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1. Om organisasjonen 

 

1.1 Generelt 

Vest brann- og redningsregion, heretter benevnt VBR, er opprettet i medhold av lov av 25. 

september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 27 og lov av 14. juni 

2002 om vern mot branner, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §§ 15 og 16. VBR er ikke et eget 

rettssubjekt.  

Formålet med VBR er å utvikle og ivareta et langsiktig faglig samarbeid mellom selvstendige 

brannvesen i Bergensregionen innen følgende fagområder: 

 

 Brannforebyggende arbeid 

 Brann- og redningsberedskap 

 Beredskap mot akutt forurensning 

 Nødmeldingstjeneste (110-sentral) 

 

Gjennom samarbeidet etableres det faglige nettverk, regional innsats- og lederstøtte, 

overordnede plandokumenter og felles kvalitetsstandarder. Hovedhensikten med 

samarbeidet er å skape en tryggere hverdag for innbyggerne gjennom et formelt og 

strukturert nettverk for deling av kunnskap og erfaring.  

Følgende 17 kommuner deltar i VBR: Askøy, Austevoll, Bergen, Fjell, Fusa, Jondal, Kvam, 

Kvinnherad, Odda, Os, Osterøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Ullensvang, Vaksdal, og 

Øygarden. Over 80 % av befolkningen i Bergensregionen bor i disse kommunene.  

Formell oppstartsdato for samarbeidet var 27. april 2018. 

 

1.2 Årsmøtet  

Årsmøtet er VBR sitt øverste organ, og tilsvarer styret slik det er definert i kommuneloven § 

27. Årsmøtet skal bestå av representanter og personlige vararepresentanter fra alle 

deltakerkommunene. Det enkelte kommune-/bystyre peker ut representanter for fire år av 

gangen. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden.  
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Vest brann- og redningsregion ble formelt etablert på årsmøtet 27. april 2018. 

Årsmøtet hadde i 2018 følgende sammensetning: 

 

Kommune Stemmer Representant Vararepresentant 

Askøy 1 Ordfører Terje Mathiassen  

Austevoll 1 John Levi Weløy 1  

Bergen 3 Byrådsleder Harald Schjelderup 

Hilde Onarheim 

Rune Bakervik  

 

Fjell 1 Ordfører Marianne Sandahl 

Bjorøy 

 

Fusa 1 Ordfører Atle Kvåle  

Jondal 1 Georg Kvåle  

Kvam 1 Ordfører Jostein Ljones  

Kvinnherad 1 Kjetil Mehl  

                                                           
1 Fra 22. november 2018 
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Odda 1 Roald Aga Haug  

Os 1 Ordfører Marie Lunde Bruarøy  

Osterøy 1 Roald Hovden  

Samnanger 1 Ordfører Knut Harald Frøland  

Sund 1 Ordfører Kari-Anne Landro  Varaordfører Nils Kåre Skoge  

Tysnes 1 Ordfører Kåre Martin Kleppe  

Ullensvang 1 Jørund Kvestad Geir Midttun 

Vaksdal 1 Ordfører Eirik Haga  Varaordfører Sigmund 

Simmenes  

Øygarden 1 Ordfører Børge Haugetun  

 

Ordinært årsmøte ble avholdt 27. april 2018.  

 

1.3 Styret 

Styret skal påse at VBR er i stand til å løse sine oppgaver i henhold til formålet. I dette ligger 

overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteten i VBR.  

Styret består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer fra følgende 

kommunegrupper:  

 

1 representant: Askøy, Fjell, Fusa, Os, Sund og Øygarden  

2 representanter:   Bergen  

1 representant:   Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal 

1 representant:   Jondal, Kvinnherad, Odda, Tysnes og Ullensvang 

 

Austevoll kommune meldte seg inn i VBR i november 2018, og var pr. 31. desember 2018 

ikke tilknyttet en bestemt kommunegruppe i styret. Slik tilknytning vil bli foretatt gjennom 

vedtektsendringer som skal behandles av årsmøtet 26. april 2019.  

Årsmøtet velger styremedlemmene og deres vararepresentanter blant rådmenn, 

kommunaldirektører, kommunalsjefer eller andre på tilsvarende nivå i deltakerkommunene. 

