brann og redning IKS sin brannutredningsgruppe. 
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PERSONER OMKOM I DRUKNING

• I 2019 omkom 8 personer som følge av 
drukning i Rogaland. Dette er dystre tall 
som setter Rogaland på toppen i antall 
drukninger. 

• Av disse 8 drukningene var Rogaland 
brann og redning IKS (RBR) sin rednings-
dykkertjeneste involvert i 6 av tilfellene.
Redningsdykkere fra RBR ble utalarmert 
121 ganger og rekvirert av politiet 9     
ganger i 2019. 

• De vanligste drukningsulykkene i vår 
region skjer gjerne i bynære områder, ved 
båtkjøring, fisking langs kaier og i elver, 
eller under annen aktivitet i vannet som 
bading.

 8
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ROGALAND PÅ TOPPEN I ANTALL DRUKNINGER
Rogaland brann og redning IKS (RBR) har i dag 32 redningsdykkere, som er stasjonert ved Stavanger brannstasjon. 
Selv om dykkerne er stasjonert i Stavanger har de et beredskapsområde langt utover eierkommunene til RBR. En 
samarbeidsavtale med 330-skvadronen og Norsk luftambulanse gjør at våre redningsdykkere bistår i redningsoppdrag 
over hele Sørvest-Norge fra Flekkefjord, Valle og Bykle i Øst og Folgefonna og Stord i Nord. I 2019 var dykkere fra RBR 
ute på flere redningsoppdrag i retning av disse områdene. 
For å ha en best mulig redningsdykkertjeneste er man avhengig av nok tid til teknisk trening på redningsdykker-
operasjoner, herunder inngår nødvendig og robust utstyr og ikke minst kunnskap om bruken av dette. I tillegg behøves 
taktiske øvelser i samvirke med andre beredskapsaktører som bidrar i redningskjeden. 

VIKTIG DYKKERLEDERKURS
I 2019 gjennomførte 8 redningsdykkere et lokalt redningsdykkerlederkurs i regi av Høgskolen på Vestlandet. Forskrift 
om arbeid, Kapittel 26 setter nå et krav om gjennomført kurs i dykkeledelse for redningsdykker ledere. I tillegg er det 
et krav om redningsdykkerbevis for å kunne utføre søk etter antatt omkomne. Som dykkerleder har en ansvar for at 
sikkerheten til dykkeren i vannet er ivaretatt under hele innsatsen. Det betyr at en må kunne lede en dykkeoperasjon 
på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 
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NASJONALT RITS-LEDERKURS HOS ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
I starten av desember 2019 arrangerte Rogaland brann og redning IKS (RBR) et nasjonalt RITS-lederkurs med totalt 
16 deltakere fra RBR, Larvik, Ålesund, Salten og Tromsø. Kurset ble gjennomført etter Norges brannskole sine 
retningslinjer. I løpet av kurset fikk deltakerne drillet på teori og praktiske øvelser. RITS står for “redningsinnsats til 
sjøs” og er en nasjonal beredskap som de sju brann- og rednings-vesenene RBR, Oslo, Larvik, Bergen, Ålesund, 
Salten og Tromsø har tatt på seg å drifte, med litt økonomisk støtte fra DSB. Primæroppgaven til RITS-
mannskapene er å redde liv, og hjelpe til med å slukke brann om bord i fartøy til sjøs, hvis det er mulig. I RBR var det i 
2019 48 mannskaper med RITS-utdanning. På hvert skift er det 12 mannskaper som til enhver tid er med i denne 
beredskapen. 

