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Glåmdal brannvesen IKS (GBI) 
Kongsvinger og Grue kommuner som dekkes av vårt IKS har 
ca.23.000 innbyggere.   
Våre virksomhetsområder er: 

 Utryknings/beredskapstjeneste 

 Forebyggende brannvern 

 Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
 
Glåmdal brannvesen IKS er et eget rettsubjekt, med 
hovedkontor i Kongsvinger.  
 
Formål og ansvarsområde 
Virksomhetens formål er, på vegne av deltakerne 
(Kongsvinger og Grue kommune), å ivareta de oppgaver som 
deltakerne er pålagt i henhold til Lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 og 
11)  
 
Virksomheten har ansvar for beredskap mot akutt 
forurensning i henhold til avtale om interkommunalt 
samarbeid i IUA region II, kfr. Lov om forurensninger og om 
avfall.  
 
Virksomheten har ansvar for drift av brannstasjonene i 
brannvernregionen, samt drift og vedlikehold av materiell som 
disponeres i den grad det er virksomhetens eiendom. 
 
Virksomheten kan selge konsulenttjenester og andre 
tjenester, drive kurs og opplæringsvirksomhet, samt påta seg 
inntektsbringende oppgaver som naturlig hører til 
virksomhetens fagområde. Omfanget av slike tjenester og 
tilleggsoppgaver skal begrenses til hva styret finner forsvarlig 
innenfor den kapasitet virksomheten antas å ha, og under 
hensyntagen til forsvarlig ivaretakelse av virksomhetens 
primæroppgaver 
 
Vår visjon og målsetning 
Næringsliv og offentlige funksjoner i våre kommuner utgjør 
viktige arbeidsplasser for hele regionen og store branner og 
ulykker vil kunne få store konsekvenser.  
Det er viktig å gi kommunenes innbyggere en høy grad av 
sikkerhet når det gjelder brann og ulykkesvern. For å oppnå 
dette må man ha god beredskap både for de mindre 
dagligdagse hendelsene samt for større branner og ulykker.  
 
Vår visjon 
Kongsvinger og Grue skal gjennom vårt forebyggende arbeid 
bli blant de mest brannsikre kommuner i landet og skal ha en 
beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker.  
 
Verdigrunnlag 
Et trygt og brannsikkert lokalmiljø for våre innbyggere 
 
Våre hovedmål 

 Tilfredsstille de lover og forskrifter som gjelder for vår 
virksomhet 

 Bidra til å redusere antall branner og konsekvensene av 
disse gjennom et målrettet forebyggende arbeid. Bedre 
det framtidige risikobildet gjennom aktiv påvirkning av 
sikringstenkning.  

 Redde liv og verdier gjennom å opprettholde en 
slagkraftig beredskap som kan håndtere et bredt spekter 
av hendelser. Være forberedt på å håndtere store og 
langvarige hendelser. Bidra aktivt til interkommunale 
samarbeidsløsninger.  

 Ha høy fokus på den risiko som er forbundet med vårt 
redningsarbeid gjennom systematisk HMS arbeid. 

 
 

 
 

 

 
Rammebetingelser 
I forbindelse med arbeidet for å utarbeide en virksomhetsplan for GBI, 
må en ha en del som beskriver formål for virksomheten. Dette kapitelet 
inneholder rammebetingelsene til selskapet: 
Rammebetingelser for Glåmdal brannvesen IKS er: 

 Lovgrunnlag 

 Avtaler 

 Økonomi 

 Fysiske rammer 
Lovgrunnlaget 
Lovgrunnlaget for selskapets virksomhet kan deles inn i følgende 
grupper: 
Lover som regulerer selskapets drift: 

 Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 

 Regnskapslov 

 Selskapslov 
 
Lover og forskrifter som regulerer administrative rutiner i selskapet: 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter 

 Forvaltningsloven 

 Offentlighetsloven 
 

Lover og forskrifter som regulerer drift- og forvaltningsoppgaver i 
brannvesenet. 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt 
stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen  

 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

 Forskrift om utstyr og sikkerhet til bruk i eksplosjonsfarlige områder 
forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 

 
Avtaler 

 Selskapsavtalen, branndokumentasjon (ROS og brannordning) 

 Sivilforsvaret 

 Forsikring 

 Samarbeidsavtaler  

 Kongsvinger kommune: regnskap/lønn –IKT  

 Glåmdal revisjon IKS 
 
Økonomi   2011  2010 

 Totalbudsjett ca.  kr. 23,1 mill. 22,4 mill 

 Salgsinntekter  kr.   4,8 mill     4,5 mill. 

 Refusjoner  kr. 18,4 mill. 16,9 mill 

 Andre driftsinnt. Kr. 0,16 mill.   0,8 mill 
 
Pr.31.12.2011 har selskapet langsiktig gjeld/lån på ca. kr.2,37 mill. og 
pensjonsforpliktelse i KLP på kr.6,58 mill. Til sammen kr.8,95.mill.   
En økning fra 2010 på kr.0,9 mill. 
Øvre grense for låneopptak i selskapet er 15.millioner kroner. 
 
            2011      2010 
Egenkapital   kr.   3 091 000 kr.   4 038 000 
Anleggsmidler  kr. 16 070 000 kr. 13 019 000 
Omløpsmidler/eiendeler kr. 20 427 000   kr. 17 427 000 

 
Fysiske rammer 
GBI har 3 stasjoner i henholdsvis Kongsvinger, Kirkenær og Austmarka. 
Administrasjonen har sine kontorer på Kongsvinger stasjon.  
  
På Kirkenær er det et kontor og møterom i tillegg til vognhall og 
garderobe. Både beredskapsleder samt sekretær har arbeidsdager her 
etter behov.  
I tillegg er det hver fredag sjekk av biler og utstyr som utføres av en av 
våre hospitanter. Overbefalet møter også på vaktskifte.  
  
I og med at selskapet setter krav til helse og fysikk plikter vi å legge til 
rette for dette. Vi har derfor trimrom med bra utstyr på stasjonene i 
Kirkenær og Kongsvinger. Dette benyttes jevnlig av mannskapet. 
 
På Austmarka er brannstasjonen mer som en garasje å regne. Når vi 
har møter med mannskapet må vi benytte garasjen til møterom.  
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Innledning 
Daglig leder / brannsjefens kommentarer 
Denne rapporten har tatt utgangspunkt i årsplan for 2011 og 
målt opp mot denne. 
 
2011 har vært et rolig år hva gjelder utrykninger. Vi har ikke hatt 
noen store og langvarige hendelser. Antallet ser ut til å gå ned i 
Kongsvinger mens det for Grue har vært en liten økning. 
Vi hadde en kald start på året med den følge at vi hadde mange 
pipebranner de første månedene. 
Det var ingen omkomne i branner mens det for trafikkulykker var 
et ”normalår”. 
 
Ellers er jeg fornøyd med at vi har fått oppgradert oss på utstyr 
og materiell på alle 3 stasjonene. Ennå gjenstår noe, men totalt 
sett er det veldig bra nå! 
 
Kongsvinger kommune har startet oppgraderingen av 
Kongsvinger stasjon noe som vi er svært fornøyd med da det 
ser ut til at ny stasjon lar vente på seg.   
 
Fortsatt mangler mange deltidsansatte den formelle 
kompetansen. Dette grunnet manglende bevilgninger fra sentralt 
hold til deltidsreformen.  
Direktoratet (DSB) har satt en frist til ut 2012 med å få denne på 
plass, noe som ikke er mulig så lenge de nødvendige kurs i regi 
av Norges brannskole ikke avikles. Denne fristen må DSB 
forlenge.  
 
Budsjettet for 2011 var en videreføring av forrige års budsjett 
med økning av lønns- og prisstigning samt renter og avdrag. 
Selvkostområdet feier kom ut med et overskudd på ca. 
kr.93 000. Dette skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjon og at vi 
innførte tilsynsgebyr fra 2011. For å klare å dekke opp 
opparbeidet underskudd i løpet av 4-årsperioden ble det 
foreslått en økning av tilsynsgebyret i 2012.  
 
Underskuddet for beredskap og forebyggende var i 2011 på ca. 
kr.119 000. Et resultat vi er fornøyd med spesielt sett i 
betraktning av feilbudsjetteringen av feriepenger til de 
deltidsansatte. 
 
Vi har et realistisk men nøkternt budsjett. Imidlertid tåler vi ikke 
uforutsette utgifter. I 2010 startet vi med eget regnskap på hver 
enkelt kjøretøy. Av våre totalt 17 kjøretøy er det 3 som har pekt 
seg ut negativt disse 2 årene hva gjelder reparasjoner og 
vedlikehold: 

 Snorkel  1-3                      kr. 255 000 

 Mannsk.bil Kongsv.   1-2 (tidl.1-1)  kr. 135 000 

 Kommandobil     0-1  kr.   72 000 
 
Chassis på 1-3 begynner å bli dårlig og på sikt bør dette skiftes 
ut. 
1-2 vil nå bli mindre brukt etter at ny 1-1 er på plass. Imidlertid 
trenger denne understellsbehandling. 
Vi må nå også begynne å se på ny 0-1 kommandobil. 
Vedlikeholdskostnadene på denne begynner å bli veldig høye 
slik at en utskifting vil lønne seg. 
  
   
 
 
 
 
 
  

 

 

Mottak av trygghetsalarmer har hatt en kraftig økning. Mye av 
forklaringen ligger i at tidligere ”silte” 110-sentralen mange av 
henvendelsene, mens vi nå registrerer samtlige. Allikevel ser vi en 
markant økning av henvendelser og vi har satt et ”tak” på 200 
brukere. Dette er nå nådd og vi sier nå nei til nye brukere da vi ikke 
har kapasitet til flere. Vi har nå ventelister. 
Samarbeidet med Helse er nå veldig bra og vi har jevnlige 
statusmøter med disse. 
 
