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Justis- og beredskapsdepartementet

Brann- og redningsvesenene –
veien videre

Mette Stangerhaugen

Haugesund 24. mai 2013

Justis- og beredskapsdepartementet

Hva vil styre utviklingen av 
brann- og redningsvesenene de 
nærmeste årene

Viktige elementer vil være:

- Økt fokus på store hendelser

- Økt fokus på samvirke og samordning både 
geografisk og på tvers av etatsgrenser

- Utviklingen innen kommunikasjonsteknologi
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Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet handler om å ivareta 
befolkningens trygghet og sikre kritiske 
samfunnsfunksjoner.

En samfunnsfunksjon er kritisk hvis bortfall av 
den truer befolkningens grunnleggende behov 
(mat vann, varme, trygghet mm.)

En infrastruktur er kritisk hvis bortfall av den 
truer kritiske samfunnsfunksjoner.
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Hendelser som truer kritiske 
samfunnsfunksjoner

• Naturskapte hendelser 
(storm, flom, skred)

• Store ulykker (trafikk, industri, 
infrastrukturulykker)

• Smitte/epidemier (pandemier)

• Villede handlinger (terror, kriminalitet, 
cyberangrep)
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Samvirkeprinsippet

Samvirkeprinsippet skal legges til grunn i 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

Samvirkeprinsippet stiller krav til at 
myndighet, virksomhet eller etat har et 
selvstendig ansvar for å sikre et best mulig 
samvirke med relevante aktører og 
virksomheter i arbeidet med forebygging, 
beredskap og krisehåndtering.
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Redningstjenesten –
samvirke i praksis

Redningstjenesten er 
organisert som et samvirke.

Grunnlaget for redningstjenesten er en kgl. 
res. fra 1980. Denne er under revisjon.

Brann- og redningsvesenene vil merke liten 
forskjell.
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Justis- og beredskapsdepartementet

Samvirke og samarbeid i brann-
og redningsvesenet

• DSB er gitt i oppdrag å opprette og lede 
en arbeidsgruppesom skal legge fram 
forslag om hvordan de samlede 
ressursene som settes inn i kommunenes 
brann- og redningsvesen kan utnyttes på 
en best mulig måte og i samhandling med 
andre beredskapsaktører.

• Frist 1. desember 2013
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Felles kommunikasjonsløsninger 
styrker samvirket - Nødnett

• Nødnett skal stå ferdig i hele landet i 2015

• Muliggjør radiokommunikasjon på tvers av 
geografiske grenser og etatsgrenser for 
brann, helse og politi

• Frivillige organisasjoner 
skal inn i Nødnett

• Ytterligere brukere er under vurdering
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Felles nødmeldesentraler

• Pilotprosjekt gjennomføres 
i Drammen.

• Våre naboland reduserer eller vurderer å 
redusere antall sentraler til hhv 3 
(Danmark), 6 (Finland) og 5-7 (Sverige).

• Regjeringen vil fremme sak for Stortinget 
når evalueringen av Pilot Drammen 
foreligger.
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Samordning av 110-sentralene

• DSB la frem skisse og 
fattet enkelte vedtak som 
ble påklaget til JD.

• JD har bedt om ytterligere dokumentasjon 
før klagesaker behandles. Inntil 
dokumentasjon foreligger stilles saken i 
bero.

• Frivillig samordning kan gjennomføres i 
perioden.
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Styrket utdanning

• NOU 2012:8 Ny utdanning 
for nye utfordringer har 
vært på høring.

• Departementet ser positivt på               
forslaget om at dagens modell erstattes 
av en åpen offentlig utdanning.

• Også positive til fagskolemodell og 
lederutdanning på høyskolenivå.

• DSB skal utrede alternativer til 
gjennomføring. 
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Særskilt satsning mot 
risikogrupper

• NOU 2012 Trygg hjemme 
har vært på høring

• Forslagene innebærer en vesentlig 
større satsning på forebyggende arbeid              

• Særskilte tiltak rettet mot risikogruppene 
skal gi færre branndøde

• Flere av forslagene krever samordning 
over departementsgrensene
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Kommunal beredskap

• Kommunene er førstelinjen i 
vår nasjonale beredskap. 

• Brannvesenet har kompetanse innen 
beredskap langt utover sine lovpålagte 
oppgavene

• Det er på tide at brannvesenene blir mer 
synlige i kommunenes samlede 
beredskapsarbeid. Ta initiativ.
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Oppsummering

• Fremtiden kommer til å innebære økt 
samvirke og samordning

• Effektiv ressursutnyttelse og behovet for å 
kunne håndtere de store hendelsene på 
en god måte vil være styrende

• Utviklingen vil kreve styrking av 
kompetanse
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