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Fotobidrag: Fredrik Refvem, Marius Vervik, Anders Boine Verstad, 
Mathias Oppdal, Michael Chr. A. Simonsen, Frode Olsen, Frode Ueland, 
Knut-Erik Reinsnos, Knut-Erik Nøttaasen, Rune Nilssen, Lasse 
Grahl-Jacobsen, Øyvind Nermoen, Eirik Tjelta Tuftedal, Gert Olsson, 
Jermund Hegdal, Rønnaug Holterman, Bente Henriksen og Gry Solem

Forsiden: 27. mai kom det inn melding til 110-sentralen om brann i 
skogen på Finnøy-siden av Ombo. Innsatsen på øya skulle vise seg å bli 
både langvarig og krevende. Feier Kristine Hegelstad Stokka og 
brannkonstabel Kåre Gilje jobber med å slukke restene av skogbrannen 
for å forhindre at den blusser opp igjen. 
Foto: Marius Vervik. 
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Brann- og redningssjefens forord

LEDELSEN I ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
Nils-Erik Haagenrud tok fatt på jobben som brann- og redningssjef i RBR 1. februar 2018. Ledergruppen i RBR består 
av fra venstre avdelingssjef for miljørettet helsevern og skjenkekontroll Randi Helland Stråtveit, konstituert perso-
nalsjef Stian Pedersen, avdelingsleder beredskap Ståle Fjellberg, avdelingsleder administrasjon og økonomi Randi 
Sofie Seglem, brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud, kommunikasjonssjef Kari Synnøve Vigre, avdelingsleder 
 forebyggende Frode Strøm og avdelingsleder nødalarmeringssentral Øyvind Hansen. 

2018 har vært et travelt år for Rogaland brann- og 
redning IKS (RBR) med et stort spenn i forskjellige type 
oppdrag. Det ligger en forventning i at vi skal ha rett 
dimensjonering og kompetanse for å være forberedt på å 
håndtere det uventede. Endringer i samfunnet og innbyg-
gernes forventninger gjør at vi som brann- og rednings-
vesen må være omstillingsdyktige.

Vi har som mål at ingen skal omkomme i brann i våre 
eierkommuner. Lørdag 14. april omkom dessverre tre 
personer i brann på Sokn camping i Rennesøy kommune. 

Satsingen på brannforebyggende arbeid opp mot utsatte 
grupper, riktig dimensjonert beredskap, rett kompetanse, 
samarbeid mot eierkommunene og andre offentlig 
aktører redder utvilsomt liv. 
Endringen i det forebyggende arbeidet fra kvantitet til 
kvalitet og risikobaserte tilsyn krever nytt fokus og 
mangfold i kompetansen og har gitt positive resultater de 
siste årene. Vi er nok det brann- og redningsvesenet 
nasjonalt, som har kommet lengst i arbeidet mot risiko-
utsatte grupper. Det har gitt anerkjennelse og mye positiv 
omtale i media i 2018.

Antall utrykninger og endring av type oppdrag følger den 
trenden vi har sett de senere årene. Dreiningen fra 
tradisjonelle brannoppgaver til et stort spenn av for-
skjellig type oppdrag. Med lokal tilstedeværelser er 
brannvesenet ofte første utrykningsenhet på 
ca. 60 prosent av utrykningene. 

Beredskapen er styrket gjennom ansettelse av flere 
brannkonstabler, som vil gjøre at når de nye brann-
stasjonene er på plass vil vi være klare med å dimen-
sjonere opp beredskapen til riktig nivå. Arbeidet med de 

nye brannstasjonene i Schankeholen og Lervig er godt i 
gang og vil optimalisere riktig lokalisering i forhold til 
innsatstid og beredskap i Stavanger. 