Det psykososiale miljøet er bra på alle 3 stasjonene. Imidlertid er 
det en jobb å gjøre i forhold til de deltidsansatte v/tillitsmann på 
Kongsvinger da disse viste at de ikke er fornøyd med brannsjefens 
avgjørelser mhp utrykningsindeksen. Glåmdal HMS-tjenesten er 
engasjert til å gå gjennom saken og vil i løpet av våren 2012 
komme med en rapport som vil bli forlagt styret til event. videre 
forføyninger.  
 
Sykefraværet gikk oppi 2011 i forhold til tidligere år. Dette viste seg 
også igjen økonomisk ved at vikarbruk økte. 
 
Også i 2011 hadde kompetanseavdelingen høy aktivitet.1429 
personer hadde avdelingen på opplæring/kurs. (1407 i 2010) Dette 
er jeg svært fornøyd med. 
 
Vi var spart for større skogbranner også i 2011. Det ble avholdt 
lagvise øvelser med skogbrannreserven og brannmannskapet. 
Annet hvert år kjører vi fullskalaøvelser. Også i år var deltakelsen 
fra skogbrannreserven skuffende.    
 
Feieravdelingen fikk ikke utført målsettingen mhp tilsyn grunnet en 
langtidssykemelding. Imidlertid ble det utført flere feiinger enn 
målsettingen.    
 
Fra 2012 er vi ikke lenger med i ”Oslo-avtalen”. Kun naboene til 
Oslo fikk delta videre.  
Vi har derfor gått inn i et innkjøpssamarbeid med de øvrige 
brannvesene i Glåmdal samt Romerike. Regner med at dette er på 
plass i begynnelsen av 2012. 
 
Samarbeidprosjektet med de Svenske kommunene som grenser 
opp mot Hedmark fortsetter.   
 
 Også året 2011 har vært et aktivt år og jeg vil takke alle ansatte, 
styret og representantskapet for god innsats og godt samarbeid. 
 
 
 
 
Kongsvinger den 01.03.2012 
Bjørn Pedersen 
Brannsjef 
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Økonomisk oversikt -  drift 
 

Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Driftsinntekter:     
Salgsinntekter 4.842.153,24 4.725.800,00 4.592.000,00 4.477.361,66 
Refusjoner 18.419.450,30 16.976.400,00 17.088.000,00 16.880.252,88 
Overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre driftsinntekter 165.283,60 718.600,00 0,00 830.097,63 
Sum driftsinntekter 23.426.887,14 22.420.800,00 21.680.000,00 22.187.712,17 
 
Driftsutgifter:     
Lønn inkl. sosiale utgifter 17.070.402,17 15.627.000,00 15.627.000,00 16.319.594,22 
Kjøp av varer og tjenester 4.808.535,44 4.284.000,00 3.584.000,00 3.411.048,62 
Overføringer 444.348,31 300.000,00 300.000,00 445.738,93 

Kalkulatoriske avskrivninger 791.362,00 503.000,00 503.000,00 634.665,00 
Andre driftsutgifter 47.925,00 716.000,00 1.416.000,00 1.626.149,73 
Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 -12.187,50 
Sum driftsutgifter: 23.162.572,92 21.430.000,00 21.430.000,00 22.425.009,00 
 
Brutto driftsresultat: 264.314,22 990.800,00 250.000,00 -237.296,83 
 

Finansposter:     
Renteinntekter 88.576,78 96.000,00 96.000,00 98.331,02 
Renteutgifter 91.765,80 90.000,00 90.000,00 63.809,32 
Avdrag på lån 328.785,00 657.000,00 657.000,00 229.210,00 
Mottatte avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 
Motpost avskrivninger 791.362,00 503.000,00 503.000,00 634.665,00 
Ordinært resultat 723.702,20 842.800,00 102.000,00 202.679,87 
 
Interne finansieringstransaksjoner:     
Avsetninger 812.179,83 820.600,00 102.000,00 830.097,63 
Bruk av tidligere avsetninger 0,00 0,00 0,00 1.050,00 

Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk 30.491,00 22.200,00 0,00 28.109,53 
Regnskapsmessig resultat  -118.968,63 0,00 0,00 -654.477,29 

 

 

 

 

 

Økonomisk oversikt – investering 

 
Regnskapsskjema - Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 

Investeringer:     
Investeringer i varige driftsmidler 4.200.832,47 4.226.000,00 4.300.000,00 1.732.929,75 
Utlån, kjøp av aksjer og andeler 14.395,00 0,00 0,00 10.497,00 
Sum investeringer 4.215.227,47 4.226.000,00 4.300.000,00 1.743.426,75 
 
Finansiering:     
Bruk av lånemidler 340.433,07 4.226.000,00 4.300.000,00 1.624.820,22 
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom 55.000,00 0,00 0,00 80.000,00 
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 30.491,00 22.200,00 0,00 28.109,53 
Netto avsetninger -22.182,00 -22.200,00 0,00 0,00 
Sum finansiering: 403.742,07 4.226.000,00 4.300.000,00 1.732.929,75 
 

Udekket/udisponert -3.811.485,40 0,00 0,00 -10.497,00 
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Økonomisk oversikt – balanse 

 
Regnskapsskjema - BALANSE Regnskap 2011 Regnskap 2010 
 

EIENDELER:   
 

Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler 0,00 240.801,20 
Faste eiendommer og anlegg 190.216,20 0,00 
Utstyr, maskiner og transportmidler 11.116.882,62 8.213.002,15 
Utlån 0,00 0,00 
Aksjer og andeler 38.151,00 23.756,00 
Pensjonsmidler 4.725.447,00 4.541.133,00 
Sum anleggsmidler: 16.070.696,82 13.018.692,35 
 

Omløpsmidler   
Varer 0,00 0,00 
Kortsiktige fordringer 1.297.297,46 921.617,69 
Premieavvik 49.129,00 53.595,00 
Aksjer og andeler 0,00 0,00 
Sertifikater 0,00 0,00 
Obligasjoner 0,00 0,00 
Kasse, bankinnskudd 3.010.662,07 3.433.260,09 
Sum omløpsmidler: 4.357.088,53 4.408.472,78 
SUM EIENDELER: 20.427.785,35 17.427.165,13 
 
EGENKAPITAL OG GJELD:   
 

Egenkapital   
Disposisjonsfond 0,00 0,00 
Bundne driftsfond 7.420,00 7.420,00 
Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 
Bundne investeringsfond 0,00 0,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 0,00 0,00 
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) -375.831,28 -1.069.042,48 

Udisponert i inv. regnskapet 0,00 0,00 
Udekket i inv. regnskapet -3.811.485,40 -22.182,00 
Likviditetsreserve 0,00 0,00 
Kapitalkonto 7.271.615,47 5.122.546,53 
Sum egenkapital: 3.091.718,79 4.038.742,05 
 
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 
Pensjonsforpliktelser 6.579.203,46 5.687.916,00 
Sertifikatlån 0,00 0,00 
Annen langsiktig gjeld 2.369.513,00 2.398.298,00 
Avsetning for forpliktelser 0,00 0,00 
Sum langsiktig gjeld: 8.948.716,46 8.086.214,00 
 
Kortsiktig gjeld   
Kassekredittlån 0,00 0,00 

Annen kortsiktig gjeld 7.106.256,75 4.390.589,08 
Premieavvik 1.281.093,35 911.620,00 
Sum kortsiktig gjeld: 8.387.350,10 5.302.209,08 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 20.427.785,35 17.427.165,13 
 
Memoriakonti   
Ubrukte lånemidler 149.635,11 190.068,18 
Andre memoriakonti 0,00 0,00 
Motkonto for memoriakontiene         -149.635,11                     -190.068,18 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brannvesenets budsjett / regnskap er delt i 3 funksjoner ; 
beredskap, forebyggende og feieravdelingen. 
 
Overskudd feieravdelingen kr.93.000  
Hovedårsaken til overskuddet er: 
Sykelønnsref.  ca.kr.  93 000  
Ref. private (Ventelo)  ca.kr.  17 000 
Utover dette har vi en del mindre avvik på de ulike postene      
  
.  
  

 

I 2011 begynte vi med tilsynsgebyr. Dette gebyret er fordelt 
over 4 år med kr. 60 pr. år – til sammen kr. 240 pr. tilsyn. 
Tilsyn gås hvert 4.år. 
Kommunale årsgebyrer ble mindre enn budsjettert fordi vi 
ikke hadde helt oversikt over antall tilsyn i Grue da 
budsjettet ble satt opp. Dette er nå på plass. 
I tillegg måtte vi tilbakeføre gebyrer på ca.kr. 23 000 til 
2010 regnskapet fordi det ble utsendt for lite gebyr i 2010 - 
dette ble tatt inn i 2011. 
 
 
 
 

  

 



 6 

 
 
 
 
 
 
 

                                                    SELVKOST FEIER 2011 
         

Selvkostområde FEIEVESENET Regnskap 11 Regnskap 10 

Inntekter 2 943 574,37 2 829 752,73 

Utgifter 2 740 052,43 2 747 655,22 

Avskrivning 92 929,00 96 444,00 

Kalk. Avskrivning/rente 17 037,50 19 134,29 

    

Overskudd/underskudd 93 555,44 -33 480,78 

Selvkostandel 103,28% 98,8% 

    

Disponering til/fra bundet selvkostfond 0,00 0,00 

Underskudd selvkost 2010 -33 480,78 -33 480,78 

Underskudd selvkost 2009 -223 381,87 -237 171,66 

Underskudd selvkost 2008 -0,00 -79 765,65 

Salg av feierbil (bokført inv.regnsk) -17 314,58 -17 314,58 

Renter underskudd -10 399,00  

Netto akkumulert underskudd selvkost -284 576,23 -367 732,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I hht retningslinjer for beretning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester H-2140 kap. 4.8 Salg og utrangering av 
anleggsmidler, skal differansen mellom anleggsmidlets 
restverdi og salgssum tillegges årets inntekt/utgift i 
selvkostkalkylen. Feierbilen ble solgt for kr. 80.000 og 
restverdien var på kr. 97 314,58. Kr. 17 314,58 er derfor 
ført som utgift i kalkylen og dermed også økt underskuddet 
som skal dekkes av abonnentene via gebyr. 
 

