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BEHANDLING: 

 
BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING 
1. Styret for Haugaland brann og redning iks gir brannsjefen fullmakt til å utarbeide og fremlegge en 

endelig handlingsplan til eierne i representantskapsmøte 14.11.2019. 

2. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tilrår handlingsplanen for brannstasjoner som 
fremlagt og legger denne frem for kommunestyret i hver av eierkommunene. 

Saksbehandling i styret 03.10.2019 
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
STYRET SIN ANBEFALING 
1. Styret for Haugaland brann og redning iks gir brannsjefen fullmakt til å utarbeide og fremlegge en 

endelig handlingsplan til eierne i representantskapsmøte 14.11.2019. 

2. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tilrår handlingsplanen for brannstasjoner som 
fremlagt og legger denne frem for kommunestyret i hver av eierkommunene. 

Saksbehandling i representantskapet 14.11.2019 
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
REPRESENTANTSKAPET SIN ANBEFALING 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tilrår handlingsplanen for brannstasjoner som 

fremlagt og legger denne frem for kommunestyret i hver av eierkommunene. 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunnen for at saken tas opp er primært som et resultat av tilsynet fra Arbeidstilsynet den 7.6.2019 og 
påfølgende pålegg. Det skal innen 2.1.2020 være en plan for hvordan avvik skal lukkes.  

Handlingsplanen for brannstasjoner for HBR iks er også et resultat av de føringer som er gitt i styrende 
dokumenter for selskapet. 

 

Tilsyn fra Arbeidstilsynet 7.6.2019 



Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Haugaland brann og redning iks den 07. juni 2019. Tilsynet er en 
videreføring av de tilsyn som hver enkelt kommune har hatt tidligere, men saken er overført brannvesenet 
fra kommunene som følge av at Arbeidstilsynet skal følge opp virksomheten og ikke eieren, ref 
Arbeidsmiljøloven. 

Hensikten med tilsynet var å føre tilsyn med utvalgte organisatoriske arbeidsbetingelser og virksomhetens 
arbeidsmiljøarbeid.  

Sentrale tema i tilsynet var:  

- Kartlegging og risikovurdering av kjemikalier og forurensinger 

- Handlingsplaner 

- Inneklima og ventilasjon 

- Informasjon og opplæring knyttet til kjemiske utfordringer 

- Arbeidsavtaler og registrering av arbeidstid 

- Verneombudsordning/samarbeid om arbeidsmiljøet 

- Arbeidsmiljøopplæring for leder, verneombud og eventuelt andre 

- Eventuell tilknytning og samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste 

Det ble gitt følgende pålegg: 

1. Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av kjemikalier 
og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ ansattes representant 
skal medvirke. 

Arbeidstilsynet skriver videre at forståelse av pålegget er at virksomheten skal iverksette tiltak for å fjerne 
eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av kjemikalier. Tiltak vil m.a. være: 

- Garderober for menn og kvinner med adskilte skap for privat- og arbeidstøy. 

- Tilfredsstillende ventilasjonsanlegg. 

- Egnet dusj- og garderobefasiliteter. 

Frist for å svare ut pålegget er 2.1.2020 hvor dokumentasjonen skal være: 

1. En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er planlagt eller gjennomført for den enkelte 
lokasjon når det gjelder garderober og dusj for kvinner og menn, ren og uren sone, samt ventilasjon 
og rengjøring av lokaler inkludert vognhaller 

2. Beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket  

3. Beskrivelse av hvordan planen er forankret i kommunenes beslutninger og budsjett. 

 

Eierstrategi 

Det er gjennom eierstrategien for selskapet fastsett at eies av kommunene (eventuelt leier kommunen 
lokaler som brannvesenet disponerer). Lokalene som stilles til disposisjon for selskapet skal ha en nøktern 
standard men innenfor gjeldende regelverk. Nye stasjoner skal bygges for fremtiden og på denne måten 
være funksjonelle for selskapet på kort og lang sikt.  

Det skal inngås leieavtaler mellom hver enkelt kommune og HBR iks for hver enkelt stasjon. 
Selvkostprinsippet skal legges til grunn for beregning av leien.   

 

Selskapsavtale 

Selskapsavtalen §§ 2-5 og 2-6 er i tråd med eierstrategien hvor hver kommune har ansvar for å stille til 
disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur 
som følger av ROS-analysen. Stasjonene skal ha en nøktern standard og størrelse og være i samsvar med 
de til enhver tids gjeldende HMS-forskrifter. 

Kommunen skal oppføre og eie brannstasjonen (evt. leie). Kjøp av tomt, regulering, tomteteknisk 
opparbeidelse inkl. oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser er kostnader som fullt og 



helt tilligger kommunen alene. Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal 
beregnes etter selvkostprinsippet og faktureres selskapet. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene 
for brannstasjonene i beregningen av årlig driftstilskudd, i samsvar med vedtatt fordelingsmodell.  