TUNNELBEREDSKAP
På tampen av 2019 gjennomførte samtlige mannskaper i Rogaland brann og redning IKS (RBR) øvelser i
Ryfasttunnelene. Med seg på øvelsene hadde de også politi og helse. Målet med øvelsene er at nødetatene skal vær 
godt forberedt på å kunne håndtere hendelser i Ryfast når den åpner. Det ble også gjennomført flere 
kjentmannsøvelser inne i Eiganes- og Hundvågtunnelen for å bli kjent med veinettet inne i tunnelene.
Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30. desember. Selv om RBR har stort fokus på de nye prosjektene, har vi også
eksisterende tunneler som må få sin oppmerksomhet. RBR har registrert 12 tunneler som særskilte brann-
objekter. Samtlige er 1-løps tunneler og 3 av disse er lange under-sjøiske med høy stigningsprosent. Dette er risiko-
faktorer som øker sannsynligheten for brann i disse tunnelene, og seksjon tilsyn har derfor brukt ressurser på tunnel-
sikkerhetsarbeid, spesielt i disse, i flere år.
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NATURBRANNER

• I 2019 rykket Rogaland brann og 
redning IKS (RBR) ut på 27 gress- og 
lyngbranner, inkludert skogbranner

• RBR fikk bistand av skogbrann-        
helikopter 2 ganger i 2019

• Ni av ti skogbranner skyldes 
menneskelig aktivitet. Bålbrenning og 
grilling er den vanligste årsaken.

• Vær alltid forsiktig og bruk hodet når 
du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil 
om det er trygt å gjøre opp ild, er det 
bedre å stå over

27
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ØKT KOMPETANSE MED FAGSTASJON OG GRUNNOPPLÆRING I SKOGBRANNSLOKKING
Rogaland brann og redning IKS (RBR) arrangerte fra 1. til 3. april tre dager med grunnopplæring i skogbrannslokking 
for Norges brannskole (NBSK). Det var 20 påmeldte kursdeltakere fra 6 forskjellige brannvesen. Målet med kurset er 
å gi kursdeltakerne kompetanse i skogbrannslokking. I løpet av tre dager gikk kursdeltakerne gjennom både teori og 
praktise øvelser. Under den praktiske øvelsen fikk kursdeltakerne bryne seg på forskjellig utstyr og teknikker for å 
slokke og forhindre spredning av skogbrann. 12. mars ble den nye brannstasjonen på Ålgård åpnet. Ålgård 
brannstasjon er fagstasjon for naturbrann. Det innebærer at mannskapene på stasjonen jevnlig trener på håndtering 
av hendelser knyttet til naturbrann. Stasjonen er også utstyrt med spesialutstyr som kan brukes ved denne typen 
hendelser. 

VIKTIG SAMARBEID UNDER SKOGBRANNENE I SOKNDAL 
Tirsdag 23. april tok det til å brenne i terrenget ved Hellersheia i Sokndal kommune. Brannen var så kraftig at to 
turgåere måtte reddes ut med helikopter. Brannen spredte seg fort, og i løpet av kvelden ble beboere evakuert fra 
148 boliger nær brannene i Sokndal. Rundt midnatt tirsdag 23. april ble brann- og redningssjef i Rogaland brann og 
redning IKS (RBR), Nils-Erik Haagenrud,  anmodet til å stille i stab i Sokndal som lederstøtte skogbrann. I tillegg bidro 
mannskaper fra Ålgård, Rennesøy, Bryne, Klepp og Hovedstasjonen fra RBR. Brannen ble slokket 25. april. I løpet 
av tre dager bidro mannskaper fra RBR, Sokndal brann og redning, Flekkefjord brannvesen, Hå brannvesen, Sirdal 
brannvesen og Egerund brannvesen i slokkingsarbeidet sammen med styrker fra Sivilforsvarets FIG-gruppe, Fylkes-
mannen, Heimevernet og flere skogbrannhelikopter. Samt flere frivillige. 
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ØVELSE I STALLEN PÅ ØKSNEVAD VIDEREGÅENDE SKOLE
I 2019 har mannskaper fra Rogaland brann og redning IKS hatt flere øvelser i stallen på Øksnevad videregående
skole i Klepp kommune. Skolen stilte hester til disposisjon, og mannskapene fikk øve på å ta på grime og leie
hestene ut i sikkerhet. Slike øvelser er viktige og gir mannskapene gode erfaringer med håndtering av store dyr i
forbindelse med redningsoppdrag. Bryne brannstasjon er fagstasjon for dyreredning. Det betyr at mannskapene
jevnlig trener på spesielle teknikker og ulike utfordringer som kan oppstå ved hendelser hvor dyr er involvert.
Stasjonen har også spesialutstyr som kan brukes ved dyreredning. Stasjonen er en ressurs innen dyreredning i hele 
RBR sitt slukkedistrikt og bistår med kunnskap og utstyr på andre steder i distriktet.