 

Underskudd brannberedskap og forebyggende kr. 119 000 
 
Hovedårsaken til underskuddet er:  
- Lavt budsj. økonomitjenester                        ca.kr.   60 000 
- Økte strøm- / fyringsutgifter ca.kr    75 000 
- Feil budsj. feriepenger deltid ca.kr. 400 000 
- Økt vikarbruk gr. sykdom                                   ca.kr. 800 000    
- Økte renholdsutg.                                               ca kr.  77 000 
  
Merinntekter /mindre forbruk 
Sykepenger ca.kr  550 000 
Momskomp.priv. ca.kr.   76 000 
Salgsinntekter ca.kr. 190 000 
Refusjoner NAV (hosp.) og private (Ventelo) ca.kr.   61 000 
 
Mindre bruk kurs/reise ca.kr. 128 000 
Mindre bruk avdrag lån ca.kr. 291 000 

 
 
 
Feilbudsjetteringen av feriepengene til deltidsansatte ble 
oppdaget etter at budsjettet for 2011 var vedtatt. Dette utgjør ca. 
kr. 400.000 som ikke var tatt med. Dette er nå rettet opp fra 
2012. 
 
Økonomitjenesten samt renholdstjenesten fra kommunen økte 
etter at budsjettet var vedtatt. 
 
I fjor ble det brukt mye vikarer grunnet spesielt 2 
langtidssykemeldte. Noe ble hentet inn igjen via 
sykelønnsrefusjon. 
 
I tillegg til at vi fikk økte strømutgifter i fjor har vi fremdeles en 
fyrkjele stasjon Kongsvinger som har et enormt forbruk.  
 
Vi hadde en bra økning av salgsinntektene i 2011. Høy aktivitet 
innen kurs/ øvelse, men også andre oppdrag har økt. 
 
Da direktoratet/ brannskolen ikke klarer å avholde de 
nødvendige kursene fikk ikke vi sendt de vi ønsket på kurs. 
Dette er beklagelig da vi har mange deltidsansatte som ikke har 
den formelle utdannelsen ennå. 
 
Av et bruttobudsjett på kr.21,2 mill. utgjør overforbruket på  
kr.119 000 ca 0,5 %.   
 

Overskuddet i 2011 på 93 555,44 kr er gått til inndekking 
av underskudd 2008 og delvis 2009. Det er også beregnet 
renter på underskuddet som også skal dekkes inn av 
abonnentene via gebyr. Renten er beregnet av snitt 
underskudd 2011 med samme rentesats som er brukt ved 
beregning av kalkulatorisk rente/alternativkostnad. 
Rentesats brukt ved beregning av kalkulatorisk 
rente/alternativkostnad er 3,24 % 
 
Totalt har nå feiervesenet et udekket underskudd på kr. 
284 576.  
Dette skal dekkes inn via selvkost feiergebyr. 
Foto GBI 
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 Inntekter i mill. 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 
Kommunebidrag 17,343 15,847   15,161  13,729  15,154  
Feie og tilsyns avgifter 2,856 2,551 2,113   2,127     2,181   
Avgiftspliktig salg /automatiske 
 alarmer / utførte tjenester 

 
1,350 

 
1,470  

 
1,234  

 
0,893  

 
0,563  

Kurs / øvelser /avg.fritt salg 0,605 0,429  0,704 0,408  0,231  
Husleieinntekter 0,023 0,012  0,024  0,016  0,000  
Innfordringsgebyr 0,007 0,014  0,008  0,012  0,000  
Revisjonskostnader overført  
feierdel 

 
0 

 
0,012 

 
0.013  

 
0,000  

 
0,000  

AMO- midler fra staten  0,036 0.016  0,023  0,000  0,000  
Refusjon fra private  0,042 0,031  0,012  0,016  0,014  

  
 
 
 
Våre faste utgifter utgjør ( x kr.1000) : 

 2011 2010 2009 2008 2007 
Energi oppvarm./strøm  381 414 267 185 68  
Geb./avg./110-sentral 1184 1 400 1 217 1 111  971  

Forsikringer 164 159 196  
 
 

 
 
 

Husleie 545 518 523 
Renhold  330 222 264 
IKT  384 315 
Økonomitjenester  206 109   
Konsulenttj. / serviceavt. 499     

Sum komm. tjenester 1 538 1 490 1 095 1 509  1 674  
Sum faste utgifter  3 103 3 305 2 893 2 805  2 714  

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

”Frie” driftsmidler (x kr.1000) 

 2011 % 2010 % 2009 % 

Sum driftsutgifter 23 162 100,0   22 425  100,0   21 681       100,0  
- Lønn inkl. sos.utgifter 17 070  73,7  16 320   72,8   16 176        74,6  
- Sum faste utgifter    3 103   15,1    3 305   14,7     2 893       13,4 
”Frie” driftsmidler    2 989   12,9    2 800   12,5     2 613          12,0 

    
    
 
Investeringsoversikt 2008 -2011 

Det ble tatt opp nye lån til investeringer i 2011 på til sammen kr 4 100 000 

Investering Bevilget Brukt 2011 Brukt tidligere 

  Feierbil 2008 255 000    254 760  

  Pumpeutstyr 2008 40 000    41 225  

  Forebyggendebil 2008 230 000    234 623  

  Sæter øv.felt 2008-11 300 000    236 204  

  Verneklær 2009 100 000    183 017  

  Profilering 2009 100 000    73 954  

  Feierbil 2010 300 000    259 478  

  Skogbrannbil 2010 800 000    846 186  

 Røykdykkerbil 2010 450 000    444 248  

  Mannskapsbil 2011 3 800 000  3 801 158 + *31 250    

  Utstyr / materiell 2011 426 000  368 424    

  Udekket invest./KLP   36 577    

  Salg feierbil 2010    - 80 000   

  Salg mannskapsbiler 2011   - 55 000    

  Sum 6 801 000  4 182 409 2 493 693  

Fremhevet tekst er investeringer som ikke er avsluttet. 

  
 

 
Selskapet har hatt en markert økning av 
inntektene i de senere år.  
Fra 2007 og frem til i år har vi økt våre inntekter 
på utførte tjenester fra ca. kr. 563 000 til kr. 
1 350 000. (en liten nedgang i forhold til 2010)  
 
Når vi skal vurdere våre inntektsmuligheter må vi 
ta hensyn til hvilke muligheter vi har til å påvirke 
dette. Sentrale forskriftene setter noen 
begrensninger på våre inntekstmuligheter. 

 
Overføring fra eierkommunene har fra 2007 og 
frem til 2011har økt med ca. 14 % (5 år). Noe av 
forklaringen på den lave økningen er at vi har fått 
ned lønnskostnadene samt at inntektene har økt 
betydelig. 

 
 
Kjøp komm.tjenester steg i 2011. I tillegg var 
lønnsøkningen ganske stor slik at de frie 
midlene ble kraftig redusert i 2011. 
 

Nedgangen faste utgifter skyldes mindre 
energiforbruk samt at vi overtok selv varsling av 
trygghetsalarmer. (Tidl.110-sentralen) 
Til tross for nedgang fra 2010 er fyringsutgiftene 
fremdels uforholdsmessig høye som følge av en 
gammel fyrkjele på Kongsvinger stasjon. 
  
 
I 2007 og 2008 var det ikke ført på egne kontoer 
det vi betalte til våre kommuner. Dette ble innført 
i 2009. Derfor er de kommunale utgiftene ført 
som en samlepott for disse årene. 
Imidlertid ble det en regnskapsmessig endring i 
2011 – nå kalt konsulen/tjenester/ serviceavtaler 
– derfor ny endringen. 
 
 
. 
 
 

Til tabellen : Årsaken til at det er en reduksjon i komm.tjenester fra 2008 til 2009 
er at mva kompensasjonen Ikke tilfaller kommunen lengre men GBI. Nedgangen 
fra 2007 til 2008 er hovedsakelig endring i forsikring samt mva.  

I 2011 ble det tatt opp 2 lån. Et på kr. 3 800 000 
til ny førstebil Kongsvinger og et på kr. 300 000 
til materiell. I tillegg hadde vi kr. 126 000 i 
ubrukte midler fra 2010 til utstyr. 
 
Lån til førstebil ble imidlertid tatt opp i januar 
2012. Den kom da på kr. 3 801 158 + brukt i 
2011 kr. 31 250 – til sammen kr. 3 832 408.  
 
* Feilført kr. 31 250.  
Skal belastes skogbrannbilen som ble kjøpt i 
2010. Dette vil bli korrigert i 2012. 
 
Vi har nå ca. kr. 63 000 igjen av lånemidlene til 
Sæter øvelsesområde. Dette går til den siste 
”finishen” på anlegget.  
 
Ledige lånemidler utstyr utgjør ca.kr. 86 000.   
 