Skogbrannen på Ombo var den største skogbrannen i 
nyere tid. God beredskap, godt samarbeid med frivillige, 
kommune og andre beredskaps-aktører, sammen med 
lite vind, gjorde at brannen ble stoppet innenfor et 
akseptabelt område. 
Innsatsen pågikk i 12 dager og var til tider utfordrende 
ressursmessig. Det interkommunale samarbeidet vi har 
kom virkelig til sin rett ved at vi kunne ta ressurser fra 
alle stasjonene uten å svekke beredskapen vesentlig i 
eierkommunene.

Et av målene for 2018 var å få til samlokalisering av 
110-sentralene i Rogaland. Etter samtaler med Hauge-
sund kommune og brannsjefene i regionen ble det i 
november enighet om samlokalisering av 110-sentralene. 
Samlokaliseringen vil på sikt gi økt kvalitet og være 
økonomisk lønnsom for alle parter. Stavanger kommune 
blir vertskommune for 
samarbeidet.

Administrasjonen er noe styrket på økonomisiden i 2018, 
men bemanningen administrativt er fortsatt for lav i 
forhold til oppgavene som tilligger avdelingen, ikke minst 
i forhold til at Strand og Forsand blir nye eierkommuner i 
2019. 

Det har vært fokus på arbeidsmiljø og organisasjons-
utvikling, for å tydeliggjøre ansvar og roller i 2018. Det 
arbeidet vil fortsette i 2019 med mål om å få på plass en 
organisering som er rettet mot fremtiden, brukere, eiere 
og ansatte sine forventninger. 
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Rogaland brann og redning IKS (RBR) besto i 2018 av kommunene Finnøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, 
Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time kommuner. Ved årsskifet ble også Strand og Forsand en del av samarbeidet. 

Brannvesenet har som hovedoppgave å redde liv og materielle verdier, men kanskje viktigst av alt: drive brannfore-
byggende arbeid. 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 ansvaret for miljørettet 
helsevern og skjenkekontroll i 17 kommuner i Sør-Rogaland.

Sammen for en 
trygg og sikker framtid

Kartdata©2019Google
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NÆRHET TIL INNBYGGERNE VÅRE ER VIKTIG
Tall fra DSB viser at brannvesenet i over 50 prosent av tilfellene var først på skadestedet av de tre nødetatene i 2018. 
I Rogaland var brannvesenet først på stedet i 54,4 prosent av utrykningene hvor alle tre nødetatene ble kalt ut. RBR 
har i dag 13 brannstasjoner med ulike vaktordninger. 10 av disse er deltidsstasjoner. På grunn av lengre utryknings-
vei for de andre nødetatene ser vi at brannvesenet ofte er først på stedet i forbindelse med helseoppdrag og trafikk-
ulykker på flere av våre brannstasjoner tilknyttet mindre tettsteder. Deltidsmannskapene er utvilsomt en viktig ressurs 
og gir innbyggerne i sitt nærmiljø en viktig trygghetsfølelse med sin tilstedeværelse. 

305 075
INNBYGGERE
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VI TRENGER FLERE JENTER PÅ LAGET
Onsdag 5. desember fikk vi besøk av 60 spreke kvinner på Hovedbrannstasjonen. Målet med arrangementet var  å vise 
hva brannyrket innebærer, og forhåpentligvis lokke flere dyktige kvinner til yrket. Som brann- og redningsvesen er 
det viktig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, både for å ha tillit, men også for å være best mulig rustet for å løse de 
ulike oppgavene vi møter i vår hverdag. 

TØFFE GUTTER BRUKER KJOLE
I 2018 var mannskaper fra RBR for første gang med og markerte viktigheten og gleden over mangfoldet i Stavanger og 
Rogaland i prideparaden 9. september. Vi er et brann- og redningsvesen for alle innbyggerne i våre ti eierkommuner. 
Når vi rykker ut på alarmer spiller det ingen rolle om du er fattig eller rik, svart eller hvit, homo eller hetero. Vi gjør 
ikke forskjell på folk.
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390
ANSATTE

Fordelt på seks avdelinger og 

13 brannstasjoner: 

