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4.12 Brann (VO nr 60)
4.12.1 Innledning
Virksomheten reguleres vesentlig av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, plan- og
bygningsloven med forskrifter og forurensningsloven. Utrykningsstyrkens hovedoppgaver er først og
fremst å redde mennesker og dyr, for så å begrense skader på miljø, bygninger og materiell.
Beredskapen omfatter slokking, restverdiredning, bistand ved vannskader, redning ved trafikkulykker
m.m. og skadebegrensning ved akutt forurensning og andre redningsoppgaver. Andre gjøremål er
brannforebyggende arbeid i henhold til gjeldende lover og forskrifter, inkludert feiing av piper og
ildsteder. Enheten ivaretar også oppgaven med å føre tilsyn og etablering av register over nedgravde
oljetanker større enn 3.200 liter.
Hovedmål:
Drive god brannforebyggende innsats og ha en effektiv innsatsstyrke for utrykning ved brann, ulykker
og akutt forurensning.
4.12.2 Oversiktstabeller
Tabell 4.12.2.1 Personalressurser (årsverk)

Årsverk samlet

31.12.2012
18,87

Budsjett
2013
18,82

Forslag
2014
18,82

Forslag
2015
18,82

Forslag
2016
18,82

Forslag
2017
18,82

Forslag
2015
26 281
6 982
19 299
770
0
770

Forslag
2016
26 281
6 982
19 299
770
0
770

Forslag
2017
26 281
6 982
19 299
770
0
770

Reduksjon av vaktlagene fra fire til tre på Nes ble fullført 1.1.2013.
Tabell 4.12.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2012
2013
Driftsutgifter
27 048
25 764
Driftsinntekter
9 050
6 887
Netto driftsutgifter
17 998
18 877
Investeringsutgifter
1 145
770
Investeringsinntekt
687
0
Netto investeringsutgifter
458
770

Forslag
2014
26 281
6 982
19 299
770
0
770

4.12.3 Behovsvurderinger
Nødnett
Etter planene til Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) skal det nye nødnettet, etter flere
forsinkelser, tas i bruk i Hedmark og Oppland i første kvartal 2014. Alle nødetatene er pålagt å bruke
det nye lukkede radiosambandet. Stortinget har bestemt at utbyggingskostnadene skal betales av
staten, mens driftsutgiftene skal betales av brukerne gjennom en abonnementsordning. Dette fører til
en merutgift for Ringsaker på ca. kr 520.000 pr år med tilsvarende radio-/alarmeringsdekning som i
dag. Tiltaket er budsjettert i 2013 og i budsjett 2014 er det lagt inn en helårsvirkning av driftstiltaket.
110-sentralen
Det nye nødnettet fører også til økte utgifter for 110-sentralen. Utgiftene ved sentralen må alle
kommunene som er tilknyttet sentralen betale. Foreløpig kan det se ut til at de økte utgiftene dekkes
opp av besparelsen som ble gjort ved at sentralen på Gjøvik og Lillehammer i 2013 ble nedlagt, og
brukerne knyttet opp til sentralen på Elverum.
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Norges brannskoles grunnkurs
Det er et forskriftsbestemt krav at alle brannmannskaper skal gjennomføre et slikt kurs. Kurset er på
208 timer. I samarbeid med nabobrannvesen gjennomførte enheten sist et slikt kurs i 2011. Etter at
flere har sluttet, og nye blitt ansatt, er det nå behov for et nytt kurs. Sammen med nabobrannvesen er
det søkt Norges brannskole om å arrangere et slikt kurs lokalt skoleåret 2014/2015. I tillegg til
kursmidler ført opp i budsjett 2014 og 2015, benyttes udisponerte midler fra brannvesenets
mindreforbruk i 2012 for fullfinansiering.
Spesielle tiltak forebyggende virksomhet i 2014
I løpet av 2014 vil enheten gi tilbud til alle kommunens skoler om besøk fra brannvesenet for
brannverninformasjon til 6. trinn. Brannvesenet vil foreta tilsyn av virksomheter, herunder utsalg og
boligsameier, med fokus på bruk og oppbevaring av gass og annen brannfarlig vare. En vil også føre
tilsyn med brannsikkerheten på gårdsovernatting.
4.12.4 Resultatmål - styringskort
Fokusområder og indikatorer
Brukere
Tjenester tilpasset brukernes behov
Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenestene
Andel utførte branntilsyn for A-objekter
Andel av feiernes arbeidsår til behovsprøvd feiing
Antall utarbeidede eller reviderte innsatsplaner
Alle brannlagene skal gjennomføre et antall målbare
standardøvelser med tidskrav innenfor godkjent
resultat
Dialog med brukerne
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning
Tilfredshet med informasjon
Medarbeidere
Engasjement og kompetanse
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og
kompetanse
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse
Læring og fornyelse
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse
Medarbeiderskap (spm:2,4,18,32)
Organisasjon
Arbeidsmiljø
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass
Sykefravær
Ledelse
Ansattes tilfredshet med ledelsen
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)
Økonomi
Økonomistyring
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett
Avvik i %, årsprognose ift. Budsjett

Målemetode/kilde

Mål

Akseptabelt

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
Egne målinger
PA-feiing
Egne målinger
Egne målinger

5,0
5,0
100 %
52 %
20
3 stk

4,0
4,0
100 %
55 %
15
3 stk

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

Brukerundersøkelse

5,0

4,0

Medarbeiderundersøkelse

5,0

4,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
5,0 %

4,0
4,0
6,0 %

Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

0%+
0%+

0%+
0%+

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett

4.12.5 Standardendringer og nye driftstiltak
Felles overordnet vakt med nabobrannvesen
I 2012 og 2013 ble det gjennomført en prøveordning med felles overordnet vakt for alle de fire
Hedmarken-kommunene. Evaluering med utrykningsledere og overordnet vakt fra begge brannvesen
ble gjennomført 25.9.2013. De hovedtillitsvalgte var også invitert til evalueringen. Evalueringen viste
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at prøveordningen hadde vært vellykket og at ordningen anbefales videreført som en permanent
ordning fra 1.1.2014. For tiden inngår totalt 7 befal i ordningen. Dette tallet reduseres når noen av de
aktuelle slutter, til en ender opp med 6 eller 5. Det inngås en avtale med nabobrannvesen om
ordningen. Innsparingen for Ringsaker utgjør kr 31.000 på årsbasis. I tillegg kommer besparelsen på
kr 12.000, som framgikk av budsjettet i 2012 og kr 72.000 i 2013.
4.12.6 Investeringstiltak
Kjøretøy brann (prosjekt 54807)
Med en kjøretøypark på ti brannbiler, en vaktbil for overordnet vakt, en til forebyggende tiltak og åtte
biler for feierne må det jevnlig foretas utskiftinger. Feiebilene koster ca. kr 300.000 pr stk. En ny
brannbil koster mellom 2,5 og 3,5 mill. kroner. Av brannbilene står utskifting av en tankbil for tur i
2015, når den eldste er 20 år.
Tidligere ble det brukt leiebiler i feiervesenet. Nå eies alle bilene av kommunen. Midler på
driftsbudsjettet som tidligere ble brukt til å leie biler, vil bli benyttet til å skifte ut en feiebil årlig.
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