ØVELSE NORTURA
Melding om ammoniakklekkasje på Nortura Forus. 23 personer er gjort rede for, flesteparten skadet. To er fortsatt 
savnet, det er satt i gang utvidet søk etter de savnede. Det var meldingen som tikket inn 10. september. Heldigvis var 
det bare en øvelse for mannskaper fra Rogaland brann og redning IKS (RBR), politi, ambulanse og Sivilforsvaret denne 
gangen.  Sammen med industrivernet på Nortura Forus, øvde nødetatene på håndtering av en såkalt CBRNE-
hendelse. CBRNE står for kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, stråling fra nukleært materiale og 
eksplosiver. Øvelser og trening er en viktig del av hverdagen til mannskapene i avdeling for beredskap. I løpet av 2019 
har mannskapene vært gjennom flere varierte øvelser: kurs i høydemateriell, tunnelopplæring, redningsinnsats til 
sjøs (RITS), farlig gods, røykdykking, frigjøring og førstehjelp, elveredning, samvirkeøvelser med mer. 
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BRANNBAMSEN BJØRNIS
Brannbamsen Bjørnis er en bamse som er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og 
 traumer, samt vekke barns interesse for brannforebyggende arbeid på et tidlig stadium. RBR har i dag Bjørnis som 
sjette brannkonstabel på vogna. Til vanlig holder Bjørnis til på Hovedstasjonen. Siden august 2018 har brannbamsen 
Bjørnis erstattet Eldar og Vanja som nasjonalt pedagogisk opplegg om brannvern for barn i barnehagen. 

BRANNVERN FOR SJETTEKLASSINGER
Mannskaper fra avdeling for beredskap underviser hvert år sjetteklassinger i brannvern. I løpet av 2019 gjennomførte 
mannskapene undervisning med slokkeøvelser på 41 skoler for total 1927 elever. Målet med undervisningen er å lære 
barna hvordan de kan forebygge brann. Ønsket er at elevene tar med seg denne kunnskapen hjem og videre i livet. 
Tidlig krøkes, som god brannforebygger skal bli! Opplegget består av en skoletime med undervisning i klasserommet 
og svaluttes med praktiske slokkeøvelser i  skolegården.
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KURS OG ØVELSER I SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND (SASIRO)
Rogaland brann og redning IKS (RBR) sin seksjon for øvelse og opplæring tilbyr kurs og opplæring. I løpet av 2019 har
seksjonen gjennomført 373 kurs for tilsammen 7400 kursdeltakere, hovedsakelig fra RBR sine eierkommuner. Det
har i løpet av året blitt gjennomført en rekke nye kurs blant annet sikkerhetskurs i forbindelse med trusler, kurs for
tunnelansvarlige med flere. I tillegg til eksterne kurs er Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) et viktig
senter for opplæring og øvelser for RBR sine brannmannskaper. Det er i løpet av 2019 gjort tiltak i øvelseshuset med å
installere gassanlegg som begrenser røykeksponeringen for innsatsmannskapene. I samarbeid med Sandnes 
kommune er det satt i gang et prosjekt som skal se på de fremtidige lokalene til SASIRO. Her er vårt og Sivilforsvaret 
sine behov viktig. Dagens lokaler tilfredsstiller ikke Arbeidstilsynet eller vårt behov for et forsvarlig arbeidsmiljø.