• Avdeling for beredskap

• Avdeling for  

brannforebyggende

• Avdeling for miljørettet   

helsevern og skjenkekontroll

• Avdeling for personal

• Avdeling for økonomi  

og administrasjon

• Stabsfunksjoner
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ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE
Høsten 2018 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte i RBR, både heltidsansatte og del-
tidsansatte. Resultatene fra undersøkelsen viser at de ansatte er stolte av å ha RBR som arbeidsplass. Det er likevel 
en del ting som må tas tak i for å bedre arbeidsmiljøet. Dette vil være en langsiktig og kontinuerlig jobb, som det vil 
jobbes med systematisk og målrettet med det neste året.  

NYTT HOVEDVERNEOMBUD
1. mars tok Tommy Pedersen fatt på rollen som nytt Ho-
vedverneombud i RBR. Hovedverneombudet sin oppgave 
er å ivareta de ansattes interesser i saker som angår 
arbeidsmiljø. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
I 2018 ble det etablert en HMS-gruppe som skal samarbeide på tvers av avdelingene og rapportere direkte til RBR sitt 
arbeidsmiljøutvalg (AMU) og ledergruppen. RBR har som mål at all virksomhet som drives i selskapet skal gjennom-
føres uten skade på mennesker, dyr eller miljø, og uten tap av materielle verdier. Målet er at vår virksomhet skal være 
blant de fremste brannvesen innen helse, miljø og sikkerhet. Vi ønsker å fremstå som en miljø- og sikkerhetsbevisst 
arbeidsplass. Alle medarbeidere skal aktivt bidra til utforming av, og etterlevelse av systemet for HMS-styring og 
internkontroll
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SAMLOKALISERING AV 110-SENTRALENE I ROGALAND 
Høsten 2018 ble det besluttet å samle nødmeldetjenesten for brann 
ved 110-sentralen hos ABSV. Før har Rogaland hatt to fagsentralen 
for brann, en i Haugesund og en i Stavanger. 8. januar ble nødemel-
detjenesten samlet hos ABSV. 

30 864
LOGGFØRTE HENDELSER

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

• 7 885 oppdrag løst av 110
• 1 764 automatiske brannalarmer (ABA)
• 109 branner i skog- og utmark
• 52 pipebranner
• 34 akutt forurensning

Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) har 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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LOVPÅLAGTE TILSYN
RBR går hvert år tilsyn i virksomheter som er  definert 
som særskilte brannobjekter/risiko objekter. Det vil si 
byggverk hvor det er stor risiko for tap av menneskeliv 
eller store verdier ved brann. 
I 2018 hadde RBR  1 270 særskilte brannobjekter. Det 
ble utført  590 brannforebyggende tiltak opp mot sær-
skilte brannobbjekter i 2018. 

 12 064
BOLIGTILSYN

De brannforebyggende oppgavene er først og fremst 
 knyttet til lovpålagte oppgaver, men avdelingen utfører 
også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men 
som har stor verdi i forhold til å forebygge brann. 

Brannforebyggende avdeling er delt inn i tre seksjoner:
• Branntilsyn
• Boligtilsyn og feiing
• Øvelse og opplæring

Oppgavene avdelingen utfører er blant annet:
• Brannforebyggende - og holdningsskapende 

 informasjonsaktiviteter
• Tilsyn i særskilte brannobjekt
• Brannteknisk saksbehandling
• Feiing og tilsyn av piper og ildsteder
• Kursvirksomhet

Brannforebyggende avdeling har som hovedmål  å forebygge brann, slik at 
tap av liv og verdier unngås
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 896
HJEMMEBESØK

RBR tilbyr gratis hjemmebesøk og en 

uformell prat om brannsikkerhet i 

boligen. 

