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• 24 interkommunale brann- 
og redningsvesen 

• 3 stk 110 sentraler  

• Dekker ca 1,5 mill 
innbygger 

• Dekker ca 115 kommuner  

• Flere har budsjetter på 
mellom 50 og 200 mill  

• Store, betydelige og 
kompetente 
organisasjoner 

 

 

 

Medlemmer, brann og redning  



Utvalg for Brann og redning: 

 Per Olav Pettersen, Vestfold 
interkommunale brannvesen(leder) 

 Henry Ove Berg, Rogaland brann 
og redning (nestleder) 

 Anne Hjort, Asker og Bærum 
brannvesen 

 Edvar Dahl, Ofoten 
interkommunale brann- og 
redningsvesen 

 Torbjørn Mehlumsveen, Trøndelag 
brann- og redningstjeneste IKS 

 Kim Haugan, Vestiken 110 IKS 
(vara) 

 Jan Røilid, Kristiansandsregionens 
brann og redning IKS (vara) 

 Jan Gaute Bjerke Nedre Romerike 
brann og redningsvesen (vara) 

 



KS Bedrift og KS  

  

KS Bedrift  
Bedrifter   

Samarbeids-
avtale  



Brann og rednings oppgaveportefølje i 
endring  

Tall fra 2016 



 
  

«Fremtiden brann-   
  og redningsvesen» 

KS FOU 2013 
 

Et utvalg prosesser 

som vil få effekt på 

organisering av 

brann- og redning 
DSB 

«Brannstudien» 
2013 

Regjeringens samfunnssikkerhetsmelding 
«Risiko i et trygt samfunn» 

2016 

Nærpolitireformen 
«Morgendagens politi-Norge» 

2016 

 
  

Kommunestruktur-reformen 
 



Utfordringer framover: 
 

 Flere og mer krevende oppgaver 
 Hva skal brann og redning løse av oppgaver framover 

 Hvilke krav stiller dette til kompetanse, utstyr og 
finansiering? 

 Revisjon av dimensjoneringsforskriften 

 Behov for mer robuste brannvesen 
 Beredskap 

 Forebygging  

 Nødnett 
 Helhetlig finansieringsmodell 

 Videreutvikling av eksisterende teknologi og neste 
generasjon Nødnett 

 Sammenslåing 110-112 
 Program for forbedrings av nødmeldingstjenesten 

 Eierutfordringer (30-40 kommuner bak hver sentral) 

 Tunnel 

 Ekstremvær 

 Utdanning og lederutvikling  
 Ny fagskole på trappene 

 Hva med lederutdanning? 

 

 



Handlingsplan for KS Bedrift beredskap, 
brann og redning 2017-2019 - forebygging 

Mål: 
Bidra til at forebyggende arbeid styrkes gjennom 
bedre organisering, styrking av fagmiljøer og sette 
fokus på viktigheten av dette arbeidet og 
sammenhengen mellom forebygging og beredskap 
 
• Gode fagmiljøer krever riktig organisering, 

dimensjonering og kompetanse – ny 
forebyggendeforskrift 

• Økt forebyggende innsats i boliger – risikoutsatte 
grupper 

• Styrket tilsyn for å hindre katastrofebrann 
• Vern av bygninger og områder med 

kulturhistorisk verdi 
 
 

 



Handlingsplan for KS Bedrift beredskap, 
brann og redning 2017-2019 - beredskap 

Mål 
KS-Bedrift Beredskap, brann og redning skal bidra til at beredskapen 
styrkes gjennom god og forutsigbar finansiering, hensiktsmessig 
organisering og kompetansebygging 
Følgende områder prioriteres: 
• Framtidig hensiktsmessig organisering av brann og redning 
• Finansieringsmodell for Nødnett 
• Forbedring av nødmeldingstjenesten (110–112) 
• Interkommunalt utvalg for akutt forurensning  (IUA)  
• Tunnelsikkerhet 
• Klimaendringer og effekter av ekstremvær – ROS og beredskap 
• Storulykker – dimensjonering og samvirke 
• Arbeidsgiverpolitikk, utdanning og lederutvikling 
• Helse, miljø og sikkerhet 

 
 

 



Hva vet om kommende endringer i 
dimensjoneringsforskriften? 