Styrets funksjonstid er fire år, og følger kommunevalgperioden.  
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Etter valg gjennomført på årsmøtet 27. april 2018 fikk styret følgende sammensetning: 

 

Navn Kommune Stilling Styreverv 

Robert Rastad Bergen Kommunaldirektør Leder 

Anita Hesthamar Kvam Rådmann Nestleder 

Siri Fahlvik Pettersen Øygarden Rådmann Styremedlem 

Kristin Ulvang Bergen Kommunaldirektør Styremedlem 

Steinar Dalland Tysnes Rådmann Styremedlem 

Anne Iren Fagerbakke Bergen Kommunaldirektør Varamedlem 

Ingvild Kirsti Hjelmtveit Osterøy Rådmann Varamedlem 

Rune Lied Sund Rådmann Varamedlem 

Richard Taule Bergen Seksjonssjef Varamedlem 

Odd Ivar Øvregård 2 Kvinnherad Rådmann Varamedlem 

 

Det ble avholdt to styremøter i 2018.  

Fagutvalgslederne og representanter for arbeidstakerorganisasjonene Delta, Det norske 

maskinistforbund, Fagforbundet og NITO inviteres til å delta på styremøtene.  

Styreinstruks ble vedtatt av styret 22. november 2018. 

 

1.4 Leder VBR 

Brannsjefen i Bergen brannvesen forestår den daglige ledelsen av VBR.  

 

1.5 Sekretariatet 

Sekretariatet er tillagt Bergen brannvesen. VBR finansierer én heltidsstilling i Bergen 

brannvesen for å ivareta drifts- og utviklingsoppgaver for samarbeidet. Rekruttering til denne 

stillingen ble utsatt til januar 2019.  

 

1.6 Fagutvalgene 

Fagutvalgene nedsettes av styret, og har samme funksjonstid som styret, dvs. fire år. 

Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. 

 

 

                                                           
2 Sluttet i stillingen 1. juli 2018, og trådte dermed ut av styret. 



7 

 

Fagutvalgene har følgende oppgaver: 

 

a) Faglige kontaktorgan for leder VBR 

b) Bidra i koordineringen av det faglige arbeidet i regionen 

c) Bidra med utredning og forberedelse av saker som skal behandles av styret 

d) Andre oppgaver etter vedtak i styret 

 

Lederne av fagutvalgene ble oppnevnt av interimstyret 12. april 2018, mens styret oppnevnte 

de øvrige fagutvalgsmedlemmene 31. mai 2018.  

Fagutvalgene hadde følgende sammensetning i 2018: 

 

Brannforebyggende arbeid:  

 

Navn Kommune/selskap Stilling Fagutvalgsfunksjon  

Stein Gjøsund Os Brannsjef Leder 

Ragnhild Østgulen 

Mortensen 

Bergen Overingeniør Medlem 

Lena Kåsin Bergen Overingeniør Medlem 

Ove Geir Stusdal Øygarden brann og 

redning IKS 

Leder forebyggende Medlem 

Øyvind Ousdal Kvinnherad Leder forebyggende Medlem 

 

Brann- og redningsberedskap: 

 

Navn Kommune/selskap Stilling Fagutvalgsfunksjon  

Sigbjørn S. Kleppe Odda og Ullensvang Brannsjef Leder 

Tom Berentsen Bergen Seksjonsleder 

beredskap 

Medlem 

Roger Johansen 

Trefall 

Bergen Seksjonsleder 

deltidsstyrker 

Medlem 

Børre Brekkvassmo Øygarden brann og 

redning IKS 

Utrykningsleder Medlem 

Torfinn Kongsvik Tysnes Brannsjef Medlem 

 



8 

 

Nødmeldingstjenesten:  

 

Navn Kommune/selskap Stilling Fagutvalgsfunksjon  

Pål Fromreide 

Hansen 

Askøy Brannsjef Leder 

Christer Osen Skei Bergen Brannkonstabel Medlem 

Robin Åsheim Bergen (110-sentralen i 

Hordaland) 

Ingeniør Medlem 

Gitle Smådal Os Utrykningsleder Medlem 

Torleif Ones Kvam Overbefal Medlem 

Ruben Medhus Kvinnherad Leder beredskap Medlem 

 

Mandater for alle tre fagutvalgene ble vedtatt av styret 22. november 2018.  