Under hjemmebesøk ser vi på:

• Varsling

• Rømning

• Slokking

• Brannkilder

BEREDSKAPSFOREBYGGENDE ARBEID
Høsten 2018 startet pilotprosjektet 
 “Beredskapsforebyggende arbeid” opp. 
RBR 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 brannsik-
kerheten 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. 
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FUNKISPRISEN
Torsdag 13. september mottok RBR Funkisprisen 2018. Prisen deles hvert år ut av FunkisHusetPrisen og blir tildelt 
personer eller institusjoner som har gjort seg bemerket med positive holdninger til FunkisHusets brukere og som på 
den måten har bidratt til å heve livskvaliteten for rusmiddelavhengige. Gjennom årlige møtepunkter med tema som 
brannøvelse, opplæring i hjerte- og lungeredning og hjemmebesøk har vi fått god kontakt og en unik mulighet til å bli 
kjent med brukerne av huset. I september mottok branninspektør Øyvind Nermoen prisen Årets brannmann av Tids-
skriftet Brannmannen for sitt arbeid med å forebygge brann hos risikogrupper. 

TILSYN I LANDBRUKET
I 2018 har RBR gjennomført 55 branntilsyn og 4 befaringer i landbruket. De fleste av tilsynene har vært samord-
na tilsyn på hold av storfe og sau i tradisjonelle driftsbygninger. Siden 2010 har RBR gjennomført tilsyn i landbru-
ket i samarbeid med DLE, Arbeidstilsynet og Mattilsynet. I 2018 var det en brann hvor dyreliv gikk tapt i RBR sine 
eier kommuner da et kyllinghus brant ned til grunnen i Finnøy kommune. Denne ble i etterkant utredet av RBRs 
brannutredningsgruppe og politiet.  
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BEDRE GJENNOM SAMARBEID
Tirsdag 4. september skrev brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud og Kåre Reiten, leder for kommunalstyret for 
levekår i Stavanger kommune, under på en samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre at brannvesen og kommune jobber 
sammen om felles brannforebyggende tiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper som mottar helse- og omsorgs-
tjenester fra Stavanger kommune. RBR har nå samarbeidsavtale og felles brannforebyggende tiltak i samarbeid med 
alle eierkommunene. 

TILSYN I REHABBOLIGER I STAVANGER
Etter to branner i rehabboliger boliger på kort tid,  gjennomføre RBR i samarbeid med Stavanger kommune tilsyn i 
samtlige av kommunens 225 rehabiliteringsboliger. 300 røykvarslere ble kjøpt inn og hengt opp på de stedene hvor det 
manglet varsling. 

RISIKOGRUPPER
RBR jobber aktivt opp mot utvalgte 
risikogrupper, som er mer utsatt for  
å omkomme i brann enn andre.  
Disse er:
• Eldre og pleietrengende
• Personer med rus- og/ eller  
 psykiatriproblematikk
• Flyktninger
• Asylsøkere
• Studenter
• Arbeidsinnvandrere
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 306
BEKYMRINGSMELDINGER

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. 

Rogaland brann og redning IKS ønsker tips fra publikum 
om risikoforhold som angår brannsikkerhet. 

Bekymringsmeldinger kan meldes til:
postmottak@rogbr.no  
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65
TØRRKOK

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

RBR 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.

Komfyren er hjemmets største brannversting. Gjenglemte gryter og mat er 
en av de vanligste brannårsakene i norske hjem. 
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 5 237
UTRYKNINGER

• 106 brann i bygning

• 227 trafikkulykker

• 113 helseoppdrag

• 43 gress- og lyngbranner,  

inkludert skogbranner

BRANNVESEN
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BRANN I GEOPARKEN
Klokken 20.41 fikk 110-sentralen inn melding om brann i en av installasjonene i Geoparken utenfor Oljemuseet i 
Stavanger sentrum. Mannskapene rykket straks ut og fikk startet slokningsarbeidet. Brannen avga store mengder 
svart og kraftig røyk som kan være helsefarlig. Naboer ble derfor bedt om å holde vindu og dører lukket. Brannrøyk 
er en svært sammensatt blanding av først og fremst oppvarmet luft, sotpartikler og gasser. Brannvesenet anbefaler 
generelt innbyggerne om å holde seg vekke fra røyk fra branner.

