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1. BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

1.1 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 

Strategi- og handlingsplanen er en beskrivelse av 
hvilken strategi Haugaland brann og redning iks har 
og hvordan strategien skal gjennomføres. 

For å visualisere hva som menes med en strategi- 
og handlingsplan vil det store bildet være 
strategien (hva) og beskrivelse av hvordan vi lager 
bildet vil være handlingsplanen (hvordan). 

Dette vil også kunne beskrives med mål og delmål. 
Det er i denne planen valgt å benytte mål og delmål 
for de enkelte avdelingene som skal etableres og 
driftes. 

Strategiplanen er en overordnet beskrivelse av 
Haugaland brann og redning iks der vi ønsker å 
være om 1-10 år. 

Planen blir dermed et styringsverktøy som er viktig 
for styret og ledelsen i selskapet og planen vil være 
informativ for alle ansatte, eiere og 3. part. Planen 
skal være vedtatt i styret og gjort kjent overfor 
eierne. 

Strategi- og handlingsplanen er et resultat av 
samarbeids-/selskapsavtalen mellom eierne som 
igjen bygger på en risiko- og sårbarhetsanalyse og 
en utredning levert i 2015.  

Utover dette er også lover og forskrifter, 
stortingsmeldinger, NOU’er med flere retnings-
givende for strategi- og handlingsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FORMÅL OG BAKGRUNN 

Haugaland brann og redning iks ble etablert for å 
løse kommunenes forpliktelser beskrevet i brann- 
og eksplosjonsvernloven kapittel 3. 

Selskapsavtalen har i § 1-3 beskrevet formålet med 
selskapet til å dekke alle kommunenes plikter, 
oppgaver og behov, herunder:  

 ulykke- og katastrofesituasjoner som brann, 
redning, drukning og akutt forurensing, 

 feiing og tilsyn med fyringsanlegg, 

 arbeide med forebyggende tiltak mot brann 
og ulykker, 

 salg av tjenester knyttet til forebyggende og 
beredskapsrelaterte tjenester og 

 inngå samarbeidsavtaler med kommuner, 
andre selskaper og virksomheter. 

Selskapet kan ta på seg andre oppgaver etter avtale 
med eierne enn det som er listet opp over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 BEHOV FOR SAMARBEID 

Haugaland brann og redning iks ble etablert ut fra 
at en analyse peker på et behov for samarbeid for 
å nå de mål som settes til et moderne og innovativt 
brannvesen.  

Behovet for samarbeid er mellom annet begrunnet 
med: 

a. Tjenestene som skal leveres på vegne av eierne 
og til 3. part vil kunne få en høyere kvalitet og 
forhåpentligvis innfri forventninger som følge 
av: 

- Større fagmiljø vil kunne heve kompetanse 
generelt. 

- Større fagmiljø vil gjøre oss attraktive for 
søkere og vi kan bemanne stillinger med 
riktig kompetanse. 

- Muligheter for å bygge spisskompetanse. 

- Redusert sårbarhet ved endring i 
ansettelsesforhold. 

- Muligheter for kontinuitet i arbeid. 

- Tilgang til ledere og bedre muligheter for å 
bygge og øve lederstøtte for store og 
komplekse hendelser.  

- forutsigbarhet i budsjettering og gjennom-
føring av planer. 

b. Det ligger føringer i den nasjonale 
Brannstudien om etablering av større enheter 
med de forventede effekter dette fører med 
seg. I forslag til revidert dimensjonerings-
forskrift er dette fulgt opp med en rekke tiltak 



der det mellom annet kreves minimum tre 
lederstillinger og et enhetlig ledelsessystem.  

c. Det er et ønske fra eierne om å effektivisere 
brannvesenet der mye arbeid i dag blir utført i 
alle kommuner. Gjennom et felles brannvesen 
vil det være muligheter for å etablere gode 
støtteverktøy, ha felles rutiner og planer, gode 
prosesser rundt anskaffelser, samarbeide om 
felles ressurser med mer. 

 

Det er større forventninger til brannvesenet nå enn 
tidligere, både fra myndigheter og eiere, men også 
fra tredjepart. Vi ser at brannvesenet blir vurdert 
og evaluert i mye større grad og vi må forholde oss 
til et komplekst og teknologisk samfunn som 
utvikler seg raskt. Informasjonsbehovet er stort og 
det forventes av brannvesenet kan levere det som 
kreves før, under og etter hendelser. 

 

1.4 VISJON 
En visjon for Haugaland brann og redning iks vil 
være en beskrivelse eller et bilde av en fremtidig, 
ønsket tilstand. Dette vil være en retning å jobbe 
og vil være det "endelige" målet og drivkraften for 
brannvesenet.  

Visjon: 

"Haugaland brann og redning iks skal 
være det ledende brannvesenet i Norge 

innenfor sine fagområder" 
  

1.5 DIMENSJONERINGSKRAV 

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er gjennomført 
en risiko- og sårbarhetsanalyse for den regionen 
som Haugaland brann og redning iks har ansvaret 
for. Med denne som utgangspunkt skal det også 
gjennomføres en beredskaps- og forebyggende-
analyse.  

Beredskapsanalysen. Denne skal angi hvilke 
uønskede hendelser det skal etableres beredskap 
for, og vurderingene som ligger til grunn for 
dimensjoneringen av brannvesenet. Beredskaps-

analysen skal identifisere hvilke ressurser 
(personell, kompetanse, utstyr o.l.) som er 
nødvendig for en tilfredsstillende håndtering av 
hendelsene. 

I beredskapsanalysen skal vurderingen av antall 
personer i innsatsstyrken, vaktordningen, antall 
vaktlag og lokalisering av brannstasjoner, som et 
minimum omfatte lokal risiko, responstid, 
oppmøte og samarbeid med andre brannvesen.  

Forebyggendeanalyse. Denne skal angi hvilke 
uønskede hendelser som skal forebygges, og 
vurderingene som ligger til grunn for de utvalgte 
uønskede hendelsene. Forebyggendeanalysen skal 
angi hvilke ressurser (personell, kompetanse, o.l.) 
som er nødvendig for et tilfredsstillende 
forebyggende arbeid. 

Planverk og branndokument. Det må, med 
bakgrunn i analysene, etableres et branndokument 
som fastsettes i hver enkelt kommune. Videre må 
det utvikles planer som sikrer drift i 
normalsituasjoner og ved hendelser. 

 

1.6 UTFORDRINGER FOR PERIODEN 

1.6.1 GJENNOMFØRING AV STRATEGIPLAN 

Dette er i hovedsak en utfordring som knyttes opp 
mot etablering og bygging av Haugaland brann og 
redning iks som selskap parallelt med at daglige 
oppgaver tillagt et brannvesen skal gjennomføres 
parallelt.  