Salg av mannskapsbiler er kr. 25 000 for tidligere 
2.bil Kongsvinger (Mercedes) og kr. 30 000 for 
Volvo Raske - Austmarka stasjon.  
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Tiltak innsparinger og inntjeninger 2008– 2011 
De siste 5 årene har GBI gjort flere kostnadsreduserende og inntektsbringende tiltak:     
         Innført         pr. år 

 Økning av kurs- og øvelsesvirksomhet 2008 ca kr.  200 000 

 Endring av utryknings – indeksen (færre Mannskap på enkelt alarmer) 2008 ca kr.    30 000 

 Færre møter/ samlinger på overtid 2009 ca kr.      5 000 

 Endring i vikarbruk 2010 ca kr.  250 000 

 Overbefal Sør-Odal 2010 ca kr.  130 000 

 Endring trygghetsalarmer 2011       ca kr.  250 000 

 Dekkskifte biler (avtale Givas)  2011  ca kr.    20 000 

 Rep. av biler (mer utføres selv)  2011  ca kr.    15 000 
 
 

 
 

 
 
 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
Organisasjonsplan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantskapet 

Styret 

Daglig leder /brannsjef 

  

Beredskaps avd. 
Avd.leder/varabrannsjef 

Forebyggende avd. 
Avd. leder 

Feiervesenet 
Avd. leder   

Kompetanse avd. 
Avd. leder   

 

3 stasjoner  
9 heltid 37 deltid 

 

2 Inspektør 
 
 

2 Feiersvenner 
1 feier 

Saksbehandler  

 

Renholder 

Organisasjonen 
Glåmdal brannvesen IKS har ansvaret for alle lovpålagte oppgaver i 

henhold til brann og eksplosjonsvernloven i eierkommunene. 
 
Representantskapet 
Representantskapet har bestått av 2 medlemmer – 1 fra hver av 
eierkommunene. Disse er: 
Grue Roman Drazkowski (Ap) 
 vara Herdis Bragelien (Ap) 
Kongsvinger Helge Thomassen (Pensjonistpartiet)

 vara Ada Bakken (H) 
 
Representantskapet har avholdt 4 møter og behandlet 18 saker i 
2011. 

 

Styret 
Styremedlemmer: 
Thor Nordli   leder  
   vara Harry Aamodt 
Kaja Sillerud Haugen  nestleder  
   vara Terje Rolsdorph 
Mimmi Trømborg  medlem  
   vara Astrid Snare 
Bjørn Stolt  ansattes representant
   vara Kjetil Lein 
John Hansen  ansattes representant
   vara Vegard Bye Moe  
 
Styret har avholdt 9 møter og behandlet 22 saker i 2011 

 

Personell. 
Brannvesenets personellressurser besto i 2011 av til 
sammen 58 hvorav 20 heltid og 38 deltidsstillinger. 
1.desember ansatte vi renholder i 50 % stilling. 
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Biler og utstyr 

 
GBI har følgende kjøretøy : 

 
Kongsvinger 
Scania P400 4x4       Mannskapsbil          1 – 1              2011 
Scania 114c 4x4       Mannskapsbil           1 - 2              2001 
Volvo F 725              Snorkel                     1 - 3              1985 
Scania 144l              Tankbil                      1 - 4        1996/2003 
Mercedes 1617        Tankbil                      1 - 4.2           1982 
Toyota Landcruiser   Kommandobil           0 - 1              1999 
Isuzu                         Røyk.dykkerbil         1 - 6               2010 
Seat Inca                   Forebyggende                               1982 
Opel Corsa                Forebyggende                               2008 
Mercedes                  Veteran ikke i tjeneste                   1926 

 
Grue 
Scania 114c 4x4       Mannskapsbil          2 – 1             2002 
Mercedes 1922         Tankbil                    2 – 4              1991 
Mercedes Unimog     Skogbrannbil          2 – 5              1983 
Nissan King Cab       Stasjonsbil beredskap                  1998 
ATV Polaris 800        Skogbrannkjøretøy                       2010 

 
Austmarka 
Mercedes 911t 4x4     Mannskapsbil        3 – 1             1972 
Landrover 4x4            Terrengbil              3 – 5              1976 
 
Feiervesenet 
Nissan Navara 2,5 DI                                                      2008 
Nissan Navara                                                                 2010 
Suzuki 20 TD                                                                   2007 
Nissan Navara                                                                 2006 
 

  
 

          Volvo Raske Austmarka 
 
 

 
                       

  
                               
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytre miljø 
I 2011 hadde vi ingen skader på det ytre miljøet som følge av 
brannvesenets aktivitet. Kun utslipp som har vært nødvendig som 
følge av innsats på skadested samt mindre utslipp i forbindelse 
med øvelser. 

 
Lønnsøkning 
Det ble ikke ført lokale lønnsforhandlinger i 2011. Alle gikk 
imidlertid opp etter sentrale oppgjør. (min.kr. 7 000) 
 
Økning fastlønn  kr.  163 000 
Økt vaktgodtgjørelse  kr.     40 000 
Sum kr.   203 000 

 
Økningen utgjør ca 1,5 % av den totale lønnsmassen. 
 
  
IKT 
GBI inngikk i 2011 ny driftsavtale med Hedmark IKT.  
I 2011 kjøpte vi inn 3 stk. PC’er. Dette fordi terminalene ikke gir 
oss de samme mulighetene. Spesielt gjelder dette de som 
avholder kurs og forelesninger for andre.  
   

 
HMS/Internkontroll 
AMU har avholdt 2 møter og behandlet 9 saker.   
 
Medarbeidersamtaler var planlagt i november/desember men ble 
utsatt til etter nyttår.  
 
På slutten av året oppsto det en konflikt mellom brannsjef og 
deltidsmannskap Kongsvinger v/tillitsmann.  
Glåmdal HMS-tjenesten er engasjert til å gå gjennom saken og vil 
i løpet av våren 2012 komme med en rapport som vil bli forlagt 
styret til event. videre forføyninger.  

 
Vi hadde ingen arbeidsulykker i 2011. Imidlertid hadde vi en 
nestenulykke. En av garasjeportene ramlet ned da den skulle 
åpnes. 
Heldigvis ble det ingen alvorlig personskade. Saken er behandlet 
på vanlig måte via avviksrapportering. Porten er nå utbedret.  
 
I 2011 startet vi arbeidet med helt nytt HMS-system. Dette pågår 
fortsatt og er planlagt ferdig 1.kvartal 2012. 

 

 
Langtids sykefravær over 16 dgr. 
  
                2011      2010              2009        2008 

Heltid brann    9,1 %    2,9 %  10,8 %  3,0 % 
Heltid feiere    4,1 %  15,0 %  16,9 % 3,1 % 
Deltid brann    1,4 %    5,0 %   2,8 % 4,0 % 

 
 
Korttidssykefravær under 16 dgr. 
Antall dager 
                             2011       2010          2009          2008 

Heltid brann 6 13 34 40 
Heltid feiere  0 21 5 2 
Deltid brann 7 28 18 13 
 
Egenmeldinger 
Antall dager 
                             2011      2010           2009          2008 

Heltid brann 3 0 4 4 
Heltid feiere  0 3 5 25 
Deltid brann 0 1 4 4 
 
I 2011 hadde vi en økning i langtids sykefravær for de fast 
ansatt på beredskap. I tillegg hadde vi en ”pappapermisjon” på 
forebyggende. Feiervesenet hadde en mann langtidssykemeldt.  
For deltidsmannskapet har det vært en klar nedgang både når det 
gjelder kort- og langtidssykemeldte.  
  
Personell 
I henhold til brannordningen skal det være 12 deltidskonstabler 
på Austmarka. Vi har nå 10 konstabler. 
Årsaken til problemet er at det er et lite samfunn med få  
aktuelle kandidater som bor og jobber i bygda.   
Ellers er rekrutteringen bra. 
 
Likestilling 
I 2011 utlyste vi en stilling som renholder. Det var kun kvinnelige 
søkere. Av 58 stillinger er det 2 kvinnelige ansatte. 
I våre stillingsannonser oppfordrer vi ikke spesielt kvinner til å søke. 
Vi legger kun vekt på kvalifikasjoner og skikkethet og ikke kjønn. 
 
  

 

Status biler og materiell 
 
I 2011 ble 2 biler solgt. Volvo Raske på stn. Austmarka samt 
Mercedes 1426 mannskapsbil Kongsvinger  
Bilparken i GBI er nå bra. Det som kommer de neste årene er 
nytt chassis til snorkel samt ny kommandobil. 
 
På materiellsiden er vi også på plass. Det samme gjelder 
vernebekledning. 
 
Utfordringene våre er nå at det utstyr og materiell vi nå har blir 
tatt vare på gjennom fortløpende service og vedlikehold. 
 
For å unngå flere store investeringer må vi nå fremover 
komplettere utstyr og materiell fortløpende over driften og ikke 
skyve det foran oss som det tidligere har vært gjort. 
 
Det betinger imidlertid et realistisk driftsbudsjett i de kommende 
år.  
 
 

 

 

SOLGT 

Foto GBI 
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Kompetanse 
Kompetansemessig er vi på langt nær på plass. Ennå mangler 
mange den formelle kompetansen. 
Dette avhenger av vår økonomi samt bevilgninger fra sentralt hold 
til deltidsreformen. Dette blir derfor fremdeles vårt 
satsningsområde og utfordring i de neste år. 
 
1 av de heltidsansatte gjennomførte grunnkurs ved Norges 
brannskole mens 2 deltidskonstabler stasjon Kongsvinger 
gjennomførte brevkurset.  
 
1 av de heltidsansatte tok kompetansebevis - kode 160.(Blålys) 
 
Det ble i 2011 også gjennomført TAS 3 kurs (tunge kjøretøy) for 
samtlige ansatte i beredskapen i regi av Norsk luftambulanse. 
  
Heller ikke i 2011 hadde vi deltidsansatte på grunnkurs. I GBI 
mangler ennå 15 av 37 mannskap grunnkurset.(Noen har fått disp. 
grunnet alder og lang fartstid)  
I samarbeid med brannvesenene på Øvre Romerike avvikler vi 
samling av de som skal på grunnkurs så snart vi får tildelt dette. 
(Tidligst 2013)  
4 deltidskonstabler fra GBI gjennomførte denne internopplæringen 
ved hjelp av regionale samlinger.  
 