VERNERUNDER PÅ DELTIDSSTASJONENE
I løpet av 2019 har det blitt gjennomført HMS-runder på alle Rogaland brann og redning IKS sine deltidsbrann-
stasjoner. På besøksrunden har ledelsen i beredskapsavdelingen, hovedverneombudet og brann- og redningssjefen 
vært med. I tillegg til HMS-runder har det blitt informert om aktivitet som pågår ellers i organisasjonen, kommende 
investeringer og omorganisering.  
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NYE BRANNSTASJONER I STAVANGER - BYGGINGEN KAN BEGYNNE
I 2019 satte prosjektgruppen,som jobber med de nye brannstasjonene i Lervig og Schancheholen, igang med 
konkretiseringsfasen av prosjektetene. brannstasjonen i Lervig vil bli fagstasjon for vannberedskapen med rednings-
dykkere og brannbåt stasjonert her. Schancheholen vil med sin beliggenhet nær tunnelløpene til Ryfast bli fagstasjon 
for tunnel. 

BESØK FRA KINA
Fredag 6. desember hadde Rogaland brann og redning IKS (RBR) besøk av 5 personer fra ”Chinese Fujian Province 
Civil Air Defense Office”. Gjestene er ansvarlig for den lokale brannsikkerheten i Fujian-provinsen, som har 39 
millioner innbyggere. De er vennskapskommune med Stavanger, og ønsket å lære hvordan RBR jobber med beredskap 
og forebyggende arbeid. 
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RBR har det administrative, økonomiske og 
personalansvaret for avdeling for miljørettet helsevern 
og skjenkekontroll. Vedtaks-myndigheten ligger hos den 
enkelte kommune og rådgiverne er saksbehandlere og 
rådgivere for kommuneoverlegene/helsesjef. 

Skjenkekontrollen utfører tjenester for Bjerkreim, 
Egersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, 
Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sirdal, Sokndal, 
Stavanger, Strand og Time kommuner.

I 2019 hadde avdelingen følgende aktiviteter: 
• 3 befaring og ferdigbefaringer i barnehager
• 5 befaring og ferdigbefaringer i skoler
• 5 godkjenninger av barnehager
• 1 godkjenning av skole
• 50 tilsyn med barnehager
• 35 tilsyn med skoler
• 2 tilsyn med bassengbad
• 35 tilsyn med institusjon (sykehjem)
• 120 ship sanitation controll certificate
• 1268 skjenkekontroller
• 648 salgskontroller
• 656 kunnskaps- og etablererprøver

Miljørettet helsevern (MHV) utfører tjenester for kommunene Egersund, Finnøy, 
Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, 
Sandnes, Sokndal, Stavanger, Strand og Time. 

VINDKRAFTUTBYGGING I ROGALAND 
Avdeling for miljørettet helsevern har i 2019 vært involvert i 
vindkraftutbygginger og har opparbeidet seg ny kunnskap om 
vindkraftverk og helsepåvirkning. 
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IUA SØR-ROGALAND
Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland (IUA), som består av 15 kommuner. Formålet 
med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt 
forurensning. IUA har en ansatt i 80 % stilling. IUA disponerer andre mannskaper fra medlemskommunene ved inn-
satser og i forbindelse med kurs og opplæring (instruktører). Det har ikke vært registrert skader, ulykker eller andre 
uønskede hendelser i tilknytning til IUA sin aktivitet i 2019. Det er i løpet av 2019 registrert 45 hendelser knyttet til 
akutt forurensning i IUA sine deltakerkommuner. I 2019 ble det arrangert flere kurs blant annet grunnkurs i akutt 
forurensning for kommunens mannskap, teiglederkurs, strandrensekoordinatorkurs med flere. Det ble også holdt en 
to dager lang interkommnual lederøvelse hvor målet er at Kystverket skal øve IUA-stabens håndtering av en større 
hendelse.

SKJENKEPRØVER
Skjenkekontrollen har ansvar for å føre kontroll med at steder som selger eller skjenker alkohol følger lovverkets
krav. I Bjerkreim, Egersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes,
Sirdal, Sokndal, Stavanger, Strand og Time kommuner. Seksjon for skjenkekontroll har ansvaret for alle
etablererprøvene i serveringsloven og kunnskapsprøvene i alkoholloven. I løpet av 2019 ble det gjennomført 656 
etablerer- og kunnskapsprøver. Disse blir avholdt i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO). 
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