Strategiplanen må ta høyde for dette samtidig som 
det må aksepteres at alle oppgaver som ligger til 
daglig drift kan gjennomføres fullt ut. 

Det må aksepteres av eierkommunene at selskapet 
skal gjennom en harmoniseringsperiode der 
Haugaland brann og redning IKS vil ha flere 
personellressurser i ledelsen i den perioden 
harmoniseringen skjer. På denne måten vil det 
være kapasitet til å etablere det brannvesen som 
eierne har inngått avtale om. 

1.6.2 ENDRING I RISIKO 

Det er på Haugalandet stor aktivitet som medfører 
at endring i den risiko og sårbarhet som er kartlagt 
i utredningen av Haugaland brann og redning IKS 
kan endre seg. Prognoser for disse endringene må 
være gjort i det arbeidet som skal inngå i 
beredskapsanalysen. Endringer i risiko vil kunne 
være: 

Befolkningsvekst. Innbyggertallet i regionen vil om 
kort tid kunne resultere i krav til kasernering av 



mannskap. Dette er som følge av tettsteder som 
vokser sammen og befolkningsvekst generelt.  

Passerer et tettsted 20 000 innbyggere stilles det 
krav til kasernering av beredskapsstyrken.  

Demografi. Vi går inn i en periode hvor vi får både 
flere eldre og levealderen er forventet å stige. 
Dette sett i sammenheng med politiske føringer 
der eldre skal bo fortrinnsvis hjemme fremfor på 
sykehjem og i eldreboliger, vil vi som brannvesen 
ha en viktig rolle på det forebyggende området 
rettet mot det som defineres som risikoutsatte 
grupper.  

Det må vurderes i hvilken grad brannvesenet har en 
rolle i risikovurderinger, velferdsteknologi, 
håndtering av helserelaterte oppgaver med mer.  

Utbygging av industri. Det er en stor aktivitet 
innenfor næringsindustri og det etableres flere nye 
industriområder som vil skape nye risikoforhold. 
Det er parallelt med dette en endring i at det i 
industrien er større krav til effektivitet, noe som 
gjør til at egenberedskap også er i fare for å bli 
redusert.  

 

Illustrasjonsfoto; Haugaland næringspark 

Innenfor samferdsel er ROGFAST et prosjekt som 
har planlagt anleggsoppstart i årskiftet 2017/18. 
Prosjektet vil være gjennomført innen 2026 og har 
en kostnadsramme på 16,8 milliarder kroner. 
Prosjektet vil ha betydning for risikoen i regionen 
og det må inngås dialog med Statens vegvesen 
vedr. tiltak.  

Forventninger og kompleksitet. Parallelt med at 
den "verden" vi forholder oss til er blitt mer 
komplisert med tanker på teknologi innenfor 
næring, samferdsel, private hjem med mer ser vi at 
forventninger til brannvesenet stadig blir større.  

Det er viktig med fokus på kunnskap og planer for 
kompetanseutvikling i brannvesenet for å kunne 
være på høyde med de krav og forventninger som 
stilles.  

1.6.3 REKRUTTERING 

For noen av stasjonene er det utfordringer med å 
få rekruttert mannskap. Grunnen til dette er i 
hovedsak et lite befolkningsgrunnlag ved de minste 
stasjonene og flere kommuner har mange pendlere 
som gjør til at arbeid som deltidskonstabel ikke er 
forenlig med hovedjobben. Det er likevel små 
kommuner som klarer å rekruttere, og disse må vi 
lære av. 

 

Foto: Tom Benjaminsen 

Andre utfordringer er volum av tid som går med til 
kompetanseheving. De fleste verdsetter fritiden 
høyt og vil derfor ikke bruke denne på en 
deltidsjobb. Videre er oppgavene mange i 
brannvesenet. fra tidligere å være et brannvesen 
og bistå ved trafikkulykker, er vi nå en 
redningstjeneste med mange oppgaver innenfor 
redning, helse, orden med mer.  

Det må lages en strategi for hvordan vi skal klare å 
rekruttere til alle stasjoner fremover i tid.  

 

1.6.4 TJENESTEOMRÅDER 

Samvirke- og samarbeidsområder. For å nå de mål 
som settes i strategi- og handlingsplanen er vi 
avhengig av godt samarbeid med andre aktører 
med overlappende ansvarsområder. Samarbeid 
viser seg ofte å være krevende i en hverdag med 
knapphet på ressurser der det må gjøres 
prioriteringer. Fokuset må være å etablere gode 
avtaler som er balanserte og som sikrer 
måloppnåelse. Avtaler må forankres og det må 
tilstrebes at det innarbeides rutiner som sikrer at 
samarbeidet er en naturlig del av hverdagen. 
Aktuelle samvirke- og samarbeidsaktører kan være: 

- Helse- og omsorgstjenesten i kommunene (inkl. 
rus- og psykiatritjenester). 

- Eiendomsavdelingen i kommunene. 
- Tilsynsaktører innenfor tilsynsgruppa (TG). 
- Frivillige organisasjoner. 
- Høyskolen på Vestlandet og andre 

kompetansemiljø. 



- Aktører innenfor redningstjenesten (offentlige, 
private og frivillige). 

Risikoområder. HBR må gjennom sin rullering av 
risiko- og sårbarhetsanalyser avdekke ny risiko som 
kan komme som følge av endringer i regionen eller 
nasjonal/global risiko som kan påvirke regionen. 
Det må aktivt brukes Fylkesmannen i Rogaland 
samt nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyser for å 
vurdere slik risiko. 

Teknologi. HBR må gjennom sitt arbeid ta høyde 

for den teknologiske utviklingen som normalt 

ligger foran den kompetanse som en etat innehar. 

Teknologi må brukes for å løse egne oppgaver og 

det må være kompetanse for å skjønne den 

teknologi som benyttes av andre. Eksempler på 

teknologi som kan ha betydning for HBR: 

- Velferdsteknologi. Det må være et tett 
samarbeid mellom forebyggende avdeling og 1. 
og 2. linjebrukere/leverandører for å 
effektivisere de muligheter som finnes for 
risikogrupper.  

- Drone, ROV, roboter. Effektiv innsats er 
avgjørende for et godt utfall og verktøy for å få 
oversikt er avgjørende. Evne til å ta i bruk og 
utvikle denne kompetansen er nødvendig. 

 

Foto: HBR/Onar Walland 

- Datakommunikasjon. Systemer for å motta, 
behandle og iverksette tiltak (kommunikasjons-
verktøy) er nødvendig for å få et godt 
beslutningsgrunnlag for en innsatsleder. Dette 
kan være overføring av lyd og bilde, deling av 
data, automatisering med mer.  