Aktivitetsnivået i 2018 for det enkelte fagutvalg er nærmere beskrevet i punkt 3 nedenfor.  

 

2. Økonomi 

Årsregnskapet for 2018 ble gjort opp med et driftsoverskudd på NOK 765 519,34 som ble 

overført til bundet driftsfond.  

VBR fikk i 2018 tildelt NOK 950 000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen som skulle dekke en 

viss andel av ett årsverk, konsulenttjenester, digitale løsninger (CIM, nettsted m.m.) og 

kompetanseutvikling. Fylkesmannen aksepterte at ubenyttede skjønnsmidler ble overført til 

2019.  

Hovedårsaken til driftsoverskuddet er at ansettelse av medarbeider ble utsatt til 2019. Andre 

ansatte i Bergen brannvesen utførte de oppgavene som denne medarbeideren var tenkt å 

skulle utføre i 2018, men belastet ikke VBR for medgått arbeidstid.  

Regnskapet føres av Bergen brannvesen, inngår som en del av Bergen kommune sine 

regnskaper, følger de regnskapsregler som gjelder i Bergen kommune til enhver tid og føres 

slik at det er mulig å skille ut hvilken del av Bergen kommune sine regnskaper som gjelder 

VBR.  

Disponible midler utgjorde pr. 31. desember 2018 NOK 1 386 307,06. Midlene står på bundet 

driftsfond i Bergen kommune sine regnskaper. Fondet blir tillagt renter årlig. Rentesatsen 
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som benyttes er gjennomsnittlig innskuddsrente i Bergen kommune sitt konsernkontosystem 

for det aktuelle året. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2018 var 1,50 %.  

 

3. Faglig aktivitet 

 

3.1 Fagutvalget for brannforebyggende arbeid 

Overordnet mål: «Fagutvalget for brannforebyggende arbeid skal etablere forslag til felles 

systemer og plattformer for samhandling i Vest brann- og redningsregion. Forslagene skal 

være dynamiske nok til å ivareta endringer innenfor området samfunnssikkerhet.» 

Det ble i løpet av 2018 gjennomført fire utvalgsmøter. Møtene ble holdt i Os, Kvam og 

Bergen. 

Følgende åtte undergrupper ble etablert: 

1. Evaluering etter hendelser/erfaringsoverføring. 

2. Saksbehandling innen pyroteknikk, eksplosiver og tillatelser m.v. 

3. ROS-analyse og plan innen området brannforebyggende arbeid. 

4. Videreutvikling av samarbeidet brann/helse samt andre etater som arbeider med 

sårbare grupper. 

5. Tilsyn og feiing, også fritidsboliger (selvkostområdet). 

6. Tunnel. 

7. Brannteknisk bistand til politi og påtalemyndighet. 

8. Bruk av juridisk kompetanse. 

Undergruppene skal utarbeide forslag til prosedyrer m.m. som kan benyttes av brannsjefene 

i VBR. Arbeidet i undergruppe 1 er ferdigstilt. Arbeidsgruppe 5 er i sluttfasen med sitt arbeid. 

Gruppene 2 og 3 har påbegynt arbeidet, mens de resterende gruppene vil starte sitt arbeid i 

2019 i henhold til oppsatt tidsplan. Det er gjennomgående representasjon fra medlemmer i 

hovedgruppen i undergruppene for å sikre effektiv styring og framdrift. .  

 

3.2 Fagutvalget for brann- og redningsberedskap 

Det ble gjennomført fem utvalgsmøter i 2018. Møtene ble holdt i Odda, Bergen, Tysnes og 

via Skype.  

Fagutvalget har vært pådriver for å få på plass et felles verktøy for dokumentasjon og 

hendelseshåndtering. Dette har resultert i det spesialtilpassede styringssystemet VBR-CIM 
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som er nærmere omtalt under punkt 3.6 nedenfor. Fagutvalget har også samlet inn 

grunnlagsdokumentasjon fra deltakerkommunene for bruk ved utarbeidelse av det regionale 

plandokumentet i 2019.  

 

Fagutvalget for brann- og redningsberedskap på Odda brannstasjon 24. juli 2018. 

