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””MMåålrettet satsning plrettet satsning påå forebyggende forebyggende 
arbeid er regjeringens hovedstrategi for arbeid er regjeringens hovedstrategi for 
åå forhindre og redusere konsekvensene forhindre og redusere konsekvensene 
av branner. Forebyggende innsats vil av branner. Forebyggende innsats vil 
imidlertid aldri helt avverge at branner imidlertid aldri helt avverge at branner 
og andre akutte hendelser inntreffer. og andre akutte hendelser inntreffer. 
Regjeringen Regjeringen øønsker derfor nsker derfor åå bedre bedre 
beredskapen og hberedskapen og hååndteringsevnen ved ndteringsevnen ved 
slike hendelserslike hendelser””..

Fra St.meld.nr 35, BrannsikkerhetFra St.meld.nr 35, Brannsikkerhet



BranntapeneBranntapene
–– 2600 bygningsbranner 2600 bygningsbranner –– 1000 f1000 fæærre enn for 10 rre enn for 10 åår sidenr siden

–– 84 d84 døøde i 2008 de i 2008 –– hhøøyeste antall dyeste antall døøde pde påå 30 30 åår!r!

–– De samlede materielle tap opp i 2008 til 4,7 milliarderDe samlede materielle tap opp i 2008 til 4,7 milliarder

Tekniske redningsoppdrag Tekniske redningsoppdrag øøker ker –– bbååde antall og typede antall og type
–– 5.107 trafikkulykker (2007)5.107 trafikkulykker (2007)

Forebyggende Forebyggende åårsverk ned fra 500 til 450rsverk ned fra 500 til 450
–– Antall tilsyn synker Antall tilsyn synker 

5 f5 fæærre brannvesen prre brannvesen påå ett ett åår r –– fra 2009 er det 335fra 2009 er det 335
–– Ca 25 % av kommunene samarbeider om brannvesenoppgaverCa 25 % av kommunene samarbeider om brannvesenoppgaver

HHååndteringsevnen er god i det daglige ndteringsevnen er god i det daglige –– men hva med men hva med 
det det ””uventedeuventede””

TilstandenTilstanden

Brannvesenets oppdrag Brannvesenets oppdrag –– tall fra 2007tall fra 2007



Beredskapen Beredskapen 
God i det daglige God i det daglige -- repeterende hendelser hrepeterende hendelser hååndteres ndteres 
effektivteffektivt
–– Brannvesenet er gode pBrannvesenet er gode påå det de gjdet de gjøør mye av r mye av –– llææring er viktigring er viktig

Brannvesenet bygges best pBrannvesenet bygges best påå solide fagmiljsolide fagmiljøøerer
–– Preget av profesjonell ledelse pPreget av profesjonell ledelse påå heltid som sheltid som søørger for planlegging, rger for planlegging, øøving ving 

og mobilitetog mobilitet

ROSROS--analyser manalyser måå brukes mer aktivtbrukes mer aktivt
–– Brannvesenet organiseres etter faste rammer for hele landet Brannvesenet organiseres etter faste rammer for hele landet 

–– Dimensjoneringen mDimensjoneringen måå vvæære lokal og regional re lokal og regional –– politisk forankret politisk forankret 

InfrastrukturInfrastruktur

Samband er viktig Samband er viktig –– nytt Nnytt Nøødnett blir enda viktigerednett blir enda viktigere
–– leverandleverandøøren er forsinket ren er forsinket –– viktig viktig åå samles om et ordentlig fase 0samles om et ordentlig fase 0

–– Forholdet stat Forholdet stat –– kommune er utfordrende i Nkommune er utfordrende i Nøødnettdnett

Ressursoversikter etterspRessursoversikter etterspøørres i rres i øøkende gradkende grad
–– ressurser mressurser måå kunne flyttes kunne flyttes -- spisskompetanse noen steder spisskompetanse noen steder -- ikke i ikke i 

alle 335 brannvesenalle 335 brannvesen

–– effektiv heffektiv hååndtering fordrer oppdaterte oversikter ndtering fordrer oppdaterte oversikter –– Nasjonalt Nasjonalt 
ressursregister for redning og beredskap (NARRE) svarer pressursregister for redning og beredskap (NARRE) svarer påå dettedette