- Ekstern teknologi. Teknologi er avgjørende for 
utfallet av vår håndtering av uønskede 
hendelser i en verden der alt blir teknologisert. 
Innenfor samferdsel er det kjøretøy med 
høyspenning, førerløse biler, automatisk 
oppringning ved ulykker m.v. I bygninger er det 
høyspenning gjennom solcellepanel, avanserte 
styringssystemer.   

2. TJENESTEOMRÅDER 

2.1 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 

Haugaland brann og redning iks etableres ved en 
virksomhetsoverdragelse der ansatte overføres fra 
hver enkelt kommune til Haugaland brann og 
redning iks som ny arbeidsgiver. 

Det vil i stor grad være tilsvarende stillinger og 
arbeidsoppgaver i det nye selskapet med unntak av 
de som er ansatt som brannsjefer og avdelings-
ledere. De må søke på nye stillinger/funksjoner.  

Det er utarbeidet en egen plan for innbemanning 
som igjen bygger på omstillingsstrategien som 
kommunene har utarbeidet i forbindelse med 
overgangen fra kommunale til et interkommunalt 
brannvesen. Denne planen vil også være et 
utgangspunkt for eventuelle kommende 
virksomhetsoverdragelser. 

For øvrig vises det til Arbeidsmiljølovens kapittel 
16, Hovedavtalen kapittel 1-4-1. 

 

2.2 ADMINISTRASJON OG KOORDINASJON 

2.2.1 KONTROLLSPENN OG FUNKSJONER 

Det skal være fokus på et overkommelig 
kontrollspenn i organisasjonsstrukturen for 
Haugaland brann og redning iks. Det er derfor viktig 
å fastsette oppgavene tillagt hver enkelt funksjon 
for igjen å kunne skalere organisasjonen slik at 
denne er i samsvar med oppgaver som skal løses.  

I vurderingene må det også tas hensyn til volum av 
oppgaver, kompleksitet og hver enkelt sine evner 
til å håndtere det som legges til stillingen.  

 

Se vedlegg 2 

2.2.2 ADMINISTRASJON OG LEDELSE 

Det skal etableres ledelse og administrasjon for 
Haugaland brann og redning iks som er i forhold til 
arbeidsomfang og kompleksitet til enhver tid. Det 
ligger ikke krav til hvordan organiseringsmodellen 



skal være utover at det i ny dimensjonerings-
forskrift kreves minimum tre hele stillinger for hhv. 
brannsjef/daglig leder, leder beredskapsavdeling 
og leder for forebyggende avdeling.  

Organiseringen utover dette må dimensjoneres 
etter følgende føringer: 

a. Krav i arbeidsmiljøloven og dokumentet 
for omstillingsstrategi legges til grunn. 

b. Ledelse og administrasjon må være i 
samsvar med de oppgaver som skal løses 
og de satsinger og mål som selskapet og 
eierne har gjennom mål og strategier.  

c. Kontrollspennet til hver enkelt funksjon 
må være avgjørende for antall stillinger. 

Det er viktig at organisasjonen for Haugaland brann 
og redning iks er fleksibel slik at det til enhver tid 
tas høyde for mengde oppgaver og behov sett opp 
mot etableringsfase, oppbyggingsfase og 
driftsfase. Endringer kan og vil være en naturlig del 
av driften for et brannvesen.  

 

2.2.3 KOMPETANSE 

Kompetanse er summen av kunnskap, ferdigheter 
og erfaringer som hver enkelt ansatt har. Dette er 
den største verdien til Haugaland brann og redning 
iks som brannvesen. 

Kompetanse er derfor er naturlig satsingsområde 
og skal være retter både innover i egen 
organisasjon og utover i form av et kurs- og 
kompetansesenter.  

Det er naturlig at all opplæring på grunnivå og 
mellomledernivå skjer i egen regi. I tillegg vil det 
kunne gjennomføres kurs og andre kompetanse-
hevende tiltak for brannvesen i regionen.  

Det er en kostnad å heve kompetanse til hver 
enkelt, men kursene som gjennomføres er 
lovpålagte og det er derfor sparte utgifter ved å 
gjennomføre dette i egenregi fremfor å sende 
ansatte til eksterne øvelsesanlegg. 

Det er også et mål om å etablere et kurs- og 
konferansemiljø som kan levere tjenester til 
private og kommunale aktører. Dette vil være med 
på å heve beredskapsnivået i regionen og det gir 
økt kunnskap inn i egen organisasjon. 

 

2.2.4 INNBEMANNING I NYTT SELSKAP 

Det vises til Plan for innbemanning i nytt selskap. 
Dette dokumentet må også sees i sammenheng 
med Harmoniseringsdokumentet som regulerer 
arbeidstidsordninger, lønn, goder med mer.  

Innbemanningen skjer etter prinsippene for en 
virksomhetsoverdragelse. Av denne grunn er det 
lagt opp til et fleksibelt organisasjonskart som 
reguleres i takt med behovet for arbeidskraft på 
alle nivå.  

Andre innbemanninger skjer etter vanlige 
prinsipper for ansettelser.  

 

2.2.5 MÅL FOR ADMINISTRASJON OG 

KOORDINERING 

Målet for avdelingen er å tilrettelegge for et godt 

arbeidsmiljø som sikrer at Haugaland brann og 

redning iks er i stand til å nå de mål som er satt for 

brannvesenet i sin helhet og for hver enkelt 

fagavdeling.  

Innen 2020 skal følgende milepæler være nådd: 



1. Det er etablert gode IKT verktøy som de 
tilsette bruker på en enkel og effektiv måte, 
herunder fag- og overordnede systemer. 

2. Det er et system for helse, miljø og sikkerhet 
som er tilgjengelig for alle, og som alle ser 
nytten av å bruke. 

3. HBR har et komplett register over intern 
kompetanse og utarbeida kompetanseplan for 
den enkelte medarbeider. 

4. HBR har etablert samarbeidsavtaler mot 
relevante aktører i regionen. 

5. HBR bruker ELS-organisering i alle større 
hendelser, og har påbegynt internopplæring 
til alle nivåer. 

6. HBR har etablert datterselskap med 
bærekraftig forretningsplan gjeldende lokalt-, 
regionalt læresenter. 

7. HBR etterlever en informasjonsstrategi som 
gjør at heltids- og deltidspersonell har tilgang 
på den informasjonen som er nødvendig for å 
utføre arbeider på best mulig måte. 

