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Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

DSB DSB –– Visjoner, strategier og Visjoner, strategier og 
mmåål for det brannforebyggende l for det brannforebyggende 
arbeidet i fremtidenarbeidet i fremtiden
Avdelingsleder Kari JensenAvdelingsleder Kari Jensen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rammen for foredragetRammen for foredraget
Forholdet til stortingsmeldingenForholdet til stortingsmeldingen

DSBs DSBs faglige vurderinger av utfordringenefaglige vurderinger av utfordringene
–– VisjonVisjon

–– MMååll

–– StrategierStrategier

–– VirkemidlerVirkemidler
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Stortingsmelding om brannvernStortingsmelding om brannvern
Arbeid pArbeid pååggåått i lang tidtt i lang tid

Forventes nForventes nåå fremlagt hfremlagt høøst 2008st 2008

Signaler:Signaler:
–– risikogrupperrisikogrupper

–– brannvesenets innsatsmuligheterbrannvesenets innsatsmuligheter

–– samarbeid og samvirke mellom etatersamarbeid og samvirke mellom etater

Et trygt og robust samfunnEt trygt og robust samfunn

-- der alle tar ansvarder alle tar ansvar

Visjon Visjon 
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MMååll
Redusere antall brannerRedusere antall branner

Redusere antall Redusere antall ddøødsbrannerdsbranner

Viktige omrViktige områåderder
RisikoomrRisikoområåderder

RegelverksutviklingRegelverksutvikling

KompetansekravKompetansekrav

SamarbeidsformerSamarbeidsformer

Forholdet mellom informasjon og tilsynForholdet mellom informasjon og tilsyn
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TrusselbildetTrusselbildet
BrannerBranner

UlykkerUlykker
–– Kompliserte ulykkerKompliserte ulykker

–– Farlige stoffer ute av kontroll Farlige stoffer ute av kontroll 

KlimaendringerKlimaendringer
–– TTøørkeperioder rkeperioder –– flere skogflere skog-- og krattbrannerog krattbranner

–– Mer vind og vann Mer vind og vann –– flom, ras og vindskaderflom, ras og vindskader

TerrorTerror

RisikoomrRisikoområåder/utfordringer der/utfordringer --brannbrann
Eldre, pleietrengende, Eldre, pleietrengende, hjemmeboendehjemmeboende

Brann Brann -- elel

Universell utformingUniversell utforming

Ny planNy plan-- og bygningslovog bygningslov

Opprettholde tilstrekkelig fokus pOpprettholde tilstrekkelig fokus påå ssæærskilte rskilte 
brannobjekterbrannobjekter
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Fremtidens regelverkFremtidens regelverk
EnkeltEnkelt

ModerneModerne

BrukervennligBrukervennlig

Forenkling, modernisering og stForenkling, modernisering og støørre brukervennlighetrre brukervennlighet

Omfatter regelverk som er hjemlet i brannOmfatter regelverk som er hjemlet i brann-- og og 
eksplosjonsvernloven, produktkontrolloven og eksplosjonsvernloven, produktkontrolloven og 
eltilsynsloveneltilsynsloven

Unntatt fra omstruktureringen er:Unntatt fra omstruktureringen er:
–– Fellesforskrifter med andre myndigheterFellesforskrifter med andre myndigheter

–– Reguleringer pReguleringer påå SvalbardSvalbard

–– DelegasjonsDelegasjons-- og administrative forskrifterog administrative forskrifter

–– Avgiftsforskrifter Avgiftsforskrifter 

Fra 30 til 11Fra 30 til 11
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Forslag til nye forskrifter Forslag til nye forskrifter 
Forskrift om privatpersoners plikter til Forskrift om privatpersoners plikter til åå ivareta sikkerhet i hjem og fritidivareta sikkerhet i hjem og fritid
Forskrift om virksomheters plikter til Forskrift om virksomheters plikter til åå ivareta sikkerhet i byggverkivareta sikkerhet i byggverk
Forskrift om kommunens plikter til Forskrift om kommunens plikter til åå ssøørge for forebyggende og rge for forebyggende og 
beredskapsmessige tiltakberedskapsmessige tiltak
Forskrift om hForskrift om hååndtering av eksplosjonsfarlig stoffndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om hForskrift om hååndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoffndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff

Forskrift som produkter og utstyr som brukes ved hForskrift som produkter og utstyr som brukes ved hååndtering av brannfarlig og ndtering av brannfarlig og 
trykksatt stofftrykksatt stoff

Forskrift om transport av farlig gods pForskrift om transport av farlig gods påå veg og jernbaneveg og jernbane

Forskrift om sikkerhet ved produkterForskrift om sikkerhet ved produkter

Forskrift om sikkerhet ved forbrukertjenesterForskrift om sikkerhet ved forbrukertjenester

Forskrift om elektriske anleggForskrift om elektriske anlegg

Forskrift om elektrisk utstyrForskrift om elektrisk utstyr

Evaluering av innholdet i Evaluering av innholdet i 
forebyggendeforskriftenforebyggendeforskriften

SSæærskilte brannobjekterrskilte brannobjekter
–– Materielle kravMaterielle krav

–– Formelle krav herunder tilsynsfrekvensFormelle krav herunder tilsynsfrekvens

FeiertjenestenFeiertjenesten

Krav til boligKrav til bolig

mmmm
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KompetansekravKompetansekrav

UnderstUnderstøøtter dagens kompetansekrav det forebyggende arbeidettter dagens kompetansekrav det forebyggende arbeidet

Gir det robuste fagmiljGir det robuste fagmiljøøerer

Kan vi bruke annen fagkompetanseKan vi bruke annen fagkompetanse

–– InformasjonsfagligInformasjonsfaglig

–– PedagogiskPedagogisk

–– Helse/sosialfagligHelse/sosialfaglig

Robuste forebyggende fagmiljRobuste forebyggende fagmiljøøer tiltrekker seg kompetent personell er tiltrekker seg kompetent personell 
–– gir godt brannforebyggende arbeidgir godt brannforebyggende arbeid

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

NEED TO KNOWNEED TO KNOW

NEED TO SHARENEED TO SHARE
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Involverer flere aktInvolverer flere aktøørerrer
–– herunder minst en offentligherunder minst en offentlig

En viss autonomi/selvstendighetEn viss autonomi/selvstendighet

Kontinuerlig men tidsbegrenset samarbeidKontinuerlig men tidsbegrenset samarbeid

Alle skal bidra med en eller annen ressursAlle skal bidra med en eller annen ressurs

Felles ansvar for resultatet av samarbeidetFelles ansvar for resultatet av samarbeidet

VINN VINN -- VINNVINN

PartnerskapPartnerskap

SamarbeidsprosjekterSamarbeidsprosjekter-- type partnerskaptype partnerskap
Aksjon boligbrannAksjon boligbrann

BrannvernukaBrannvernuka

OmsorgsboligprosjektetOmsorgsboligprosjektet

HallingdalprosjektetHallingdalprosjektet

SkoleprosjektetSkoleprosjektet

Med flereMed flere
Andre etater:Andre etater:

OPSOPS

NAVNAV



6. september 2008

9

Fordeler ved samarbeidFordeler ved samarbeid
Felles regionalisert ledelseFelles regionalisert ledelse

ForebyggendeForebyggende
–– Kraftsamle feiing og forebyggendeKraftsamle feiing og forebyggende

–– Etablere et skikkelig fagmiljEtablere et skikkelig fagmiljøø –– ffåå tak i og holde ptak i og holde påå kritisk kompetansekritisk kompetanse

–– Mer enhetlig opptreden, fleksibelt system med bedre gjennomfMer enhetlig opptreden, fleksibelt system med bedre gjennomføøringsevneringsevne

BeredskapenBeredskapen
–– Bedre ressursstyring, kompetanseheving og investering i utstyrBedre ressursstyring, kompetanseheving og investering i utstyr

–– Bedre forutsetninger for Bedre forutsetninger for åå hhååndtere store hendelser og samtidige hendelserndtere store hendelser og samtidige hendelser

–– Mobilitet Mobilitet –– full innsats om den hendelsen som har inntruffet full innsats om den hendelsen som har inntruffet 

Effektiv utnyttelse av forutsigbare Effektiv utnyttelse av forutsigbare øøkonomiske rammerkonomiske rammer

Utviklingen vi har hattUtviklingen vi har hatt
Dreining fra beredskap mot forebyggendeDreining fra beredskap mot forebyggende

Antall Antall åårsverk prsverk påå forebyggende er fordoblet fra 1990 (fra forebyggende er fordoblet fra 1990 (fra 
250 til 500) 250 til 500) -- mer kvalifisert tilsynspersonellmer kvalifisert tilsynspersonell

Mer kvalifisert tilsyn Mer kvalifisert tilsyn –– ssæærlig i de viktige arlig i de viktige a--objekteneobjektene

Siden 1990 Siden 1990 -- ingen branner med mer enn 3 dingen branner med mer enn 3 døøde i ade i a--
objekterobjekter
–– Vi vil fVi vil fåå storbranner i fremtiden storbranner i fremtiden –– men frekvensen mellom disse men frekvensen mellom disse 

øøker og vil ker og vil øøkeke



6. september 2008

10

Utviklingen vi Utviklingen vi ikkeikke har hatthar hatt

Brannvesenet er for lite med i ROSBrannvesenet er for lite med i ROS--arbeid i kommunenearbeid i kommunene

Mangelfull forebyggende kunnskap i beredskapsMangelfull forebyggende kunnskap i beredskaps-- og og 
innsatsplanlegginginnsatsplanlegging

Samarbeidsmulighetene utnyttes fortsatt dSamarbeidsmulighetene utnyttes fortsatt dåårligrlig

Planlegging og Planlegging og øøving for ving for åå mmøøte store hendelser er svakte store hendelser er svak

Kommunegrensene er ofte i veien for godressursutnytting og effekKommunegrensene er ofte i veien for godressursutnytting og effektiv tiv 
beredskapberedskap

Hvordan skal vi arbeideHvordan skal vi arbeide
Bry seg om og bry seg medBry seg om og bry seg med

InformasjonInformasjon

TilsynTilsyn
–– Med hvemMed hvem

–– Virksomheter/kommunene/partnerskapeneVirksomheter/kommunene/partnerskapene

–– I den private sfI den private sfæære/boligerre/boliger

Tydeligere der det trengsTydeligere der det trengs
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OppsummeringOppsummering
RisikoomrRisikoområåderder

Tydelig regelverkTydelig regelverk

KompetansekravKompetansekrav

Samarbeid/partnerskapSamarbeid/partnerskap

Tilsyn/informasjonTilsyn/informasjon