 

3.3 Fagutvalget for nødmeldingstjenesten  

Overordnet mål: «Å arbeide for at nødmeldingstjenesten i Vest brann- og redningsregion skal 

tilby innsatslederstøtte på et høyt nivå gjennom kompetanseheving, erfaringslæring og 

teknologiutnyttelse innen utgangen av 2021.» 

Det ble gjennomført syv utvalgsmøter i 2018. Møtene ble holdt på Askøy, i Kvam, Bergen, 

Os og via Skype. 

Fagutvalget har gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse blant utrykningsledere og 

overordnet vakt i VBR samt intervjuer med et utvalg ansatte i 110-sentralen i Hordaland. Det 

ble utarbeidet en rapport om resultatene med forslag til videre arbeid i fagutvalget. 

Rapporten danner grunnlag for videre arbeid i 2019.  
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3.4 Tunnelseminar 

VBR arrangerte tunnelfagsamling på Scandic Ørnen i Bergen 28.-29. november 2018. 

Fagsamlingen ble gjennomført sammen med Statens vegvesen. Hovedmålgruppen var 

brannsjefer og utrykningsledere i VBR sine deltakerkommuner. De senere års tunnelbranner 

og tunnelrisikobildet i Hordaland var tema på samlingen. Det ble også gjennomført en 

workshop for å samle tanker fra kommunene om videre samarbeid innen fagområdet.  

 

3.5 Skogbrannseminar 

VBR arrangerte skogbrannseminar på Bergen hovedbrannstasjon 4.-5. oktober 2018. 

Sentrale problemstillinger som ble belyst på seminaret var: Hva lærte vi av skogbrannene i 

Norge og Sverige i sommer? Hvilke gode erfaringer tar vi med oss videre, og hva må vi 

passe på å ikke gjøre igjen? Hvordan skal vi legge gode planer sammen og øve på disse for 

å stå godt rustet til neste gang det skjer? 

 

Skogbrannseminar på Bergen hovedbrannstasjon 4.-5. oktober 2018. 

3.6 VBR-CIM 

Det elektroniske verktøyet CIM er et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og 

beredskap. Systemet består av 40 ulike moduler og tar hånd om alle funksjoner i 
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håndteringen av en hendelse. Arbeidet blir loggført og sporbart, slik at en i etterkant kan 

arbeide med læring og forbedring. Med CIM kan en samle planverk og ha tiltakskort og 

rutiner klare når noe skjer. I 2018 fikk Bergen brannvesen sammen med fagutvalget for 

brann- og redningsberedskap i VBR skreddersydd en egen CIM-løsning for VBR, den såkalte 

VBR-CIM. Målet er at denne løsningen skal bli en felles plattform for erfaringsoverføring, 

planverk og informasjonsdeling i regionen. VBR-CIM er svært fleksibel, og en kan utvikle og 

tilpasse løsningen etter behovet i regionen. For å sikre at løsningen blir brukt i 

deltakerkommunene, vil VBR tilby opplæring av ledere og nøkkelpersoner i de enkelte 

brannvesen.  

 

3.7 Etablering av nettsted 

I 2018 etablerte VBR www.vestbrannregion.no som skal gi aktuell og nyttig informasjon både 

til innbyggerne og brannvesenene i deltakerkommunene. På nettsiden vil innbyggerne finne 

informasjon om brannvern og få tips om hvordan de skal kunne holde seg trygge i 

hverdagen. Det blir også publisert saker av allmenn interesse innen brann- og 

redningsområdet. Informasjon om lokale brann- og redningstjenester vil imidlertid fortsatt 

være tilgjengelig på de enkelte kommunenes nettsider. Brannvesenene i 

deltakerkommunene får informasjon om ulike fagområder samt praktisk informasjon om 

hvordan en kan utnytte felles ressurser i brannsamarbeidet. Nettsiden gir også råd om lokalt 

informasjonsarbeid samt overordnet og oppdatert informasjon om VBR. Sidene for 

brannvesenet er reservert for deltakerbrannvesenene og er derfor passordbeskyttet.  

 

Bergen, 26. mars 2019 

 

Robert Rastad   Anita Hesthamar  Siri Fahlvik Pettersen 

Styrets leder   Styrets nestleder   Styremedlem 

 

Kristin Ulvang   Steinar Dalland 

Styremedlem   Styremedlem 

http://www.vestbrannregion.no/