BRYNE-BRANNENE
23. juli rykket mannskaper fra Bryne brannstasjon ut på fem branner på Rosseland i Time kommune. I løpet av et par 
timer begynte det å brenne i fire søppelspann og en bil. De påfølgende dagene skulle det komme to nye utrykninger 
til samme område. 3. august gikk alarmen igjen. Denne gangen brant det i et bolighus i Torkel Lendes vei. Til alt hell 
kom familien ut av huset, men huset ble totalskadet. I forbindelse med brannene patruljerte både brannvesenet og 
politiet på Rosseland for å hindre flere påsatte branner. Mannskaper fra forebyggende avdeling satte også av flere 
dager til å oppsøke boliger i området med råd om brannsikkerhet. 
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DØDSBRANNEN PÅ SOKN
Lørdag 14. april like før klokken 05.30 kom meldingen 
om brann i en campingvogn på Sokn camping. Da mann-
skapene ankom stedet var campingvognen  overtent. 
Senere ble tre personer bekreftet omkommet. Mor, far 
og sønn med  hjemmeadresse i Figgjo i Sandnes etterlot 
seg en tenåringsdatter. 

3
PERSONER OMKOM I BRANN

• 39 personer omkom i brann i Norge  
i 2018

• Røyking er den største årsaken til at 
folk dør 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

454514
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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. 23. mai inviterte Bjørnis 500 barne-
hagebarn til en drømmedag i SASIRO. I løpet av noen timer fikk barna lære mer om både brannbil, brannslokking, 
førstehjelp og brannforebygging. Rett før jul besøkte Bjørnis barna på barneklinikken ved 
Stavanger universitetssykehus. 

TRYGG CAMPING
Som en følge av dødsbrannen på Sokn camping i april gjennomførte RBR en rekke tiltak opp mot campingplassene i 
distriktet. Helgen etter dødsbrannen deltok RBR sammen med politi og Rennesøy kommune på informasjonsmøte på 
Sokn camping. RBR inviterte eiere og brannansvarlige på campingsplasser i eierkommunene med gjennomgang av 
regelverk og utfordringer knyttet til brannsikkerhet. I tillegg fikk 15 campingplasser i distriktet besøk av ansatte fra 
RBR med tilbud om frivillig sjekk av brannsikkerheten i campingvogn eller bobil. 

TIDLIG VARSLING REDDER LIV
Under besøkene på campingplassene 
sommeren 2018 ble det avdekket at 
mange manglet tilstrekkelig varsling 
og slokkemiddel. Brannvesenet 
anbefaler gassvarsler, CO-varsler  
og røykvarsler i campingvogner  
og bobiler.
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 27. MAI - 10. JUNI SKOGBRANNEN PÅ OMBO

• 12 døgn i innsats

• 12-1500 dekar med brent skog

• 3 helikoptre i innsats

• 1 natubranncontainer

• 3 mannskapsbiler

• 50 - 60 mannskaper i innsats hver dag

• 5500 arbeidstimer RBR

• 8000 arbeidstimer Sivilforsvarets FIG-gruppe

• 13 innsatsplaner
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TOTALFORBUD MOT BRUK AV ILD UTENDØRS
Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i nærheten av skog og utmark i Norge. På 
grunn av den høye skogbrannfaren ble bålforbudet utvidet til totalforbud 23. mai. Fra og med 1. - 8. juni ble forbudet 
utvidet til å også gjelde grilling i egen hage. Fra 8. - 11. juni var det grillforbud i Stavanger sentrum. Bakgrunnen for 
totalforbudet var den ekstreme skogbrannfaren. I tillegg ble det brukt store ressurser for å få kontroll på skogbrannen 
på Ombo, noe som medførte at beredskapen ellers i området ble påvirket. Informasjonsbehovet var stort både blant 
innbyggere, eierkommuner og media. Mannskaper fra RBR patruljerte strender og grillplasser for å informere inn-
byggerne om totalforbudet. 