Prosess og involvering 

• DSB har, etter oppdrag fra Justis- og 
beredskapsdepartementet (JD), ansvaret for revisjonen 
forskriften 

• DSB skal levere sin innstilling til JD 29 oktober 

• Det har vært tre arbeidsgrupper som har kommet med 
innspill til endringer for ulike fagområder som berøres av 
forskriften 

• Det har vært en referansegruppe bestående av 
medlemmer fra KS (Siri Gauthun Kielland), KS Bedrift 
(Henry Ove Berg, brannsjef Rogaland brann og redning 
og Øistein Gjølberg Karlsen), Fagforbundet, Delta, Norsk 
brannbefals landsforbund, 110-forum og Feiermesternes 
landsforening 

• JD er delegert myndighet til å endre forskriften 



Forslag fra DSB til JD til ny forskrift (1)  

Hovedbudskapet fra DSB er: 

• De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene 
knyttet til organisering, bemanning og utrustning.   

• Brann- og redningsvesenet skal ha en beredskapsstyrke i henhold til 
beredskapsanalysen, Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal bestå av 
minst 16 personer, der minst fire skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 

• Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre 
ulykker skal med grunnlag i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker 
tettsted der dette finnes. Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder. 

• Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler.  

• Brann- og redningsvesenet kan ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra 
hendelsestyper, men samlet vaktlag skal være på hendelsesstedet innenfor kravet 
til utrykningstid. 

• I tettsted med 3 000 til 50 000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag. 

• I tettsted med 50 000 til 100 000 innbyggere skal det være minst to vaktlag. 

• I tettsteder over 100 000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag. 

• Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag for hver 70 000 innbygger. 

• Utrykningstiden for første innsatsstyrke med minst tre mannskaper og en 

• utrykningsleder skal ikke overstige 10 minutter til brann i: 
• tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning 

• pleieinstitusjoner som krever assistert rømning 

• områder med konsentrert og omfattende næringsdrift eller lignende. 



Forslag fra DSB til JD til ny forskrift (2)  

• Det foreslås tydeligere og nye krav til analyser av risiko, 
sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for 
organisering, utrustning og bemanning av etaten.  

• Dette innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for 
kommunene til å løse sine oppgaver med utgangspunkt i 
lokal risiko. 

• En annen viktig endring som foreslås er krav om tre 
ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; 
brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.  

• Heltidsledelse er et behov som er dokumentert over tid i 
flere rapporter, blant annet Brannstudien.  

• Kravene til øvelser og evalueringer av hendelser er 
tydeliggjort i forslaget til ny forskrift. 

 

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/brannstudien/


Årets statsbudsjett er skuffende lite konkret for 
brann og redning 
 

  

• Brann og redning står overfor store utfordringer og krav til endring 
i årene som kommer ref Brannstudien og 
Samfunnssikkerhetsmeldingen 

 

• Regjeringen er i liten grad er konkrete på hvordan man ser for seg 
at landets brann og redningsvesen skal «bli profesjonelle og 
slagkraftige, og med god evne til å til å håndtere større og 
krevende hendelser» for å sitere budsjettdokumentet. 

    

• Slutt på tilskudd til utdanning av deltidspersonell 
(overgangsordning som avsluttes) 

 

• Gladsaker 
• Ny fagutdanningen skal få 26,7 mill kr neste år.  

• I tillegg har man bevilget 17,2 mill kr i neste års budsjett for å samlokalisere 110- og 112-sentralen i 
Tromsø. Noe av disse midlene skal også gå til å dekke utgiftene knyttet til omprogrammering av 
nødnetterminalene i brann og redningstjenesten.. 

 



Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyhetsbrev:   ukentlig 

Nettside:    www.ksbedrift.no   

Sosiale medier: Twitter og Facebook 

http://www.ksbedrift.no/