Videre er det i selskapsavtalen beskrevet strukturen for området Kopervik-Vea-Åkrehamn og Raglamyr-
Norheim-Haugesund.  

 

Operasjonalisering 

Det er startet opp et arbeid med operasjonalisering hvor stasjonsstrukturen i Haugaland brann og redning 
iks er et av områdene som skal analyseres og som kan ha betydning for løsninger med brannstasjoner: 

1. Hovedstasjon på Raglamyr 
2. Vea brannstasjon 
3. Organisering i området Sveio-Førde 
4. Organisering i området Suldalsosen-Sand 
5. Organisering i området Ølen-Sandeid 
6. Organisering i området Bokn-Tysværvåg 

 
 

VURDERINGER: 
 

Det er mange avhengigheter som gjør til at vi ikke har alle svarene per i dag, men vi forutsetter at det vil bli 
akseptert av Arbeidstilsynet at det er vedtatte prosesser i eierkommunene som gjør til at pålegget lukkes 
på de tidspunkt som foreslås i handlingsplanen.  

Å gjennomføre tiltak som har store kostnader, men som ikke er permanente må unngås. Det forutsettes i 
denne sammenheng at HBR som virksomhet og eiere raskt å etablere ordninger frem til permanente 
løsninger er på plass. Nøkkelord er rutiner, mobile enheter og to logistikkstasjoner.  

Iverksetting av tiltak må også sees over en tidsperiode hvor arbeid og investeringer fordeles samt at det 
gjøres prioriteringer ut fra behov.  
  



 

Følgende anbefaling gjøres for fremdrift (milepæler = arbeid er besluttet/utført/ferdig): 

 2019 2020 2021 2022 2023 
 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 

Fellesområde 
Logistikk K      Logistikk Ø   

    Mobil dusjvogn  
    

Alt 
1 

Felles Bokn 
+Tysværvåg 
(Susort) 

     Anbefaling forprosjekt                                            Anbefaling hovedprosjekt 
                   Mandat hovedprosjekt                   driftsetting 

analyse  analyse etableringsperiode  

Alt 
2 

Bokn og 
Tysværvåg 
hver for seg 

     Anb. forprosjekt 
   planleggingsmidler                             prosjektering         driftsetting  

analyse prosjektperiode byggeperiode  

Alt 
1 

Aksdal lagt 
til Raglamyr 

Forprosjekt       Prosjekt operasjonalisering      driftsetting 

 analyse byggeperiode  

Alt 
2 

Aksdal  
Pl.midler            Prosjekt operasjonalisering                driftsetting  

 analyse byggeperiode  

Nedstrand 
 Prosjektering driftsetting 

   

Skudeneshavn 
Pl.midler/oppstart            driftsetting 

   

Åkrehamn 
Kopervik 

Vea 

Pl.midler/oppstart             
          Prosjekt dimensjonering driftsetting 

 prosjektperiode byggeperiode  

Bø og Vormedal 
Forprosjekt            Dimensjonering      driftsetting 

 prosjektperiode byggeperiode  

Sveio  
Pl.midler  Dimensjonering     driftsetting  

 prosjekt byggeperiode  

Førde 
Prosjekt operasjonalisering 
   Planleggingsmidler Dimensjonering     driftsetting 

analyse  prosjektering byggeperiode  

Utsira 

Prosjekt operasjonalisering 
   Planleggingsmidler Dimensjonering     driftsetting 

analyse  prosjektering byggeperiode  

Skjold  
Pl.midler               Dimensjonering            driftsetting  

 prosjekt byggeperiode  

Ølen  ------------------------- 

Sandeid 
Prosjekt operasjonalisering 
   Planleggingsmidler  Dimensjonering driftsetting 

analyse  prosjektering   

Skånevik 
Pl.midler Dimensjonering        driftsetting 

 prosjektering byggeperiode  

Etne ------------------------- 

Sand 
Pl.midler Dimensjonering        driftsetting 

 prosjektering byggeperiode  

Jelsa 
Pl.midler/oppstart                                  driftsetting 

 byggeperiode  

Suldalsosen 

Prosjekt operasjonalisering 
   Planleggingsmidler  Dimensjonering    driftsetting 

analyse  prosjektering   

 2019 2020 2021 2022 2023 
 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 

Se handlingsplan for detaljer. 
 
 
Haugesund 01.11.2019 
 
 
 
Dag Botnen 
brannsjef 
 
 
 
 
 
 



 
Dokument: 
  

a. Handlingsplan - brannstasjoner i Haugaland brann og redning iks vedlagt 
b. Retningslinje for en nøktern brannstasjon vedlagt 
c. Pålegg fra Arbeidstilsynet, rapport av 19.06.2019 vedlagt 
d. Budsjett for 2020 med økonomi- og handlingsplan for 2020-2023 
e. Selskapsavtale for Haugaland brann og redning iks.  
f. Eierstrategi for Haugaland brann og redning iks 

 
 