SKOGBRANN PÅ OMBO
På morgenen  27. mai kom det inn melding til 110-sentralen om brann i skogen på Finnøy-siden av Ombo. Innsatsen 
på øya skulle vise seg å bli både langvarig og krevende. Samtidig viste brannen en positiv utvikling av RBRs hånd-
teringsevne av skogbrann. Med hjelp fra tre skogbrann-helikoptere, mannskaper fra RBR, Hjelmeland brannvesen, 
Sivilforsvarets FIG-gruppe, samt frivillige på øya ble brannen omsider slukket 10. juni. Da hadde 12 - 1500 dekar av 
skog og natur brent opp. Heldigvis gikk hverken liv eller materielle verdier tapt i brannen. 
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BRANNUTRENINGSGRUPPE
RBRs brannutredningsgruppe bistår politiets 
kriminalteknikere ved undersøkelse av brannsted. Funn fra 
brannutredningen er et nyttig hjelpemiddel i det brannforebyg-
gende arbeidet til RBR. I tillegg  gir arbeidet et godt grunnlag 
for utvikling av RBR. 

22
BRANNUTREDNINGER

Brannutreningsgruppen prioriterer branner hvor 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
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SØK ETTER SAVNET PERSON
I perioden 1. juni til 17. juli deltok rednings-dykkere fra RBR 
i en politistyrt aksjon for å finne en savnet person i Måna-
fossen. Oppdraget var svært risikofylt og utfordrende på 
mange måter. Personen ble tilslutt funnet og bragt ned. Dette 
er et viktig arbeid, ikke minst for pårørende familie som kan 
få svar på spørsmål og en grav å gå til.

100
DYKKEROPPDRAG

8 PERSONER REDDET AV REDNINGSDYKKERE I 2018

RBR har i dag 44 redningsdykkere som utfører redningsoppdrag i 

vann og sjø. Redningsdykkerne bistår også politiet med søk etter 

personer eller andre ting som kan knyttes opp mot kriminelle 

handlinger. Redningsdykkerne har base på Stavanger brann-

stasjon. 
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STYRKET BEREDSKAP INNEN OVERFLATEREDNING
Med økonomisk støtte fra Brannløftet har RBR i 2018 styrket beredskapen med overflateredning på flere deltids-
stasjoner. I dag har følgende stasjoner utstyr og mannskaper til å utføre overflateredning: Hovedstasjonen, Stavanger, 
Kvernevik, Ålgård, Bryne, Riska , Kvitsøy og Rennesøy. Overflateredning er redning av person i vann uten dykking. 
 Redningsaksjoner i eller i nærheten av elver og annet vann kan være risikofullt om brannmannskapene mangler 
kunnskap om overflateredning. 

BRYNE BRANNSTASJON FAGSTASJON FOR DYREREDNING
Bryne brannstasjon ble i 2018 offisielt fagstasjon for dyrerednig. Det betyr at mannskapene på stasjonen jevnlig trener 
på spesielle teknikker og forskjellige utfordringer ved hendelser hvor dyr er involvert. Stasjonen vil også få spesial-
utstyr som skal brukes ved dyreredning. Grunnen til at Bryne er plukket ut som fagstasjon på dette feltet er mye på 
grunn av beliggenheten. Gårdene ligger tett på denne delen av Jæren, noe som tilsier at utrykninger hvor dyr er de 
nødstilte skjer oftere her. Stasjonen er likevel en ressurs innen dyreredning i hele RBR sitt slokkedistrikt og bistår 
med kunnskap og utstyr på andre steder i distriktet.
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SKOLEUNDERVISNING
RBR underviser hvert år sjetteklassinger i brannvern. 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.