8. HBR har verktøy for å måle kvaliteten i 
tjenestene sine og arbeider målrettet for å 
kontinuerlig forbedre denne. 

Innen 2028 skal følgende milepæler være nådd: 

1. HBR er proaktiv til å bruke ny teknologi for å 
utvikle organisasjonen (velferd, ikt, kart, 
operativt). 

2. HBR har en nasjonalt anerkjent rolle innen 
brannfaglig innovasjon. 

 

2.3 FOREBYGGENDE 

Forebyggende avdeling har fokus på at brann og 
ulykker ikke skal inntreffe. Avdelingene jobber med 
å redusere sannsynligheten for at uønskede 
hendelser inntreffer. Videre vil konsekvenser 
kunne reduseres ved at det etableres tekniske og 
organisatoriske tiltak i for eksempel bygninger og 
anlegg.  

Det skal utvikles planer som fastsetter 
satsingsområder og det må planlegges samarbeid 
og tiltak for å redusere kartlagt risiko for brann på 
en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene 
skal prioriteres og begrunnes. 

Det må være en nær tilknytning til beredskap da 
hendelser vil gi læring til forebyggende avdeling 
samtidig som beredskap må bruke forebyggende 
virkemidler i sitt beredskapsarbeid. 

2.3.1 TILSYN MED NÆRING OG ANDRE RISIKOOBJEKT 

Fra og med 2016 ble det endringer i krav om 
frekvenser for tilsyn av særskilte brannobjekt. 
Hyppighet av tilsyn skal nå måles opp mot hvor stor 
risiko objektet representerer og hvilken effekt et 
tilsyn vil ha (valg av metode). Formålet med 
endringen er å frigi tid for at forebyggende 
personell også kan fokusere på andre 
risikoområder. Se for øvrig 2.3.3. 

 

2.3.2 TILSYN MED FRITIDS- OG FASTE BOLIGER  

Tilsyn og feiing av fritidsboliger. Fra og med 2016 
ble det krav til at kommunene skulle feie og føre 
tilsyn med fyringsanlegg også for fritidsboliger. 
Dette kommer som tillegg til de tilsyn og feiinger 
som skal utføres for bolighus og næring. I ny 
forskrift er det lagt opp til at frekvensen kan 
reduseres for behovsprøvd tilsyn/feiing og dette 
dermed frigjør ressurser til å også gjennomføre 
tilsyn/feiing på fritidsboliger.  

For Haugaland brann og redning iks innebærer 
kravet om tilsyn/feiing av fritidsboliger en økning 
på om lag 8 200 bygninger.  

Det er ingen av eierkommunene som har kommet i 
gang med dette arbeidet og det gir selskapet en 
bedre anledning til å etablere et system for 
gjennomføring som er lik for alle kommunene.  

Gjennom forebyggendeanalysen må det kartlegges 
behov for ressurser og det må lages en plan for 
implementering av hytter og andre fritidsboliger i 
tilsynsplanene.  

Behovsprøvd tilsyn og feiing. Det må utarbeides 
felles rutiner for kartlegging og fastsetting av 
frekvenser vedr. tilsyn og feiing. Dette skal være 
behovsprøvd, noe som innebærer at hvert enkelt 
objekt skal vurderes individuelt. For boliger er 
dette innarbeidet i rutinene ettersom kravet kom i 
2002, men harmonisering av praksis må 
gjennomføres.  

Arbeidsoppgaver. Det må arbeides for at 
ressursene innenfor tilsyn og feiing brukes optimalt 
med tanke på den kompetanse de har, tilgang til 
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boliger med mer. Det må være et tettere 
samarbeid mellom tilsyn på næring og risikoobjekt, 
boliger og fritidsboliger samt ulike prosjekttiltak. 

Oppfølging av tilsyn må ha fokus der avvik ikke bare 
skal oppgis, men de skal følges opp og lukkes. Det 
må derfor defineres tydeligere hva som skal 
registreres som avvik (reell brannfare) og 
anmerkninger (forslag til forbedringer). Dette vil 
være med på å gjøre oppfølgingsarbeidet 
overkommelig sett opp mot arbeidsmengde. 

Støtteverktøy for arbeid innen forebyggende 
avdeling vil være KOMTEK. Dette benyttes i alle 
kommuner i dag og det vil inntil videre være 
naturlig å fortsette med dette. 

2.3.3 PROSJEKTRELATERTE TILTAK 

Det har innenfor forebyggende arbeid vært en 
dreining fra å ha fokus på kvantitet til å fokusere på 
kvalitet. I dette ligger det at vi har i mange år utført 
tilsyn etter fast frekvens (årlig) uten at risikoen har 
vært i samsvar med frekvensen.  

Ved å gjøre en god risiko- og sårbarhetsanalyse og 
etablere en forebyggende avdeling med tilpassede 
oppgaver basert på en beredskapsanalyse, vil vi på 
en bedre måte nå det overordnede målet om å 
redusere antall og konsekvenser ved brann og 
andre ulykker.  

Prosjekttiltak vil være med å ha intensivert fokus på 
et spesifikt område før dette implementeres i en 
driftsfase. Et eksempel på dette er arbeidet med 
risikoutsatte grupper der det må gjennomføres 
kartlegging etableres gode rutiner, inngå 
samarbeid, etableres tekniske tiltak med mer. 

 

2.3.4 INFORMASJONSTILTAK 

Brannvesenet har plikt etter Brannvernloven § 11 å 
gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i 
kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og 

andre akutte ulykker. Det understrekes at 
informasjonstiltak ikke bare gjelder brann. 

Det å jobbe med informasjon er et eget fagområde 
og det vil være fornuftig og sette av egne ressurser 
for dette området alene. En rekke brannvesen har 
dedikerte ressurser for informasjonsarbeid der 
fokuset er å få ut riktig informasjon til riktig tid og 
gjennom riktige kanaler.  

 

Faksimile; Norsk brannvernforening 

 

2.3.5 MÅL FOR FOREBYGGENDE AVDELING 

Formålet med avdelingen er å redusere 

sannsynligheten og konsekvensene for brann og 

andre ulykker gjennom forebyggende arbeid. Dette 

skal gjøres med bakgrunn i en forebyggende 

analyse som sikrer oss i å gjøre målrettede og 

effektive tiltak mot de objekt og grupper som 

utgjør en uakseptabel risiko.  

Innen 2020 skal følgende milepæler være nådd: 

1. forebyggendeanalyse skal være gjennomført 
og tiltak iverksatt. 

2. det er innarbeidet systemer for drift av det 
forebyggende arbeidet. 

3. risikoutsatte grupper inngår som en naturlig 
del av det forebyggende arbeidet. 

4. tilsyn og feiing for fritidsboliger og boliger er 
en naturlig del av avdelingens oppgaver. 