UtfordringeneUtfordringene
–– OppgaveutviklingOppgaveutvikling

–– Mange brannvesenMange brannvesen

–– Stor andel deltidsansatteStor andel deltidsansatte

–– Tilsetting fTilsetting føørst, deretter kompetanserst, deretter kompetanse

–– Kompetanseetterslep i forhold til kvalifikasjonskrav, sKompetanseetterslep i forhold til kvalifikasjonskrav, sæærlig hva rlig hva 
angangåår deltidr deltid

–– Etterutdanningsbehov (NEtterutdanningsbehov (Nøødnett, EIS, Skogbrann, akutt dnett, EIS, Skogbrann, akutt 
forurensing, samvirkeforurensing, samvirke…….).)

–– Rekruttering til deltidRekruttering til deltid

Kompetanse i brannvesenetKompetanse i brannvesenet

Prosentandel kvalifiserte, heltid, 1996, 2000, 2005
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Kompetansesituasjonen i brannvesenetKompetansesituasjonen i brannvesenet
Kvalifikasjonsundersøkelsen 2005



Tabell 2.  Kvalifisert personell - deltid  
   

  Deltid 
Funksjonskategori Antall % 
Brannkonstabel 1047 27 %

Utrykningsleder 128 18 %

Leder av beredskapsavd. 20 51 %

Forebyggende personell 4 7 %

Leder av forebyggende avd. 11 61 %

Brannsjef 67 56 %

Feier 41 69 %

Overordnet vakt 214 45 %
 

Kompetansesituasjonen i brannvesenetKompetansesituasjonen i brannvesenet
Kvalifikasjonsundersøkelsen 2005

Antall elevplasser og antall sAntall elevplasser og antall søøkere (i parentes) til kere (i parentes) til 
kvalifiserende opplkvalifiserende opplææring ring 

Kompetanse i brannvesenetKompetanse i brannvesenet

År Grunnkurs Ber I Ber II Ber III Forebyggende 110

2003 180 (191) 176 (270) 80 (122) 80 (122) 100 (113) 32 (56)

2004 120 /135) 160 (251) 80 (137) 60 (116) 80 (90) 32 (56)

2005 120 (156) 160 (229) 80 (119) 60 (110) 80 (91) 32 (65)

2006 120 (132) 160 (250) 80 (135) 60 (89) 60 (62) 32 (52)

2007 120 (128) 160 (261) 80 (183) 60 (96) 60 (79) 32 (23)

2008 120 (118) 160 (248) 80 (201) 60 (93) 60 (78) 32 (39)



DeltidsopplDeltidsopplææringen ringen -- desentralisert oppldesentralisert opplææringstilbud fra 2002 ringstilbud fra 2002 

Kompetanse i brannvesenetKompetanse i brannvesenet

År Elever
2002 96 fullført
2003 233 fullført
2004 342 fullført
2005 346 fullført
2006 219 fullført
2007 227 fullført
2008 302 fullført
2009 Mellom 500 og 600?

Kompetanse i brannvesenetKompetanse i brannvesenet

Nytt utvalg skal utrede det samlede kompetansebehovetNytt utvalg skal utrede det samlede kompetansebehovet
–– Se nSe næærmere prmere påå forholdet mellom deltidsforholdet mellom deltids-- og heltidsberedskapen og heltidsberedskapen 

Fremtidens kjernevirksomhet innen brannFremtidens kjernevirksomhet innen brann--, rednings, rednings-- og og 
forsterkningsopplforsterkningsopplææring vil bygge pring vil bygge påå
–– Norges brannskole og deres avtaler med regionale kursstederNorges brannskole og deres avtaler med regionale kurssteder

–– Samlokalisering av Sivilforsvarets opplSamlokalisering av Sivilforsvarets opplææringsvirksomhet til Starumringsvirksomhet til Starum