Rekruttering/ nytt mannskap 
I 2011 hadde vi en ny tilsetting. Renholder i 50 % stilling på 
Kongsvinger stasjon (ansatt 01.12.11)   
 
Hospitanter  
Også i 2011 tok vi inn hospitanter og ved årsskiftet hadde vi 4.  
 
Hospitant ordningen har vist seg å være svært gunstig både for 
oss og hospitantene. 
Vi har pr. dato utdannet 5 yrkeskonstabler. 
En utdannelse koster mellom kr. 80 000 - kr. 100 000. Dette koster 
hospitantene selv event. ved hjelp av NAV. 
 
Vi har svært god nytte av disse. Når de har fått nødvendig 
kompetanse blir de brukt til vikariater ved GBI, noe som gjør at vi 
sparer store lønnsutgifter. 
 
I tillegg er de en ressurs ved at de utfører daglige gjøremål under 
opplæringen.  
Tilbudet til ungdommen er at de får seg en yrkesutdanning som 
brannkonstabel de ellers ikke ville fått da de er nødt til å være 
tilknyttet et brannvesen for å komme inn på Norges brannskole. 
 
Hospitantordningen er nærmest å se på som en lærlingeordning. 
Imidlertid er det delte meninger om dette spesielt fra fagforbundet. 
 
Etisk standard i selskapet 
GBI har tidligere benyttet Kongsvinger kommunes etiske 
retningslinjer. Egne retningslinjer for GBI ble vedtatt i 2011.  
 
Nytt nødnett /Tetra 
Dette er nå satt i gang drift på Romerike samt deler av Buskerud. 
 
Vi fikk først signaler fra Direktoratet at Hedmark skulle i gang i 
2012. Nå ser det ikke ut at det kommer før i 2013. 
Det vil være store investerings- og driftskostnader forbundet med 
dette.  
 
Ny 110-sentral. 
I 2011 startet Arbeidet opp med å få til en felles 110-sentral for 
Hedmark og Oppland. I dag er det 3 sentraler. Dersom vi ikke får til 
en felles sentral blir investeringskostnadene store. Etter en 
tilbudsrunde (Gjøvik, Lillehammer og Elverum) kom Elverum opp 
med det beste tilbudet. De fleste kommunestyrene har også 
vedtatt nå å gå for Elverum. Imidlertid er ikke alle enige i dette – 
les Opplandskommunene og pr. i dag er det ikke tatt noen endelig 
avgjørelse. 
Sannsynligvis blir det at Direktoratet må inn og ta en avgjørelse. 
 
 

  

 
Informasjon 
I 2011 sendte vi ut Info-brev hvert kvartal. Infoen i forbindelse med 
øvelser etc. gjøres gjennom Enovate. Dette er i stadig 
utvikling/forbedring.  
 
Det ble ikke gjennomført Brannsjefens time /julemøte i 2011 
grunnet kostnadene med dette.    
 
Det ble avholdt 2 utrykningsledermøter i 2011. 1 Grue og 1 i 
Kongsvinger. I tillegg ble det avholdt 1 vaktlagsmøte. Disse skal 
avholdes min. 2 ganger pr. år.  
 
Ny hjemmeside 
Vi startet opp med å utarbeide ny hjemmeide våren 2011 da vi ikke 
var fornøyd med den vi hadde. Den nye Websiden blir utformet i 
samarbeid med Kongsvinger kommune. Den skal være ferdig 
1.kvartal 2012.  
 

 
Stasjon Kongsvinger 

 
Ny brannstasjon 
Som kjent er bygging av ny stasjon lagt på is. GBI fremmet i 2011 
et forslag om å ta ishallen i bruk til stasjon. Dette ble avvist. 
 
Eksisterende stasjon Kongsvinger. 
Etter flere år med manglende vedlikehold av stasjonen bestemte 
kommunen v/KKE å endelig gjøre noe. Sist høst startet arbeidet 
opp.  
 
Det som er utført er: 

 Nye vinduer soverom 

 Riving av balkong 

 Oppussing av stue og kjøkken  
 
Skal utføres men gjenstår: 

 Nytt dekke i vognhaller 

 Installering av fjernvarme 

 Ny kaldgarasje 

 Tetting av tak 
 
Fortsatt drift av IKS’et 
Det har i 2011 ikke vært noen signaler om at Grue kommune som i 
2010 ba om en utredning ifht deres samarbeid med selskapet vil 
følge opp dette. 
De søkte å reforhandle selskapsavtalen med sikte på bl.a. å 
redusere utgiftene og øke antall medlemmer i styrende organer. 
 
Da begge kommuner har bevilget midler for 2012 til GBI betegnes 
det som at de ønsker å opprettholde selskapet. 
  

          Foto GBI  
 

            Klar til RD – innsats 

 

Foto Glåmdalen 

Foto GBI 
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Styret 
 

Styret har gjennomført 9 styremøter i 2011. Budsjett og regnskap har vært tema på de fleste møtene. 

Samarbeidet med brannsjef fungerer etter styrets mening bra.  

Styret er fornøyd med økonomistyringen i selskapet, men må tillate seg å bemerke at det ønskes et 

bedre samarbeid mellom eierkommunene i forkant av behandling av budsjett. 

 

Materiellsituasjon er nå blitt bra med bla ny brannbil i Kongsvinger.   

 

Brannstasjonen på Kongsvinger er blitt noe oppgradert innvendig, men garasjene er fortsatt like 

trange og det er et stort behov for mer plass til kjøretøy og utstyr. 

 

Styret vil takke mannskap, administrasjon og ledelse for innsatsen i 2011.  
 
 
 
 
 

 

Kongsvinger den 13.03.2012 

 

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

Thor Nordli, styreleder  Kaja S.Haugen, nestleder  Mimi Trømborg, 

styremedlem 

 

 

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

Bjørn Stolt, styremedlem  John Hansen, styremedlem  Bjørn Pedersen, daglig leder 
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FOREBYGGENDE AVDELING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre tilsynsoppgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNLEDNING  
 
I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn § 5.2 skal det utarbeides en rapport over hvilke 
tiltak, herunder tilsyn med særskilte brannobjekt som er 
gjennomført det foregående år, samt om hvordan eiere 
brukere av brannobjekter i kommunen gjør framskritt 
med brannvernarbeidet.  
 
Forebyggende avdeling har hatt som langsiktig 
målsetting å kunne gjennomføre 100 % tilsyn, og at 
oppfølging og saksbehandling skjer i henhold til 
regelverket . Samt å videreføre etablerte aktiviteter som 
informasjonstiltak rettet mot allmennheten og spesielt 
utsatte grupper, kurs og opplæring, saksbehandling i 
henhold til brannvernlovgivningen. 
 
Forebyggende avdeling har gjennomført 70 % tilsyn i 
særskilte brannobjekter i begge våre kommuner. Andre 
brannforebyggende arbeider er gjort i samsvar med 
intensjonen. 

 
Bemanning 
Forebyggende avdeling har hatt følgende bemanning. 
1. avdelingsleder 
2. inspektør 
Brannordningen og minstekrav i 
dimensjoneringsforskriften tilsier 2 inspektører i tillegg til 
avdelingsleder. 
Den ene inspektørstillingen som ble tilsatt i 2010 har 
dessverre ikke tilstrekkelig faglig eller formell 
kompetanse slik at vi ikke fikk benyttet inspektøren som 
forutsatt. Han var også opptatt med kurs på Norges 
brannskole, samt at han hadde fødselspermisjon. Dette 
har selvsagt hatt stor innvirkning på utført forebyggende 
arbeid og da spesielt tilsyn. 
Begge inspektørene er også med i beredskapstyrken 
som deltidsmannskap. Samt at en er med i en 
brannetterforskningsgruppe bestående av politi, el-tilsyn 
og brann. 
 
 

 
 
 
 
Tilsyn i særskilte brannobjekter 
Overordnet målsetting er at alle særskilte brannobjekter 
skal være oppgradert til et brannteknisk tilfredsstillende 
nivå, eller det skal foreligge en handlingsplan med 
tidsangivelse for oppgradering. 
Tilsyn ses på som et av de sterkeste virkemidlene i 
forhold til at det ikke skal oppstå enkeltbranner med 
mange omkomne (i overnattings- institusjon og eller 
institusjonslignende objekter), og branner som medfører 
store materielle verdier eller tap av viktige 
kulturhistoriske verdier. 
 

 
 

 
Hva gjorde vi i 2011 
Det ble gjennomført 70 % tilsyn i særskilte brannobjekter 
registrert etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 13, i 
henhold til de tidsintervaller forebyggendeforskriften angir. 
Det registreres en fremgang i det brannforebyggende arbeid i 
de særskilte brannobjektene, og det registreres at 
brannvesenets årlige tilsyn er viktig for at virksomhetene ikke 
skal ”sovne”. 
Det har i 2011 vært 0 tilgang og 0 avgang fra lista over 
særskilte brannobjekt. Det er imidlertid flere som vurderes og 
er midlertidig satt på vent.  
 
Tilsyn med håndtering av farlig stoff 
Dette er nytt for oss og to av oss var på kurs. Det ble 
gjennomført 1 tilsyn på et gassanlegg i et objekt som ikke er 
særskilt brannobjekt. 
Dessverre har vi ikke hatt resurser til å få gjort mer. 
Det er imidlertid hatt mer fokus på dette ved tilsyn i de 
særskilte brannobjektene som har farlig stoff.  
 