5. det skal være igangsatt prosjekter for å se 
muligheter for tettere bånd mellom 
forebyggende- og beredskapsavdeling.  

6. informasjon er en planlagt del av det 
forebyggende arbeidet. 

Innen 2028 skal følgende milepæler være nådd: 

1. avdelingen har effektive og brukervennlige 
systemer for sine ansvarsområder. 



2. det er et tett samarbeid mellom avdelingene 
for beredskap og forebyggende. 

3. det er en nedgang i branner og ulykker sett 
opp mot statistikken 2016-2018. 

4. det vil være naturlig å søke HBR for 
informasjon vedr. det forebyggende arbeidet.  

 

2.4 BEREDSKAP 

2.4.1 TJENESTER 

Tjenestene som etableres skal ta høyde for den 

sannsynlighet og de konsekvenser som de har for 

regionen. Dette er kartlagt gjennom en ROS-

analyse og dimensjonert gjennom en beredskaps-

analyse. 

Alle stasjonene skal ha en grunnberedskap med 

følgende tjenester: 

- Grunnleggende brannslukking 

- Grunnleggende redningsteknikk 

- Grunnleggende førstehjelp 

- Trafikkredning 

- Røykdykking (vurderes) 

Et større brannvesen med flere stasjoner gjør til at 
selskapet kan etablere spisskompetanse som 
supplerer grunnberedskapen. Dette gjør selskapet 
samlet sett robuste og vil kunne håndtere mange 
hendelser som hver og en kommune ikke kan gjøre 
alene. 

Følgende stasjoner skal ha følgende 
tilleggstjenester: 

Tjeneste Stasjon 

Tungredning 
Etne 
Aksdal 

Høyderedskap Kopervik 

Utvidet skogbrann 

Sveio 
Ølen 
Sand 
Kopervik 

Utvidet førstehjelp 

Suldal 
Etne 
Skånevik 
Sveio 
Bokn 
Skudenes 
Nedstrand 
Førde 
Aksdal 
Tysværvåg 

 

2.4.2 BEREDSKAPSVAKTER 

Vaktordning. Det skal være en vaktordning som 
sikrer tilgang til kvalifisert mannskap og ledelse.  

Vaktordning skal bygge på krav sett i 
dimensjoneringsforskrift og det skal utover dette 
vurderes behov for ytterligere vakter for å sikre at 
det er høy sannsynlighet for oppmøte av 
tilstrekkelig mannskap og ledere.  

For ledere skal ordningen skal dagens ordning fases 
ut (naturlig) til en ordning med en felles 0-9-region 
(brannsjef/brannsjefens stedfortreder), dekning 
med Innsatsleder brann 0-1 (IB) i vestre del av 
regionen og vaktordning med felles utryknings-
leder, 1-9, i to regioner. Det er vaktordning for 
utrykningsledere ved hver enkelt stasjon i 
Vindafjord og Etne.  

 

09-region 

 

01-region 

 

Utrykningslederområde med vakt. 

 



2.4.3 BRANNSTASJONER 

Utrykningstid. Brannstasjoner skal plasseres på en 
slik måte at krav til utrykningstid kan innfris. Krav 
til utrykningstid er: 

< 10 minutter til tett trehusbebyggelse, 
pleieinstitusjoner med behov for assistert rømning 
og til områder med konsentrert og omfattende 
næringsdrift, 

< 20 minutter til tettsteder og 

< 30 minutter for steder utover dette. 

Stasjonsstruktur. Dagens stasjonsstruktur 
beholdes under forutsetning av at en beredskaps-
analyse ikke viser andre behov. Unntak er: 

1. Ny hovedbrannstasjon. Det skal etableres en 
ny hovedbrannstasjon som for å samlokalisere 
administrasjon, forebyggende avdeling og den 
beredskapsdelen som dekkes av området en 
hovedbrannstasjon legges til.  

2. Ny kasernert stasjon på Karmøy. Som følge av 
befolkningsvekst der Kopervik, Vedavågen og 
Åkrehamn vil vokse sammen til et tettsted 
med over 20.000 innbyggere, blir det et krav 
om kasernering også her. Ny stasjon vil være 
naturlig å plassere på Veasletta der stasjonene 
i Åkra og Kopervik avvikles parallelt med dette.  

3. Statoil Kårstø og ROGFAST. Det vil være 
naturlig i beredskapsanalysen å se på 
beredskapen for eksisterende gassanlegg på 
Kårstø og kommende veianlegg ROGFAST og 
se hvordan dagens stasjonsstruktur tar høyde 
for denne risiko.  

2.4.4 MÅL FOR BEREDSKAPSAVDELING 

Mål for avdelingen er å redusere konsekvensene 
ved brann og andre ulykker gjennom effektive 
tiltak når uønskede hendelser inntreffer. Dette skal 
gjøres med bakgrunn i en beredskapsanalyse som 
sikrer oss i å gjøre målrettede og effektive tiltak 
mot uakseptabel risiko.   
 

Innen 2020 skal følgende milepæler være nådd:  

1. Beredskapsanalysen er gjennomført og tiltak 
planlagt.  

2. Plassering, romplan og fremdriftsplan for 
bygging av hovedbrannstasjon skal være 
vedtatt. 

3. Det skal være innført felles prosedyrer og 
rutiner for alle stasjoner.  

4. Kompetanseplan for langsiktig utdanning og 
opplæring skal være utarbeidet. 

5. Det skal foreligge en plan for instruktør-
opplæring for egne ansatte. 

6. Gjennomført grunnkurs for deltidsansatte 
innen både grunnutdanning og 
utrykningsledelse. 

7. det skal være igangsatt prosjekter for å se 
muligheter for tettere bånd mellom 
forebyggende- og beredskapsavdeling. 

 
Innen 2028 skal følgende milepæler være nådd:  

1. Revisjon av beredskapsanalysen skal være 
gjennomført, tiltak planlagt og gjennomført,   

2. Hovedbrannstasjon er tatt i bruk.  

3. Døgnkasernert brannstasjon på Karmøy, Vea, 
tatt i bruk. 

4. Være selvforsynt med instruktører innen alle 
relevante fagfelt og ha en nasjonalt anerkjent 
lære- og kompetansemiljø. 

5. Regionalt øvingsanlegg er tatt i drift.  

6. HBR har ferdigheter og kompetanse om ELS på 
alle innsatsnivå, og er en ledende operativ 
ressurs både lokalt og nasjonalt. 

7. det er et tett samarbeid mellom avdelingene 
for beredskap og forebyggende. 

