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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 forurensing 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) 

 

31.12.2014 

Budsjett 

2015 

Forslag 

2016 

Forslag 

2017 

Forslag 

2018 

Forslag 

2019 

Årsverk samlet 18,82 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 

 
Tabell 4.12.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Forslag 

2016 

Forslag 

2017 

Forslag 

2018 

Forslag 

2019 

Driftsutgifter 29 966 27 664 28 187 28 187 28 187 28 187 

Driftsinntekter 10 294 7 391 7 557 7 557 7 557 7 557 

Netto driftsutgifter 19 672 20 273 20 630 20 630 20 630 20 630 

Investeringsutgifter 763 770 770 770 770 770 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 763 770 770 770 770 770 

4.12.3 Behovsvurderinger 

Spesielle tiltak for forebyggende virksomhet i 2016 

Enheten vil også i 2016 gi tilbud til 6. trinn ved alle barneskoler i kommunen om besøk fra 

brannvesenet for brannverninformasjon.  

 

Det gjennomføres et prøveprosjekt i 2015/2016 der utplassering og service av trygghetsalarmer 

utføres av beredskapsstyrken. Beredskapsstyrken kan samtidig gi brannverninformasjon til 

husstandene som besøkes. Dette kan føre til styrking av samarbeidet med øvrige kommunale enheter 

om brannsikkerhet for pleietrengende personer i kommunen. Utgiftene til prøveprosjektet finansieres 

innenfor budsjettrammen til VO 40 pleie og omsorg. Hvis prøveprosjektet blir vellykket, er det viktig 

å finne finansiering av prosjektet i budsjett 2017.  

 

Økte driftsutgifter nødnett 

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) varslet i brev av 8.5.2015 at fra og med 2016 blir det 

innført en egen ekstra avgift pr. radioterminal som brannvesenet har. Dette for å finansiere drift av 

radioterminaler for nødnettet. Dette har til nå vært finansiert av staten. For Ringsaker brannvesen vil 

det utgjøre en økt utgift på ca. kr 30.000 pr. år, som er innarbeidet i budsjett 2016. 
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Tilleggsavtale med 110-sentralen 

I dag er 144 bygg i Ringsaker, hvorav 35 kommunale, knyttet direkte til 110-sentralen med sin 

brannalarm. I henhold til gjeldende avtale med 110-sentralen administreres disse avtalene av 

brannvesenet i Ringsaker, og gebyrsatsene vedtas av Ringsaker kommunestyre. For å sikre en mer lik 

og profesjonell håndtering av alarmkundene, samt at kundene slipper å forholde seg til flere parter for 

samme alarmanlegg, tilbyr 110-sentralen en tilleggsavtale som innebærer at de tar over all 

administrering og oppfølging av avtalene mot en andel på 20 % av gebyret. 80 % av gebyret beholdes 

fortsatt av Ringsaker kommune. 110-sentralen blir avtalepart, og gebyrregulativet for Midt-Hedmark 

brann- og redningsvesen blir gjort gjeldende. Inntektene for Ringsakers del vil ikke bli redusert som 

følge av avtalen. Det gis trolig tilbud om å inngå ny avtale med 110-sentralen fra 1.1.2016, og 

gjeldende avtaler blir sagt opp samtidig. Pr. august 2015 har 25 av 46 kommuner i Hedmark og 

Oppland inngått en slik tilleggsavtale med 110-sentralen. 

4.12.4 Resultatmål – styringskort 

Fokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål 

Brukere   

Tjenester tilpasset brukernes behov   

Tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 

Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 

Andel utførte branntilsyn for A-objekter Egne målinger 100 % 

Antall tilsyn tilbudt av feierne  Egne målinger 2.800 stk 

Antall utarbeidede eller reviderte innsatsplaner Egne målinger 20 stk 

Antall gjennomførte standardøvelser med tidskrav Egne målinger 3 stk 

Dialog med brukerne   

Tilfredshet med samarbeid medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 

Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 

Medarbeidere   

Engasjement og kompetanse   

Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse Brukerundersøkelse 5,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Læring og fornyelse   

Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Medarbeiderskap  Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Organisasjon   

Arbeidsmiljø   

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 5,0 % 

Ledelse   

Ansattes tilfredshet med ledelsen Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)  5,0 

Økonomi   

Økonomistyring   

Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 

Avvik i %, årsprognose ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 

4.12.5 Standardendringer og nye driftstiltak 

Reduserte diverse driftsutgifter 

Det er innarbeidet et generelt prosentvis kutt i driftsbudsjettet med til sammen kr 20.000. Enheten 

dekker inn kuttet gjennom reduksjon av diverse driftsutgifter. 

 

SMS-varsling av feiing og tilsyn 

For å redusere andelen huseiere/beboere som glemmer varslet tilsyn eller feiebesøk innføres 

påminnelse pr. SMS i løpet av året. Tiltaket beløper seg til kr 30.000 årlig.  
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Økte inntekter feieavgift 

Enheten har økte inntekter fra feieavgiften med kr 30.000 årlig.  

4.12.6 Investeringstiltak 

Kjøretøy brann (prosjekt 54821) 

Med en kjøretøypark på 10 brannbiler, 1 vaktbil for overordnet vakt, 1 forebyggende bil og 9 biler for 

feierne, må det jevnlig foretas utskiftinger. Utskifting av de 10 store brannbilene finansieres innenfor 

dette prosjektet. Det er ført opp kr 770.000 årlig i hele økonomiplanperioden. På disse bilene regnes 

20 års levetid. Dagens ramme for investering er for liten til å dekke behovet for utskiftinger etter 

2019. 

 

Tidligere ble det brukt leiebiler i feiervesenet. Nå eies alle bilene av kommunen. Midler på 

driftsbudsjettet som tidligere ble brukt til å leie biler, benyttes nå til å skifte ut en bil årlig. 

 

 