Omsorgsboliger og brannsikkerhet for eldre 
Det ble i 2009 blitt inngått en forpliktende avtale med 
hjemmetjenesten i Kongsvinger. Denne er i forbindelse med 
”Eldreprosjektet” et samarbeid mellom Norsk brannbefalslag 
landsforbund (NBLF) og forsikringsselskapet Gjensidige sin 
landsomfattende aksjon om bedre brannsikkerhet for pleie og 
omsorgstrengende. Det har i den forbindelse blant annet blitt 
delt ut røykvarslerbatterier som hjemmetjenesten har byttet 
for brukere. Det er planlagt montert et mobilt vanntåkeanlegg 
hos en bruker som må ha hjelp til evakuering i tilfelle brann. 
Det har dessverre vært vanskelig å finne bruker som vil ha 
anlegg og de som har villet ha har dessverre anlegget ikke 
vært passende. De ser nå ut til at det er en bruker med en 
bolig som anlegget kan benyttes i og vil da plasseres ut i 
februar - mars 2012 
 
Tett trehusbebyggelse i Øvrebyen 
Den tette trehusbebyggelsen i Øvrebyen er unik og har en 
nasjonal kulturhistorisk verdi. Det er et nasjonalt mål at større 
brann i slik bebyggelse ikke skal forekomme. 
Brannsikring av Øvrebyen er omfattende og arbeidet 
fortsetter.  
Brannsikringsplanen for Øvrebyen var i januar en sak i 
kommunestyret og det ble i noe senere opprettet et 
brannsikringsfond hvor eiere av bygninger innenfor sonen kan 
søke om bidrag til brannsikringstiltak. 
 
Kontroll av fyrverkeriutsalg 
Det ble utført kontroll av samtlige fyrverkeriutsalg som hadde 
tillatelse til handel. Det var noen avvik, men ikke større enn at 
de ble rettet raskt. 
 
Kontroll av større arrangement  
I forbindelse med større arrangement er det blitt utført kontroll 
av internkontrollen og gitte forutsetninger for gjennomføring 
av arrangement. Det er viktig med slike kontroller da 
brannsikkerheten ofte ikke er godt nok vurdert. 
 
Borettslag 
Mange borettslag med rekkehus som har bygd uten 
brannskille på loft har i 2011 fått montert forskriftsmessig 
skille mellom leilighetene på loft.  

 
 

Tilsyn i særskilt brannobjekt 

Foto GBI 
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Motivasjons – og informasjonstiltak 
 
Overordnet målsetting er i henhold til Forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5–3, om at skal 
gjennomføres motivasjons- og informasjonstiltak om faren for, 
og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden 
i tilfelle brann. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 
punkt a. 
Vi skal opprette og vedlikeholde en nær kontakt med 
barnehager, skoler, institusjoner, bedrifter og lokale media. 
Hovedhensikten med våre informasjonstiltak er rettet mot 
allmennheten generelt og utsatte grupper spesielt slik som 
hjemmeboende omsorgs og pleietrengende med mange 
eldre, uføre og demente som er spesielt utsatt ved brann. 
Statistikk viser at en økende tendens for boligbranner hos 
eldre. Det satses derfor på opplæring av personell som jobber 
innen omsorgssektoren.  
En viktig gruppe er barn og unge som har lett for å lære og tar 
med seg kunnskap gjennom livet. Dette ses på som et av de 
sterkeste virkemidler i forhold til å redusere sannsynligheten 
for å omkomme som følge av brann, samt å unngå branner 
eller branntilløp som medfører tap av personlige verdier. 

 
Hva gjorde vi i 2011 
Det er gjennom hele året jobbet med informasjonstiltak rettet 
mot allmennheten og spesielle grupper. Vi har hatt mange 
gode oppslag i media i forbindelse med kampanjer og 
spesielle hendelser. Dessverre har bemanningen vært slik at 
vi ikke har fått gjort veldig mye, men vi har ”stått på” og stilt 
opp når noen har ønsket det og vi har vært veldig aktive 
under de sentralt initierte aksjonene. 
 
Undervisning 6. klasse 
Vårt undervisningsopplegg for 6. klasse på 3. timer med 
brannteori og praktisk slokking ble gjennomført i september. 
Vi besøkte alle 8 skolene i vårt område med totalt 298 elever. 
Responsen var veldig positiv og vi fikk gode tilbakemeldinger 
fra skolene. 
 
Barnehager 
Vi inviterte alle barnehagene for andre år på rad til 
brannstasjonen som en del av brannvernopplæringen i 
barnehagen. Tiltaket var meget positivt og vi hadde 303 barn 
på besøk fra 16 barnehager. 
 
Brannvernuka og åpen dag 
Det har blitt tradisjon å arrangere åpen dag på brannstasjon 
som en del av brannvernuka. Dette ble fulgt opp i 2011 med 
aktiviteter for store og små. Det er hovedsakelig barnefamilier 
vi treffer med vårt opplegg hvor hovedfokus er lagt på 
brannsikkerheten og brannøvelser i eget hjem. Totalt antall 
besøkende var ca 500. 
Samarbeidspartner var If-skadeforsikring og Det lokale 
eltilsyn (DLE). 
I 2011 hadde vi åpen dag på alle 3 brannstasjoner, med 
fabelaktig frivillig dugnad fra mannskapene, slik at 
kostnadene for denne kampanjen er liten. 
 
Aksjon boligbrann 
Vi besøkte ca 147 boliger/familier med tilbud om en såkalt 
sikkerhetssjekk av boligen. Alle tre avdelingene i 
brannvesenet deltok i denne aksjonen, i tillegg var DLE en 
samarbeidspartner som deltok aktivt i vårt distrikt. Vi fikk bra 
medieomtale i aksjonen i adventstiden. 
 

 
Brannverninformasjon til større grupper 
Forebyggende avdeling har i 2011 gjennomført ca 10 
oppdrag hvor generell brannverninformasjon er formidlet, og 
gjennom det nådd ut til ca 300 personer. Grupper som kan 
nevnes er borettslag og sameier, velforeninger og frivillige 
organisasjoner. 
 
Kursvirksomheten 
Det ble i 2011 avholdt 1 brannvernlederkurs. 
Det er avholdt 2 grunnkurs og 3 resertifiseringskurs i varme 
arbeider 
 
 

 
 
 
 
Saksbehandling  
Vedrørende brann- og eksplosjonsfarlige stoffer er det 
behandlet 11 søknader om handel med pyroteknisk vare, 
samt 2 om avfyring av fyrverkeri. 
Det er brukt tid på formidling og veiledning om ny forskrift om 
håndtering av farlig stoff og at den enkelte som oppbevarer 
farlig stoff over en viss mengde må melde inn  til DSB via 
Altinn.  
Vi har hatt mange saker til gjennomsyn fra 
bygningsenhetene, og vi har jobbet aktivt med flere saker. 
Det har skjedd en positiv utvikling i forhold til samarbeid med 
bygningsmyndighetene.   
 
Investering 
Det er ikke foretatt investeringer i 2011 
 
 
Egil Leikåsen 
Leder forebyggende 

 
 
 

 

Kontroll / sjekk nøkkelsafe 

Foto GBI 
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FEIERAVDELINGEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemanning: 
Feieravdelingen har i 2011 bestått av 1 feiermester 2 svenner 
og 1 feier. 
Det har hvert en sykemelding og en person har hatt fedre 
permisjon uten at disse har blitt erstattet med vikar. 
 
 
Utført arbeid i 2011: 
Kom-Tek er nå i orden i Grue vi har registrert alle 
eiendommer in på data. (ferdig februar 2012). 
 
Totalt antall bygg i Grue og Kongsvinger i bruk:   9043.                
Totalt antall piper i Grue og Kongsvinger i bruk:   9837. 
Totalt antall ildsteder i Grue og Kongsvinger er :12904. 
 
    Mål        Utført 
Grue er feid av totalt   2592:   2449 piper – 95 % 
Kongsvinger feid av totalt  7245:    3440 piper – 48 % 
 
I Kongsvinger og Grue er det 9043 bygg som det skal utføres 
tilsyn på pipe og fyringsanlegg. 
Disse tilsynene skal fordeles på 4 år.(2260 pr. år) 
 
            Mål         Utført 
Tilsyn utført i Grue i 2011 av totalt    526:     407 tilsyn – 77 % 
Tilsyn utført i Kongsvinger av totalt 1734:     410 tilsyn – 24 % 
 
Som dette viser ligger vi godt an da det gjelder feiing men 
ligger langt etter med tilsyn noe som skyldes 
underbemanning i feieravdelingen i forhold til 
arbeidsoppgavene. 
 
Rekruttering 
I 2011 hadde vi ett godt håp om å ta inn en lærling eller § 13 
kandidat i feieravdelingen noe økonomien satte en stopper 
for. (i 2012 er det foretatt tiltak for å bedre økonomien se 
årsplan for 2012). 
 
 

 

 
Feieravdelingen hadde ett overskudd på ca.93000 i 
2011 noe som skyldes sykelønnsrefusjon. 
Dette overskudd går til dekning av tidligere års 
underskudd. 
 
Utstyr: 
Feiervesenet er godt utstyrt og har det som trengs 
for å utføre en godt kvalifisert jobb for innbyggerne i 
Kongsvinger og Grue. 
Leasingavtalen på en av feiervesenets biler gikk ut i 
2011 den ble kjøpt og eies i dag av feiervesenet. 
 