8. Være et foregangsbrannvesen med hensyn til 
miljøvennlige øvelsesfasiliteter og slokke-
innsatser. 

9. Være et foregangsbrannvesen med hensyn til 
helse, miljø og sikkerhet.  

10. Kvinneandelen skal være økt til over 10 % for 
både heltid og deltid. 

 

2.5 LOGISTIKK 

2.5.1 TJENESTER 

Bemanning. Avdelingen skal være bemannet med 
en teknisk leder og 1,5 årsverk med 
teknikere/vedlikeholds personell.  
  

Drift og vedlikehold. Avdelingen skal etablere 
rutiner/systemer for sjekk og vedlikehold av alt 
teknisk utstyr og kjøretøyer.  

Avdelingen skal være tilgjengelig for support ved 
feil mangler på utstyr i beredskap og skal om 
nødvendig kunne rykke ut og bistå med teknisk 
kompetanse.  

Kurs og opplæring. Teknikere i avdelingen skal i 
kraft av sin kompetanse bidra med kompetanse-
heving knyttet til kjøretøy/utstyr, bistå avdelingene 



(særskilt beredskap) med opplæring/kurs knyttet 
til teknisk bruk/forståelse av utstyr.  
 

2.5.2 BRANNSTASJONER 

Eksisterende brannstasjoner. Det er i forarbeidet 
til etablering av et felles brannvesen enighet om at 
eksisterende brannstasjoner skal tilfredsstille 
gjeldende krav til bygninger, jf. Plan og bygningslov 
og de skal tilfredsstille de krav som settes til 
arbeidsmiljø, jr. Arbeidsmiljøloven. Standarden 
skal være nøktern, men god.  

Det må utarbeides en beskrivelse av hva som 
legges i "nøktern, men god standard" og basert på 
denne beskrivelsen må alle stasjonene kartlegges 
og det må utarbeides en oversikt over de tiltak som 
må gjennomføres for å tilfredsstille kriteriet. 
Beskrivelsen som må gjelde ren og skitten sone, 
garderobeforhold, ventilasjon og teknisk utstyr, 
type lokaler (fellesrom) med mer må forankres i 
eierkommunene. 

Parallelt med dette må det sees på tiltak som kan 
medføre en effektivisering innenfor behov for 
garderober, areal for ren og skitten sone, 
rengjøringsmuligheter med mer. Utredning av 
mobil(e) enhet(er) kan være et kostnadseffektivt 
tiltak. 

 

Leieavtale. Selskapsavtalen for Haugaland brann 
og redning IKS legger opp til at hver enkelt 
eierkommune skal stille til disposisjon egnede 
lokaler for den drift brannvesenet måtte ha behov 
for. Kostnad for dette skal faktureres brannvesenet 
for å synliggjøre dette i budsjett og regnskap. Det 
må etableres avtaler for dette som sikrer 
forutsigbare rammer og vilkår. 

 

                                                           
1 Forsikringer må sees på i en større sammenheng der utstyr, 
bygninger, personell, driftsforsikring, styreforsikring med mer 
må etableres.  
2 Kjøretøy kan være i ulike størrelser og har ulike bruksformål 
(fremskutt enhet, mannskapsbil, spesialbil for 
industrirelaterte hendelser m.m 

2.5.3 KJØRETØY 

Overdragelse av kjøretøy. Det er i selskapsavtalen 
lagt opp til at det er selskapet som eier kjøretøy og 
utstyr som i dag er plassert på brannstasjonene. 
Det må kartlegges hvilke kjøretøy som i dag er i 
hver enkelt kommune og med bakgrunn i denne må 
det lages en plan for overdragelse til selskapet. Det 
må i denne forbindelse avklares behov for 
omregistrering av kjøretøyene og en kost-
/nyttevurdering av dette. Videre må det sikres at 
alle forsikringer er på plass1.  

 

Type kjøretøy. De kjøretøy som skal være 
tilgjengelig for hver enkelt brannstasjon skal være 
tilpasset den risiko og sårbarhet som er kartlagt for 
dekningsområdet. Beredskapsanalysen vil gi svar 
på det overordnete vedr. type kjøretøy, men det 
må i tillegg gjøres en god vurdering for hvordan et 
kjøretøy skal bygges og rigges for å være optimalt 
egnet for den risiko kjøretøyet2 skal brukes mot.  

Anskaffelser. Basert på kartlegging av alle kjøretøy 
må det etableres en plan for utskiftninger og 
anskaffelser som dekker hele levetiden for 
bilparken. På denne måten er det mulig å ha en 
forutsigbar utgift for kommende investeringer. De 
innmeldte behov i forbindelse med etablering av 
selskapet må revideres da det er gjort flere 
anskaffelser etter denne utredningen (2015).  

For anskaffelser må det ligge til grunn en standard 
som sier noe om funksjon og ytelser som vi legger 
til grunn for selskapet sine kjøretøy. Alle kjøretøy 
skal ha en felles profil, men dette vil ikke ha en 
tilbakevirkende kraft3.   

 

3 Det vises til utarbeidelse av en Norsk standard for 
brannbiler som ventes ferdig i 2018. Denne har vi tilgang til i 
utviklingsfasen. Videre foreligger det innen utgangen av 2017 
en veiledning for anskaffelser av utrykningskjøretøy i 
brannvesenet (Brannløftet/Inventura). 
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2.5.4 VERNEBEKLEDNING 

Volum. Det forutsettes at alle har det verneutstyr 
som er nødvendig for å utføre et arbeid som 
røykdykker/brannkonstabel. Det må lages et 
standard oppsett på hva utstyr hver enkelt ansatt 
skal ha der det må meldes inn fra hver enkelt om 
det er avvik fra dette oppsettet. Det forutsettes at 
etterslepet og behovet for utskiftning er likt for alle 
stasjonene.  

Type. Det må på 
sikt etableres en 
felles standard 
for bekledning 
med tanke på 
kommende 
investeringer/ 
anskaffelser4.  

 

 

 

 

Foto: Discovery 
Networks Norway 

 

Logistikk. Som nevnt under 2.3.1, brannstasjoner, 
vil det være kostnadseffektivt å etablere en 
logistikkfunksjon som sikrer at mannskap har 
tilgang på reservebekledning etter innsats mot 
branner og andre hendelser med forurensning. Det 
må utredes løsninger for et eller flere kjøretøy som 
rigges opp med reservebekledning, 
vaskemuligheter, luftfylling med mer. Dette kan 
være et supplement eller erstatning for kostbare 
tiltak på hver enkelt stasjon.  

 

2.5.5 ANNET UTSTYR 

For øvrig utstyr må det vurderes sammen med 

punkt 2.3.2 og 2.3.3 for hvordan det lages rutiner 

rundt kontroll, vedlikehold og ettersyn, 

anskaffelser, standardisering med mer.  