PÅ VAKT
Under Landstreffet i Kongeparken samler 14.000 russ fra hele landet en helg i mai hvert år. 
I forkant av arrangementet  deltar RBR på myndighetsmøte sammen med arrangør, kommune og andre nødetater. På 
dagtid kontrollerer mannskaper fra forebyggende brannsikkerheten i bussene og bilene, mens et vaktlag fra Ålgård 
brannstasjon er stasjonert i parken hele helgen for å ivareta sikkerheten til russen. 
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NY OPPLÆRINGSBIL
RBR har i 2018 fått seg ny opplæringsbil til bruk ved opplæring i utrykningskjøring. For å kjøre kjøretøy under 
 utrykning må man ha kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 på førerkortet. I dag har RBR to godkjente 
160-instruktører som står for kjøreopplæringen av nye sjåfører. I 2018 har vi fått 12 nye sjåfører med kompetansebevis 
for å kjøre utrykning. 

TUNNELSIKKERHET
Høsten 2019 vil tunnelmassen i regionen vår være doblet. Da står Ryfast-prosjektet, Eiganes-tunnelen, Hundvåg-
tunnelen og Ryfylketunnelen ferdig. RBR har fokus på kompetanseheving innen tunnelsikkerhet og kommer til å 
fortsette å jobbe med dette også i årene fremover. For at nødetatene skal være klare til å håndtere hendelser i disse 
tunnelene kreves det at beredskapsanalyser, planer og øvelser utarbeides, avholdes og utvikles i RBR, andre nød-
etater og i Vegvesenet.

TUNNELOPPLÆRING I SASIRO
Mannskaper i beredskapsavdelingen har i løpet 
av 2018 gjennomført deler av et opplærings-
program for å øke kompetansen innen tunnel-
sikkerhet. Kjennskap til nye slukkemiddel og 
verktøy har vært en del av opplæringen. Her 
tester mannskapene brannteppe beregnet på 
slukking av brann i elbil. 
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ØVELSE GJØR MESTER
Øvelser og trening er en stor del av hverdagen til mannskapene i beredskapsstyrken i RBR. I løpet av 2018 har mann-
skapene vært gjennom flere og varierte øvelser: kurs i høydemateriell, tunnelopplæring, redningsinnsats til sjøs 
(RITS), farlig gods, røykdykking, frigjøring og førstehjelp, elveredning, samvirkeøvelser med mer. Ved å øve og trene 
jevnlig på bruk av utstyr og teknikker i forbindelse med forskjellige hendelser og scenarioer r mannskapene best 
mulig rustet når alarmen går.

SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND
RBR tilbyr kurs innen brannvern, industrivern, HMS og 
førstehjelp. I SASIRO får du både teori og praktiske øvelser 
på samme sted. Senteret brukes til kursvirksomhet rettet 
mot private, men også nødetater og RBR sine mannskaper i 
beredskapsavdelingen. I 2018 hadde seksjon for øvelse og 
opplæring 336 kurs. 

ØVELSE PÅ SAMARBEID
I løpet av seks uker gikk 600 mannskaper fra brann, politi og helse gjennom ulike scenarioer for å bli bedre på 
 samvirke og håndtering av trusselhendelser. De siste seks årene har nødetatene i Sør-Rogaland trent og øvd sammen 
for å få et bedre samarbeid, kjennskap og forståelse for hverandres arbeidsområder og fagfelt. Erfaringene fra 
 tidligere øvelser har vært utelukkende positive.
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GRUNNKURS 2018
Høsten 2018 arrangerte RBR grunnkurs for brannkonstabler i regi av Norges brannskole. I løpet av ni uker fikk 
deltakerne fått bryne seg på utfordringer både inne i klasserommet, men mest ute i felt gjennom praktiske øvelser. 
Etter endt kurs skal de være enda bedre rustet og ha fått en grundig opplæring og innføring i en brannkonstabel sine 
arbeidsoppgaver