 
Per Even Larsen 
Feiermester 

 

 

 

  

 

Fra et boligtilsyn i 2011 
 

   

Foto GBI 
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KOMPETANSEAVDELINGEN 

 

 
    

 
 

Avdelingens avholdte kurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomhet      Type kurs 

Øvrebyen videregående Pulver øvelse 

Nord-Odal brannvesen Teori nye dykkere 

Nord-Odal brannvesen Varmt dykk 

Nord-Odal brannvesen Teori nye dykkere 

Nord-Odal brannvesen Varmt dykk 

Politiet Bruk av anlegget på Sæter           

Fengslet 

Asylmottaket 

Brannøvelser I container 

Pulver øvelse 
Bama Pulver øvelse 

Lia barnehage Pulver øvelse 

SSB Evakuerings øvelse 

Glamox Luxor Pulver øvelse 

Bukken bruse borettslag Pulver øvelse 

Sentrum videregående Pulver øvelse 

ADAS Pulver øvelse 

Shell Pulver øvelse 

Virksomhet      Type kurs 

6 klasse i Kongsv og Grue Skoleundervisning 

Brannverndagen Kunnskapsløypa  

GK + andre Slokkeøvelse Varme arbeider 

 Brannteori 

Grue kommune Grunnkurs Varme arbeider 

Gera Tecnology Resertifisering Varme arb, 

Haget Rørlegger + andre Resertifisering varme arbeider 

Bergene Holm as Resertifisering varme arbeider 

Spennteknikk as Grunnkurs varme arbeider 

Flere Brannvernlederkurs 

Alle barnehagene Undervisning og omvisning 

Eldre Brannteori 

Røykdykking Nes brann. Varmt dykk. 

Røykdykking Nes brann. Varmt dykk 

Lions Club Brannteori / pulver øvelse 

Fagskolen 
Fagskolen 

Pulver øvelse. 
Pulver øvelse. 

Øvrebyen videregående Brannteori 

Grunnkurs deltid Varmt dykk 

  

 
Avdelingen er en støttefunksjon for beredskaps- og forebyggende 
avdeling. Avdelingen samarbeider med de andre avdelingene i 
utførelse av opplæring og kurs for eget mannskap og befal samt 
eksterne virksomheter og bedrifter. 

 
 
Avdelingen har vært bemannet av en leder, som har brukt 
mannskapet på beredskapsavdelingen og forebyggende som 
forelesere ved kurs og øvelser. 

 
Avdelingen har i 2011 økt antallet på kurs og øvelser. Totalt deltok 
ca.1430 personer på kurs i vår regi.  

 

Trygghetsalarmer: 
Kundemassen pr. 31.12. 2010 lå på 190 kunder, mens det pr. 
31.12.11 lå på ca. på 200. Vi har nå satt et øvre tak på 200 kunder/ 
brukere grunnet vår kapasitet.  
 
Beredskapsavdelingen hadde i alt 430 utrykninger på 
trygghetsalarmer i 2010. I 2011 har det vært en 1815 utrykninger. 
Det har værte en enorm økning i antallet utrykninger i 2011. 
  
Samarbeidet med Kongsvinger kommune, hjemmesykepleien og 
HDO har funger greit i 2011, det er avholdt 2 møter med 
Kongsvinger kommunes leder i Helse og omsorgssektoren samt 1 
møte med avdelingslederne.  
 
Alle trygghetsalarmene er nå koblet til det nye mottaket og vi ser 
potensielle for forbedringer her, men har i store trekk vært fornøyd 
med overgangen. 
 
 
 

Investeringer: 
Avdelingen har ikke foretatt noen nye investeringer i år, men 
har disponible midler på ca. kr. 63 000. Disse er planlagt 
benyttet i 2012 til siste ”finishen” på anlegget. 
 
Oppsummering: 
Avdelingen er fornøyd med aktiviteten og gjennomføringen av 
lagte planer for 2011. Vi har ikke nådd alle mål, men 
avdelingen jobber videre for å få gjennomført disse. 
 
 
 
Bjørn Nilsen, 
Leder kompetanseavdelingen 
 
. 

 

Fra RD-øvelse Kongsvinger i mai   

Foto :GBI 
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BEREDSKAPSAVDELINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNLEDNING 
I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 skal 
brannvesenet være innsatsstyrke ved brann samt være 
innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med 
grunnlag i kommunens risiko - og sårbarhetsanalyse. 
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt 
dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av ovenstående. 
 
OPPGAVER 
 
Forskriftsmessige oppgaver  
Skal til enhver tid være operative som innsats styrke i forhold 
branner og ulykker etter gjeldende brannordning i Kongsvinger og 
Grue. 
Skal bistå nabobrannvesen ved større branner og ulykker ved 
behov 
Skal være operative på førsteinnsats i forhold til akutt forurensing i 
begge kommuner. 
Kongsvinger brannstasjon er også vertsbrannstasjon i forhold til 
IUA region 2 og dekker Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Grue og 
Åsnes som forsterket innsats med vår IUA henger og 
kjemikaliedykkere til enhver tid. 
 
De forskriftsmessige oppgaver utføres på en tilfredsstillende måte 
 
Andre oppgaver 
Trygghetsalarmer 
Oppdrag med teknisk utstyr som tankbil, snorkel etc 
Oppdrag i forhold til vakt runder på Sæter og kommunale bygg 
Andre oppdrag av teknisk art  
 
Samarbeid 
Samarbeider godt med nabobrannvesen og sivilforsvaret. Har 
samarbeid med Svenske brannvesen (Torsby) i grensetraktene. 
Dette samarbeidet er etablert langs hele Hedmarks grense.  
Utrykning skjer både fra Norske og Svenske brannstasjoner ved 
store hendelser (eks. vis husbrann og alvorlige trafikkulykker). 
Grensekart er utarbeidet for to -stasjonsalarmer. 
Jobber også med to -stasjonsalarmer opp mot nabobrannvesen.  

 
BEMANNING / UTSTYR 
 
Faste mannskaper Kongsvinger: 
8 mannskaper i fast turnus + 1 mann i fristilt turnus for å dekke 
ferier, sykdom etc. 

 Har hatt 2 langtidssykemeldte slik at vikarbruken har vært 
stor. 

 
Deltids Kongsvinger:                   

 12 mann. 

 En av disse har hatt permisjon hele året slik at vi har satt 
inn vikar. 

 
Deltids Kirkenær:          

 15 mann 

 En sykmelding/permisjon hele året slik at vikar er blitt satt 
inn. 

         
Austmarka:           

 10 mann totalt 

 

Kompetanse 
I 2008 laget vi en kompetanseplan, ut fra denne ser vi at faste 
mannskaper Kongsvinger har bra kompetanse, men det er noe 
avvik på kjemikaliedykkere  
 
I deltidstyrken mangler fortsatt mange grunnkurs.  Ellers er vi 
i gang med internopplæring og brevkurs. 
 
Ingen av deltids mannskaper har tatt deltids grunnkurs i 2011 da 
dette ikke har vært arrangert i vår region. 
 
Kurs i 2011: 

 En av de heltidsansatte har tatt grunnkurs v/Norges 
Brannskole 

 En hospitant/vikar har tatt grunnkurs v/Norges brannskole 

 Fire mann har tatt brevkurs 

 To hospitanter har tatt brevkurs 

 Tre deltidsmannskaper har fullført internopplæring 

 To hospitanter har fullført internopplæring 

 Alle heltid, deltid og overbefal Kongsvinger og Grue har tatt 
Tas 3 kurs 

 
Egenutvikling 
Har fått til likhet når det gjelder personlig bekledning samt bra 
holdning til bruk av godkjent verneutstyr. 
 
Vi endret noe på systemet for hospitering i fjor. 2 hospitanter 
fullførte internopplæringen og grunnkurs ved Norges brannskole i 
2011. 
Disse har vikariert hos oss og har bidratt til at ferier og andre 
fravær har gått bra. Fire hospitanter til er godt i gang, to av disse er 
kommet inn på grunnkurs i 2012. 
Denne ordningen med hospitanter gjør at vaktlagene med 
brannmesterne i spissen må stå for internopplæringen på disse. 
 
Vaktlagene jobber også med innsatsplaner. 
  
Utstyr 
Kongsvinger brannstasjon:  
Bil 1-2 Kongsvinger Gamle Mercedes fra 1992 er solgt. 
Ny førstebil Kongsvinger innkjøpt 
I forbindelse med nybilkjøp og andre investeringer er det 
blitt en vesentlig og bra oppgradering av utstyr på Kongsvinger 
brannstasjon 
Kirkenær brannstasjon: 
Utstyr og materiell er nå bra etter at vi investerte i 2010 i en brukt 
skogbrannbil med tilhørende utstyr. Denne ble stasjonert å på  
Kirkenær stasjon. Redningsverktøy på førstebil er også oppgradert. 
Austmarka brannstasjon: 
Bil 3-4 Austmarka gamle Volvo Raske fra 1964 er solgt        
Kjøretøy og utstyr er gammelt men bra. Etter at vi oppgraderte 
redningsverktøyet på Kirkenær ble det ”gamle” utstyret derfra   
overført Austmarka. 
Det betyr nå at vi har frigjøringsutstyr på alle 3 stasjonene. 
Dette er viktig da det er lang kjøretid fra Kongsvinger og biltrafikken  
har økt kraftig de senere år i området – ikke minst tungtrafikk.  
  

 



 17 

 

 

 

  
Ny førstebil Kongsvinger m/one seven og frigjøringsutstyr for større kjøretøy 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISERING AV ARBEIDET 
   
Kongsvinger brannstasjon 
Kongsvinger stasjon avholder min.12 øvelser i året for 
deltidsmannskapet. På disse øvelsene deltar også det 
heltidsansatte mannskapet. 
 
Daglig service /vedlikehold/ renhold utføres 
fortløpende. Imidlertid utføres det utvidet renhold hver 
fredag. 
 
Brannmesterne (utr.lederne) er ansvarlig for bl.a. 
planlegging av øvelser, innsatsplaner, ulike 
rapporteringer, vaktrunder, utføring av ulike oppdrag 
for private etc. 
De har også ansvaret for montering og oppfølging av 
trygghetsalarmer      

 
 Austmarka stasjon 
Austmarka stasjon avholder min.12 øvelser pr. år. På 
disse øvelsene deltar enten beredskapsleder eller en 
annen av de heltidsansatte (brannmestere) 
 
Det er utnevnt en konstabel på Austmarka som har 
ansvaret for stasjonen og utstyret.  Han rapporterer 
jevnlig inn til beredskapsleder. 
 