2.5.6 MÅL FOR LOGISTIKKAVDELING 

Formålet med avdelingen er å ha en effektiv drift - 
faglig og økonomisk - for drift, vedlikehold, ettersyn 
og anskaffelser for alt av kjøretøy, utstyr og 
materiell, brannstasjoner med mer. Det skal være 
en høy driftssikkerhet ved alle våre 20 stasjoner 

                                                           
4 Anskaffelser må sees på i en større sammenheng da det 
ligger trolig en stor gevinst i dette arbeidet. 

som sikrer at beredskaps- og forebyggendemål kan 
nås. 

Innen 2020 skal følgende milepæler være nådd:  

1. Beredskapsanalysen er gjennomført og tiltak 
planlagt.  

2. Plassering, romplan og fremdriftsplan for 
bygging av hovedbrannstasjon skal være 
vedtatt. 

3. Ut fra en oversikt over manglende 
investeringer i de ulike kommune, jf tidligere 
prosesser i forbindelse med etablering av IKS, 
gjennomføre tiltak. 

4. Det skal være gjennomført nødvendige tiltak 
på alle brannstasjoner i forhold til ren/skitten 
sone.  

 
Innen 2028 skal følgende milepæler være nådd:  

1. Revisjon av beredskapsanalysen skal være 
gjennomført, tiltak planlagt og gjennomført,   

2. Regionalt øvingsanlegg er tatt i drift.  

3. Være et foregangsbrannvesen med hensyn til 
miljøvennlige øvelsesfasiliteter og slokke-
innsatser. 

 

 

3. ORGANISASJON 

3.1 SELSKAPSFORM OG EIERSKAP 

3.1.1 SELSKAPSFORM OG EIERSKAP 

Haugaland brann og redning iks er et inter-
kommunalt selskap etter Lov om interkommunale 
selskaper.  

Selskapet er et eget rettssubjekt med de 
muligheter og forpliktelser dette medfører.  

Brannvesenet som selskap kan inngå eierskap i 
andre interkommunale selskap, danne egne 
datterselskap (aksjeselskap) og kjøpe/selge 
tjenester fra andre brannvesen/kommuner. 

Ved endringer i lov og/eller erfaringer i drift av 
Haugaland brann og redning iks vil selskapsform 
kunne vurderes på nytt.  

For tjenester som leveres av HBR må det vurderes 
fortløpende om disse skal inngå i nåværende 
selskapsform. Det vil være naturlig å vurdere 
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kommersiell aktivitet utskilt som egne selskap med 
brannvesenet som eier.  

Det er viktig at HBR som selskap ikke kryss-
finansierer sine tjenester.  

 

3.1.2 SELSKAPSAVTALE 

Selskapsavtalen som er utarbeidet for Haugaland 

brann og redning iks er førende for selskapet og 

eierne når det gjelder økonomi og fordelinger, 

utøvelse av eierskap, ansvar og oppgaver for styre, 

representantskap og daglig leder med mer.  

Selskapsavtalen må følge planperiodene i 

eierkommunene og revideres i takt med endringer. 

Eksempler på slike endringer kan være: 

˗ Endring i lov og forskrift. 

˗ Endring i innbyggertall eller forpliktelser. 

˗ Erfaringer i siste periode. 

˗ Opptak av nye deltakere/utmeldelser. 

 

3.2 DIMENSJONERING OG ORGANISERING 

3.2.1 DIMENSJONERING OG ANSVARSOMRÅDER 

Det er oppgavene i brannvernloven som regulerer 

kjerneoppgavene til HBR og de kostnader som 

eierkommunene forplikter seg til gjennom 

selskapsavtale. Oppgavene til brannvesenet skal 

være basert på: 

a. En risiko- og sårbarhetsanalyse for regionen. 

b. Akseptkriterier for brann og ulykker for hver 
enkelt eier. 

c. Beredskaps- og forebyggendeanalyse for å 
kunne dimensjonere HBR. 

d. Beredskapsplan og branndokument for å 
imøtekomme behovet kartlagt i analysene. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført for 

regionen, men denne må revideres før prosessen 

med beredskapsanalyser starter. Det vil være risiko 

som er avdekket etter forrige gjennomgang av ROS 

i 2014-2015. 

 

3.2.2 ORGANISASJONSKART MED FUNKSJONER 

OG STILLINGSBESKRIVELSER 

Basert på analyser i punkt 4.1.1 må det utvikles en 
organisering for HBR der stillinger og deres innhold 
beskrives. Føringer for organisasjonskartet er: 

a. Dimensjoneringskrav fastsatt i lov og 
forskrift. 

b. Analyser og planer. 

c. Tilleggsoppgaver som eierne legger til 
selskapet.  

d. Kontrollspennet for hver enkelt funksjon. 

For punkt d må det vurderes om det er funksjoner 
som skal løses av flere personer eller om det er 
funksjoner som kan slås sammen ettersom de har 
et for stort eller lite kontrollspenn.  

 

I en oppbyggingsfase som skal gå parallelt med drift 
av brannvesenet vil det være et behov for flere 
lederfunksjoner enn det som vil være når selskapet 
er kun i en driftsfase. 

 

3.2.3 UTVIDELSE AV SELSKAPET 

Selskapsavtalen regulerer både opptak og 
utmeldelse av eierkommuner og beskrives ikke 
ytterligere her.  

Der det er naturlig vil selskapet inngå dialog med 
potensielt nye deltagere.  

 

3.3 INTERNKONTROLL OG KVALITETSSIKRING 

3.3.1 INTERNKONTROLL 

Det må etableres et tilpasset internkontrollsystem 
etter internkontrollforskriften §§ 5 og 6. 
Etableringen må skje i tråd med kravet om 
medvirkning, jf. § 5 annet ledd punkt c. Dette 
innebærer at systemene som hvert enkelt 
brannvesen har pr. d.d. må være gjeldende frem til 
nytt system er utarbeidet.  



 

Det finnes en rekke støtteverktøy for oppbygging 
og bruk av internkontroll. Det bør velges et eller 
flere system for å automatisere og effektivisere 
systemet i størst mulig grad. Samtidig må det være 
i fokus at systemet blir ikke bedre enn det som vi 
selv legger inn i systemet.  

Eksisterer det gode støtteverktøy i et eller flere av 
våre deltagerbrannvesen, bør det bygges videre på 
dette.  

 

3.3.2 KVALITETSSIKRINGSSYSTEM 

Det er ikke krav til at brannvesenet skal være 
sertifisert innenfor kvalitetssikringsstandarder, 
men det er likevel av brannvesenet og eierne sin 
interesse at det finnes systemer som sikrer at 
tjenesten som skal leveres, er omfattet av en 
system som sikrer at beredskaps- og forebyggende 
tjeneste hele tiden går i retning av å bli bedre.  