TILSYN OG FEIING AV FRITIDSBOLIGER
Det stilles samme krav til brannsikkerhet i fritidsboliger som i vanlige boliger. Mannskaper fra boligtilsyn og feiing har 
i løpet av 2018 fortsatt arbeidet med å gå tilsyn i fritidsboliger i eierkommunene våre. I løpet av 2018 besøkte vi 3 012 
fritidsboliger i Finnøy, Time, Klepp og deler av Gjesdal kommune. Utdaterte røykvarslere og feil på ildsted var vanlige 
feil som gikk igjen hos flere av fritidsboligene som fikk besøk. 
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NY MÅLESTASJON I SCHANCHEHOLEN
I juni ble det åpnet en ny målestasjon i Schancheholden i 
Stavanger. Avdeling for miljørettet helsevern har ansvar for 
målinger og saksbehandling for luftkvaliteten i Stavanger. 
Målingene stasjonene i Kannik, Våland og Schancheholen er 
en viktig del av Stavanger kommunes arbeid med å redusere 
luftforurensningen. 

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 2018 hadde avdelingen følgende aktiviteter: 
• 8 befaring og ferdigbefaring i barnehager
• 19 befaring og ferdigbefaring i skoler
• 5 godkjenning av barnehager
• 11 godkjenning av skoler
• 70 tilsyn med barnehager
• 42 tilsyn med skoler
• 17 tilsyn med bassengbad
• 15 tilsyn med institusjon (sykehjem)
• 130 ship sanitation controll certificate
• 1252 skjenkekontroller
• 630 salgskontroller
• 653 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. 
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Erlend Jordal   Mangor Malmin  Mirjam Ydstebø  Grete Kvalheim
Styreleder   Nestleder   Medlem   Medlem

Henry A. Tendenes   Kay Hov   Dag Ove Riska   Yngve Bye Bruun 
Medlem    Medlem   Medlem   Medlem

Sandnes 27. mars. 2019

STYRETS ÅRSBERETNING
Rogaland brann og redning IKS (RBR) har ansvaret for 
alle lovpålagte oppgaver i eierkommunene i henhold til 
Lov om brannvern m.m. Selskapet har ansvaret for 
brann- og  redningsberedskap, for brannforebyggende og 
 kontrollerende oppgaver i kommunene. 

Virksomheten har også ansvaret for inter kommunal 
110-nødalarmsentral brann for 19 kommuner,  inkludert 
eierkommunene. 

Administrativt er tjenesten miljørettet helsevern og 
skjenkekontroll for 17 kommuner også lagt inn under 
RBR.

Fortsatt drift
Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift 
og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. 
Regnskapet viser underskudd på kroner 1 224 048. 
 Selskapet har positiv egenkapital per 31.12.2018 på  
79 993 930 kroner. Underskudd foreslås å dekkes inn av 
egenkapital.

Regnskapsinformasjon
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultat regnskap og 
balanse, med kontantstrøm-analyse 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 RBR kommer cirka 90 prosent 
fra eierkommunene i form av tilskudd. Egen omsetning 
er blant annet årsavgifter brannalarmer, unødige utryk-

ninger, 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 RBR  var i 2018 på 4,2 prosent for hele 
organisasjonen mot 4,2 prosent i 2017. Målet for orga-
nisasjonen er et sykefravær på under 5 prosent.  
Målet er fastlagt i revidert handlingsplan for inkluderende 
arbeids liv. 

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/diskriminering
RBR har fokus på å legge til rette for likestilling, og har et 
ønske om å øke antall kvinnelige ansatte, uten at opptak-
skrav til beredskapsstyrken endres. 

RBR hadde i 2018 390 ansatte hvorav 42 er kvinner 
(inkludert depotstyrken). Styret har åtte medlemmer hvor 
av to var kvinner. Siden bedriften har vesentlig flere 
mannlige arbeidstakere er det gitt unntak for kjønns-
kvotering for ansattes representanter i styret, mens det 
blant de eierkommunevalgte er 50 prosent kvinner i 
styret.
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