Det er ingen vaktordning i Austmarka. 

 
Kirkenær Brannstasjon 
Kirkenær stasjon avholder min.12 øvelser i året. På disse 
øvelsene deltar beredskapsleder og etter behov også 
heltidsansatte – primært brannmestere. 

  
Hver fredag er beredskapsleder tilstede på Kirkenær 
stasjon sammen med en av våre hospitanter. Det foretas 
da renhold, utstyrs - og bilsjekk samt vedlikehold.    
Vaktskifte er hver fredag hvor også vakthavende brannsjef 
(overbefal) er tilstede. 
 
 
Fysiske og medisinske krav 
En gang i året utføres det fysiske tester av samtlige 
mannskap og befal på Kirkenær og Kongsvinger stasjon. I 
tillegg er det helseundersøkelse av disse.  
Dette utføres av vår bedriftslege. 

Foto GBI 

 
Slitne røykdykkere etter endt innsatsøvelse. 

Foto GBI 
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BRANN ULYKKESSTATISTIKK GBI 2011 

KONGSVINGER       

Type innsats 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Brann i bygning 20 13 21 9 9 17 10 

Falsk alarm   4 10 5 3 2 1 1 

Unødig alarm 127 162 113 105 164 124 138 

Skogbrann   1 2 1 1 0 1 1 

Brann i gress og kratt 16 2 9 6 3 8 3 

Bilbrann   5 13 12 10 14 11 8 

Brann i telt/vogn 0 1 0 1 0 0 1 

Brann i fritidsbåt 0 0 0 0 0 0 0 

Pipebrann   9 10 14 12 15 23 16 

Annen brann   19 18 18 9 9 15 10 

Brannhindrende tiltak 11 15 10 13 18 23 20 

Trafikk ulykker 38 27 29 29 37 28 39 

Vannskade/oversvømmelse 10 5 5 3 10 26 9 

Akutt forurensing 4 3 0 7 3 4 2 

Ambulanse oppdrag 1 2 1 2 1 2 14 

Annen assistanse 66 67 81 84 111 65 59 

Sum utrykninger 331 350 319 294 396 348 331 

Trygghetsalarmer 139 167 348 330 515 532 1815 

Sum med trygghetsalarmer 470 517 667 624 911 880 2146 

Austmarka           

Type innsats 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Brann i bygning     0 1 0 2 

Brann i gress /kratt     2 0 2 0 

Pipebrann    3 4 6 4 

Skogbrann    1 0 0 0 

Unødig alarm    0 3 0 0 

Bilbrann    1 0 0 0 

Annen brann    0 0 2 1 

Trafikkulykke    0 4 1 0 

Sum inngår i statistikk 
Kongsvinger    7 12 11 7 

 

 

 

 

 

 
Fra skogbrannøvelse 2011 m/Unimog og ATV 

 

Ingen statistikk 

ført 

 Foto GBI 
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Grue         

Type innsats 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Brann i bygning 14 4 4 4 4 12 4 

Falsk alarm   1 2 3 0 1 1 1 

Unødig alarm 9 19 10 19 16 43 34 

Skogbrann   1 5 0 2 0 0 1 

Brann i gress og kratt 6 1 5 6 3 0 1 

Bilbrann   5 3 3 0 3 5 3 

Brann i telt/vogn 0 0 0 0 0 0 0 

Brann i fritidsbåt 0 0 0 0 0 0 0 

Pipebrann   7 2 3 4 3 7 0 

Annen brann   2 3 3 4 1 5 7 

Brannhindrende tiltak 1 2 1 3 2 5 0 

Trafikk ulykker 5 3 6 9 11 8 7 

Vannskade/oversvømmelse  0  0  0 0 4 1 1 

Akutt forurensing  0  0  0 3 1 0 0 

Ambulanse oppdrag  0  0  0 3 1 1 5 

Trygghetsalarmer  0  0  0 0  0  0  0 

Annen assistanse 14 17 18 16 14 5 10 

Sum   65 61 56 73 64 93 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre, ikke lovpålagte oppgaver 

 Trygghetsalarmer. 

 Oppdrag med teknisk utstyr som tankbil, snorkel etc.:   

 Oppdrag i forhold til vaktrunder på Sæter og 
kommunale bygg.   

 
Øvelser / kompetanseheving 
Har i 2011 videreført avtalen med nabokommuner og 
Romerikes kommunene om samarbeide innen 
deltidsopplæring, opplæringsbok og deltid grunnkurs.  
Utryknngsopplæring kode 160 (blålys) med innleid instruktør. 
40 timer til øvelser har gjort det mulig å kjøre noen store 
fellesøvelser, som øker kompetanse. 
I år har vi satset på røykdykking og TAS 3 kurs i regi av Norsk 
luftambulanse.  
 
Varm røykdykking, brenning av hus 
Øvelser avholdt et i Grue og et i Kongsvinger. For Austmarka 
stasjon ble det avholdt en øvelse men da uten røykdykking. 
 
Skarp kjemikalie. dykking 
Har gjennomført skarpe kjemikaliedykk lagvis for heltid og 
deltidsansatte ved Kongsvinger stasjon 
 
Praktisk skogbannøvelse der vi testet nytt utstyr på 
Kirkenær 
Avholdt på Bergersetra hvor vi testkjørte våre terrenggåene 
kjøretøy. Hele skogbrannreserven i Grue var innkalt 
Vi testet også ut kvinners frivillig beredskap på matforsyning. 
Dessverre også i år dårlig frammøte av skogbrannreserven. 
Kvinners frivillige fungerte bra 
Kongsvinger hadde lagvis gjennomgang av nytt utstyr. Det 
samme hadde Austmarka 
 

Redning/frigjøring Tas 3 kurs i regi NLA. To dagers 
teoretisk og praktisk kurs 
Samtlige mannskap på Kirkenær og Kongsvinger stasjon 
deltok. Kurset ble arrangert av Norsk luftambulanse med 
deltakelse også fra Sivilforsvar, politi og ambulanse. Tas 3 er 
et kurs for frigjøring/redning tunge/større kjøretøy. 
 
Hjertestarter kurs i regi NLA 
Det ble avholdt 2 hjertestarterkurs i 2011. Et i Grue og et i  
Kongsvinger 
 
Jordingskurs i regi NSB 
Jordingskurs ble avholdt for de kasernerte på Kongsvinger 
samt overbefalet. Det er ikke behov for dette på stasjon 
Kirkenær da det ikke er elektrisk jernbane her..  
 

HMS/internkontroll 
Det har blitt jobbet med et nytt HMS system. Dette tas i 
bruk i 2012.  
Det er fortsatt forbedringspotensiale i bruk av verneutstyr.   
De nye redningsdressene gjør våre mannskaper mer 
synlige i trafikk og andre akuttoppdrag. 
  
 
INVESTERINGER 
Kjøretøy 
Beredskap har i 2011 kjøpt ny førstebil til Kongsvinger 
brannstasjon, en Scania P400 4x4 med påbygg fra 
Autokaross. Bilen har ONESEVEN skumslukke-anlegg, 5 
nye komplette røykdykkersett og nytt moderne 
redningsverktøy (for tunge kjøretøy) 
Dette var en høyst påkrevet investering som vil styrke 
beredskapen i Kongsvinger betydelig i årene fremover 
 
Materiell 
Har i forbindelse med kjøpt av ny førstebil Kongsvinger fått 
oppgradert røykdykkerutstyr og redningsverktøy. 
Har investert i ny røykdykker kompressor på Kongsvinger 
Har kjøpt inn mye nytt slangemateriell og armaturer til 
stasjon Kongsvinger. 
Har kjøpt inn brukt redningsverktøy til Kirkenær stasjonen. 
Austmarka har fått det gamle fra Kirkenær 
       
OPPSUMMERING 
Beredskapsmessig har 2011 vært et år uten de helt store 
hendelser, men vi ser av brann/ulykkes statistikk at det er 
behov for en god beredskapsavdeling. 
Mannskaper og befal er blitt bedre på å begrense 
skadeomfang totalt. 
Sikrer skadested bedre, bruker restverdi, bedre på bruk av 
verneutstyr og jobber bedre som team. 
Ser at unødig alarmer er økende. Dette jobber 
forebyggende avdeling med for å få ned antall utrykninger, 
da dette binder mye ressurser. 
Ny førstebil med moderne utstyr styrker også beredskapen. 

 
Per Ivar Bekk 
Avdelingsleder Beredskap                
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Din trygghet - vårt mål 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Postadresse: 
Glåmdal brannvesen IKS 
2226 Kongsvinger 
Tlf. 62 80 82 46 

Besøksadresser: 
Haakon VII veg 4  
2212 Kongsvinger  
E-post: postmottak@gbi.no 

Brannstasjoner 
4 overbefal 

  

  

 

        Postmottak : 2226 Kongsvinger 
 

Kongsvinger 
5 heltid konstabler 

4 heltid utr.ledere 

12 deltid konstabler 

2 mannskapsbiler 

Snorkel / høyderedsk. 

Tankbil 

 

Kirkenær 
5 deltid utr.leder 

10 deltid konstabler 

Mannskapsbil 

Tankbil 

Skogbrannbil 

Kirkenær 

 5 deltid utr.leder 

 10 deltid konstabler 

 Mannskapsbil 

 Tankbil 

 Skogbrannbil 

 ATV m/henger 

Kongsvinger 

 5 heltid konstabler 

 4 heltid utr.ledere 

 12 deltid konstabler 

 2 mannskapsbiler 

 Snorkel / høyderedsk. 

 2 tankbiler 

 RD-bil/ fremskutt enhet 

 

Austmarka 

 10 deltid konstabler 

 1mannskapsbil 

 1 landrover 

 
 

Brannstasjoner 

4 overbefal (kommandobil) 

mailto:postmottak@gbi.no