I den grad det er mulig å samme støtteverktøy som 
for internkontrollsystemet, bør dette tilstrebes.  

 

3.4 INFORMASJONSFLYT 

3.4.1 BEHOVET FOR INFORMASJON 

Behovet for informasjon er som regel større enn 
det som et selskap klarer å levere. Av den grunn er 
det viktig at HBR tidlig legger til grunn regelen om 
at det er en gjensidig plikt i å gi informasjon som 
det å søke informasjon.  

 

3.4.2 PLAN FOR INFORMASJONSFLYT 

Ved utarbeidelse av en plan for informasjonsflyt 
må denne ta utgangspunkt i hvem målgruppa er. 
Videre må det velges kanaler og metoder som er 

effektive å bruke for den spesifikke informasjon 
som ønskes formildet. Det må også beskrives 
hvordan informasjon forventes å bli behandlet og 
omsett til handling/resultat. 

Det kan være naturlig å velge flere kanaler, alt etter 
informasjonsbehov, type informasjon med mer.  

Det må utvikles en informasjonsplan som sier 
hvordan selskapet ønsker å sikre en god flyt av 
relevant og viktig informasjon for å sikre trygghet 
og forutsigbarhet for de som er en del av HBR og 
den aktivitet som vil pågå. Informasjon må gå i flere 
retninger der de som skal ha fokus er i prioritert 
rekkefølge: 

a. De ansatte i HBR (inkl. styret). 
b. Eierne av selskapet. 
c. Samarbeidspartnere/samvirkeaktører. 
d. Innbyggere. 
e. Presse og media. 

 

Informasjon vil skje gjennom: 

a. Møter 
b. Facebook 
c. Database/app/intranett 
d. Mail  
e. SMS 
f. Pressemelding 

Valg av metode vil være bestemmes ut fra 
målgruppa, viktighet og type informasjon.  

 

3.5 PROFILERING 

Profilering for HBR har som formål å bli sett av de 
som vi ønsker skal se oss. Dette er for å skape en 
identitet og et omdømme som skal gjøre til at vi 
mer effektivt kan nå den visjon og de mål som er 
satt for selskapet. 

Profilering skal rettes både innover i egen 
organisasjon, mot samarbeidsaktører og ikke minst 
mot 3. part.  

Profilering omfatter: 

- Identifisering, herunder 
o Uniformering 
o Logo og grafikk til bruk på nettsider, brevark 

med mer. 
o Generelt uttrykk ved annonsering, visittkort, 

i brosjyrer med mer. 
o Uttrykk på kjøretøy 

- Omdømmebygging, herunder 
o Fokus på de verdier HBR bygger på. 
o Samfunnsengasjementet og viktighet av 

dette. 



o Resultater som oppnås. 

Profilering er tett knyttet opp mot 
informasjonsflyt/-plan for HBR iks. 

 

3.6 EIERSTRATEGI 

Det er utarbeidet en felles eierstrategi for 
Haugaland brann og redning iks. Denne legger 
føringer for selskapet innenfor: 

- Økonomistyring og budsjettering 

- Forvaltning og drift av bygningsmasse 

- Informasjon og rapportering 

Selskapsavtalen har forrang om det er avvik 
mellom eierstrategi og selskapsavtale. 

 

 

3.6.1 ØKONOMISTYRING OG BUDSJETTERING 

Følgende forutsetninger er satt i eierstrategien: 

- Selskapet skal ha fokus på å oppnå en mest 
mulig kostnadseffektiv drift ved å ha et nøkternt 
drifts- og investeringsnivå.  

- Større endringer skal behandles som egne saker 
i kommunene. 

- Fond skal etableres og dette skal være med å 
utjevne kommunenes tilskuddsnivå. 

- Investeringer skal dekkes et fast tilskuddsnivå 
og skal ligge innenfor lånerammen som er 
oppgitt i selskapsavtalen. Investeringer skal ha 
en jevn fordeling for å sikre stabilt tilskuddsnivå 
for investeringer. 

- Vesentlig avvik fra budsjett skal straks meldes 
representantskapet som sak. 

- Det skal rapporteres til rådmann i hver enkelt 
kommune vedr. budsjett- og økonomiplan, 
tertialrapporter og årsberetning/årsregnskap. 

- Det skal i juni være felles kontaktmøte mellom 
selskapet og eierne for å gå gjennom 
handlingsrom for kommende budsjett og det 
skal redegjøres for behov. Nytt kontaktmøte 
gjennomføres i september der utkast til 
årsbudsjett og økonomiplan legges frem for 
drøfting. 

- Det skal legges opp til årsbudsjett og fireårig 
økonomiplan som legges frem for endelig 
behandling i representantskapet. Budsjett-
forslaget skal behandles i representantskapet 
etter at rådmennene i hver enkelt kommune har 
lagt frem sitt budsjettforslag. 

 

3.6.2 FORVALTNING/DRIFT AV BYGNINGSMASSE 

Følgende forutsetninger er satt i eierstrategien: 

- Hver enkelt kommune eier/leier brannstasjoner 
og annen bygningsmasse som skal disponeres 
av selskapet. Det legges opp til en nøktern 
standard og størrelse samtidig som bygnings-
massen skal være i lovlig og forsvarlig stand. 

- Det skal inngås leieavtaler mellom verts-
kommune og selskapet der avtalen skal baseres 
på selvkost.  

- Leieavtaler skal regulere drift og vedlikehold.  

- Det er et mål om å ha leieavtaler som er 
harmonisert for alle eierne.  

 
3.6.3 INFORMASJON OG RAPPORTERING 

Følgende forutsetninger er satt i eierstrategien: 

- Det skal være åpenhet knyttet til kommunenes 
eierstyring og selskapets virksomhet basert på 
prinsippet om meroffentlighet.  

- Det skal være åpne og transparente 
beslutningsprosesser i eierkommunene, 
representantskapet og styret.  

- sakspapirer og annen relevant informasjon om 
virksomheten skal gjøres lett tilgjengelig på 
selskapets internettsider.  

- Selskapet skal oversende innkallinger/sakslister, 
saksdokumenter og protokoller fra møter i de 
styrende organ, årsbudsjett/økonomiplan, 
årsberetning/-årsregnskap, tertialrapporter og 
andre relevante saker til rådmennene i hver 
enkelt kommune. 

- HBR IKS skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 
Samfunnsansvar bør integreres i selskapets 
strategiarbeid, den løpende virksomhets-
styringen og i selskapets rapportering. 

- HBR IKS skal utarbeide etiske retningslinjer 
tilpasset selskapets virksomhet.  
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4.2 VEDLEGG 
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