Etablering av desentralisert utdanningsmodell for Etablering av desentralisert utdanningsmodell for 
utrykningsleder deltidutrykningsleder deltid

EIS inn i alle brannvesen for EIS inn i alle brannvesen for åå styrke hstyrke hååndteringsevnenndteringsevnen
–– 2 pilotkurs i 2 pilotkurs i åår r –– innfinnføøring fra 2010ring fra 2010



HHååndtering av skogbranner er et kommunalt ansvarndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar

Johnsen utvalgets rapport:Johnsen utvalgets rapport:
–– Hovedprinsipper for skogbrannberedskapenHovedprinsipper for skogbrannberedskapen

–– Gir en rekke anbefalinger om forebygging og hGir en rekke anbefalinger om forebygging og hååndtering av skogbrannerndtering av skogbranner

Tiltak som er iverksatt (av brannvesenet og DSB):Tiltak som er iverksatt (av brannvesenet og DSB):
–– 4 skogbrannseminarer gjennomf4 skogbrannseminarer gjennomføørtrt

–– Tilsynsaksjon (103 brannvesen Tilsynsaksjon (103 brannvesen –– ca 170 kommuner)ca 170 kommuner)

–– Sivilforsvarets brannmateriell gjennomgSivilforsvarets brannmateriell gjennomgåått av Sivilforsvaret og brannvesenettt av Sivilforsvaret og brannvesenet

–– Arbeid med utvikling av skogbrannopplArbeid med utvikling av skogbrannopplææringring

–– HelikopterberedskapHelikopterberedskap

–– LederstLederstøøtte skogbranntte skogbrann

–– InnfInnføøring av enhetlig innsatsledelse (EIS)ring av enhetlig innsatsledelse (EIS)

–– 2 tre2 tre--dagers kurs i skogbrann dagers kurs i skogbrann 

–– øøvelsesaktivitetvelsesaktivitet

SkogbrannSkogbrann

–– Skal gi felles rammer for kommando og Skal gi felles rammer for kommando og 
kontroll, og bedre forutsetningene for kontroll, og bedre forutsetningene for åå
kunne hkunne hååndtere store hendelserndtere store hendelser

–– Veiledning om EIS med nVeiledning om EIS med nøødvendig dvendig 
beskrivelse av terminologibeskrivelse av terminologi

–– Forslag om regelverkstilknytningForslag om regelverkstilknytning

–– Kursplan utarbeidet og det gjennomfKursplan utarbeidet og det gjennomføøres to res to 
pilotkurs i 2009pilotkurs i 2009

–– OpplOpplææring i EIS anbefales innarbeidet i alle ring i EIS anbefales innarbeidet i alle 
llææreplaner ved Brannskolen og i kursplaner replaner ved Brannskolen og i kursplaner 
for Sivilforsvaretfor Sivilforsvaret

–– Anbefaler utvikling av litteratur/hAnbefaler utvikling av litteratur/hååndbndbøøker ker 

–– Justisdepartementet vil gjennomgJustisdepartementet vil gjennomgåå DSBs DSBs 
vurderinger forbundet med videre vurderinger forbundet med videre 
implementering av systemetimplementering av systemet

Utvikling av enhetlig Utvikling av enhetlig 
innsatsledelsessystem (EIS) innsatsledelsessystem (EIS) 



Redningsinnsats til sjRedningsinnsats til sjøøs s 
(RITS)(RITS)

RITSRITS--beredskapenberedskapen
Juni 2005; rapport fra DSB til JD om Juni 2005; rapport fra DSB til JD om 
fremtidig organisering fremtidig organisering 

Pr. 1.1.2009; avtale med Oslo, Larvik, Pr. 1.1.2009; avtale med Oslo, Larvik, 
Bergen og Salten IKSBergen og Salten IKS

Mai 09; Regjeringen beslutter Mai 09; Regjeringen beslutter åå utvide utvide 
beredskapen med ytterligere tre beredskapen med ytterligere tre 
brannvesen (Stavanger, brannvesen (Stavanger, ÅÅlesund og lesund og 
TromsTromsøø))

25.08.09; RITS25.08.09; RITS--mmøøte DSBte DSB

ØØnske om nske om åå videreutvikle beredskapen til videreutvikle beredskapen til åå
omfatte andre typer somfatte andre typer sæærskilte brannrskilte brann-- og og 
redningsoppdragredningsoppdrag



Ett felles nasjonalt ressursregister som skal Ett felles nasjonalt ressursregister som skal 
inneholde informasjon om alle ressurser inneholde informasjon om alle ressurser 
relevant for nrelevant for nøødetatene m.fl i Norge. detatene m.fl i Norge. 

Registeret skal vRegisteret skal væære tilgjengelig for alle re tilgjengelig for alle 
brukere av ressursinformasjonbrukere av ressursinformasjon

Oppdateres av de som Oppdateres av de som ””eiereier”” informasjon (eier informasjon (eier 
ressurser)ressurser)

Informasjon kan oppdateres automatisk Informasjon kan oppdateres automatisk 

Nasjonalt ressursregister for redning Nasjonalt ressursregister for redning 
og beredskap (NARRE)og beredskap (NARRE)

Status og fremdrift for NARREStatus og fremdrift for NARRE

Pilotprosjekt i HordalandPilotprosjekt i Hordaland

Evaluering av pilot for NARRE er gjennomfEvaluering av pilot for NARRE er gjennomføørt i 2008, rt i 2008, 
rapport er utarbeidet og oversendt Justisdepartementetrapport er utarbeidet og oversendt Justisdepartementet

Mange utenfor pilotomrMange utenfor pilotområådet er svdet er svæært interessert i rt interessert i åå ta i ta i 
bruk NARRE bruk NARRE 

DSB skal i 2009 bidra til at NARRE i Hordaland DSB skal i 2009 bidra til at NARRE i Hordaland 
opprettholdesopprettholdes

Justisdepartementet vil med bakgrunn i erfaringene fra Justisdepartementet vil med bakgrunn i erfaringene fra 
pilotprosjektet, vurdere nasjonal utvikling av NARRE.pilotprosjektet, vurdere nasjonal utvikling av NARRE.



Kort om internasjonalt samarbeidKort om internasjonalt samarbeid
Redningssamarbeid i BarentsregionenRedningssamarbeid i Barentsregionen
–– Effektivisere anvendelsen av redningsressurseneEffektivisere anvendelsen av redningsressursene

Barents Resuce 2009, vil bl.a. bli viet skogbrann i Barents Resuce 2009, vil bl.a. bli viet skogbrann i 
grenseomrgrenseområådene Finland dene Finland -- RusslandRussland

NORDRED; utvikling og samhandling om forskning og NORDRED; utvikling og samhandling om forskning og 
utvikling putvikling påå redningsrednings-- og beredskapsomrog beredskapsområådetdet

Nordisk fremtidsstudie om brann og redningsvesenet sett Nordisk fremtidsstudie om brann og redningsvesenet sett 
i et klimaforandringsperspektivi et klimaforandringsperspektiv

Til slutt Til slutt –– ny retning er angittny retning er angitt

To viktige meldinger pTo viktige meldinger påå samfunnssikkerhetsomrsamfunnssikkerhetsområådet det 
–– Samfunnssikkerhet Samfunnssikkerhet -- nr. 22 nr. 22 

–– Brannsikkerhet Brannsikkerhet -- nr. 35 nr. 35 

Konseptet for brannmannslKonseptet for brannmannslææring gjennomgring gjennomgååss

Viktig infrastruktur innfViktig infrastruktur innføøres res –– det er viktig at dere er klardet er viktig at dere er klar

Forskriftsendring med vekt pForskriftsendring med vekt påå forebyggende og hforebyggende og hååndteringndtering

Kommunal beredskapsplikt Kommunal beredskapsplikt –– det blir annerledes det blir annerledes 

FM blir tilsynsmyndigheten FM blir tilsynsmyndigheten –– DSB fagmyndighetDSB fagmyndighet


