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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 tilsyn av
fyringsanlegg samt 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

31.12.2015
19,22

Budsjett
2016
19,22

Forslag
2017
19,72

Forslag
2018
19,72

Forslag
2019
19,72

Forslag
2020
19,72

Det opprettes 0,5 årsverk fra 2017 for å ivareta oppkobling, nedkobling og service av trygghetsalarmer
innenfor pleie- og omsorgsområdet. Stillingen kombineres med ubesatt sekretærstilling og
vaktberedskap til en hel stilling.
Tabell 4.12.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2015
2016
Driftsutgifter
30 875
28 187
Driftsinntekter
10 591
7 557
Netto driftsutgifter
20 284
20 630
Investeringsutgifter
1 856
770
Investeringsinntekt
0
0
Netto investeringsutgifter
1 856
770

Forslag
2017
30 468
8 611
21 857
1 020
0
1 020

Forslag
2018
30 468
8 611
21 857
770
0
770

Forslag
2019
30 468
8 611
21 857
770
0
770

Forslag
2020
30 468
8 611
21 857
770
0
770

4.12.3 Behovsvurderinger
Spesielle tiltak for forebyggende virksomhet i 2017
Enheten vil også i 2017 gi tilbud til alle kommunens barneskoler om besøk fra brannvesenet for
brannverninformasjon til 6. trinn.
Innføring av ny forebyggende forskrift fra 1.1.2016 gir mer fleksibilitet med hvor ofte tilsyn av
særskilte brannobjekter skal gjennomføres. Tilsynsvirksomheten prioriteres med høyest frekvens på
de objektene som vurderes å ha høyest risiko og mer av den forebyggende innsatsen rettes til disse
gruppene. Nasjonale kampanjer prioriteres, herunder spesielt målgruppen pårørende og pleie- og
omsorgspersonell til spesielle risikogrupper.
Pålagt PLIVO opplæring/øvelse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålegger alle brannvesen å innføre nasjonal
prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). Dette innebærer
obligatorisk kurs og øvelse for brannmannskaper, og budsjettet er styrket med kr 40.000.
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Prisregulering av avtaler
Avtalen for felles 110-sentral for Hedmark og Oppland, samt samarbeidsavtale med Hedmarken
brannvesen om førsteutrykning i den sydligste delen av Ringsaker øker med kr 20.000 utover
prisveksten. Budsjettet er styrket med tilsvarende beløp.
Økte utgifter ny 110-sentral
I rundskriv datert 15.3.2016 fra DSB pålegges Hamar kommune å etablere en ny 110-sentral for
Hedmark og Oppland samlokalisert med politiets operasjonssentral på Hamar. Kommunene i
Hedmark og Oppland pålegges i samme brev å bære sin andel ved etablering og drift av sentralen. Det
er i dag en felles 110-sentral for Hedmark og Oppland som ligger på beredskapssenteret på Elverum.
Alle kommunene i de to fylkene har i dag avtale med Elverum kommune om drift av denne sentralen.
Om Elverum kommune fortsatt blir avtalepart, eller det etableres en helt ny sentral med Hamar
kommune som ansvarlig, er ikke endelig bestemt. Uansett er deltakerne pliktige til å dele på utgiftene.
En flytting til Hamar vil medføre økte utgifter, dels fordi dagens sentral drives med underskudd, samt
at erfaringer fra dagens drift vil føre til at den nye sentralen forventes å øke bemanningen noe. Nye
lokaler vil føre til økt husleie og diverse flytteutgifter. De tyngste flytteutgiftene vil staten dekke, men
noe vil kommunene måtte dekke. Den nye sentralen planlegges å være klar 1.1.2017, og budsjettet er
styrket med kr 370.000.
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbolig
Fra 1.1.2016 ble forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002 erstattet av ny forskrift om
brannforebygging. Den gamle forskriften krevde at kommunen skulle sørge for feiing og tilsyn av
fyringsanlegg i bolig etter behov, men minimum hvert fjerde år. Det var frivillig om kommunene
skulle gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg på fritidsbolig.
Den nye forskriften angir at det skal gjennomføres feiing og tilsyn av fyringsanlegg som brukes til
oppvarming av byggverk. Det inkluderer også fritidsbolig. Forskriften angir også at tjenesten skal
utføres ved behov, men det er ikke angitt noen minimum frekvens. Da fritidsboligene normalt benyttes
vesentlig mindre enn helårsboliger, og brannstatistikken for fritidsboliger i Ringsaker er relativt
beskjeden i forhold til brann i helårsboliger, legges det opp til obligatorisk feiing og tilsyn hvert 15. år
for alle fritidsboliger fra og med 2017. De som ønsker hyppigere besøk kan bestille det. Ut i fra
erfaringene de siste 15 årene med tilsyn av fyringsanlegg i helårsboliger endres hyppigheten fra hvert
4. år til hvert 8. år. Det innføres også mulighet for feiing hvert 6. og hvert 8. år for helårsboligene, i
tillegg til dagens muligheter med hvert år, 2. hvert år og 4. hvert år.

Side 148

Årsbudsjett 2017 og handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020, hoveddel IV
4.12.4 Resultatmål – styringskort
Fokusområder og indikatorer
Brukere
Tjenester tilpasset brukernes behov
Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenestene
Ant. gjennomførte fullstendige tilsyn av særskilte brannobjekter
Ant. tilsyn og feide pipeløp tilbudt av feierne av fritidsbolig
Antall utarbeidede eller reviderte innsatsplaner
Antall gjennomførte standardøvelser med tidskrav
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
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

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
Egne målinger
Egne målinger
Egne målinger
Egne målinger

5,0
5,0
36 %
400 stk
20 stk
3 stk

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

Brukerundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
5,0 %

Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett

0%+
0%+

4.12.5 Standardendringer og nye driftstiltak
Opprettelse av 0,5 årsverk ifm. trygghetsalarmer
Brannvesenet har som et prøveprosjekt fra 1.10.2015 installert og tatt ned trygghetsalarmer for
Brumunddal omsorgsdistrikt, og fra ca. 1.5.2016 for alle omsorgsdistriktene. Erfaringene har vært
gode og ordningen gjøres permanent fra og med 2017. I den forbindelse opprettes 0,5 årsverk hos
brannvesenet, tilsvarende kr 257.000. Stillingsopprettelsen kombineres med en ubesatt
sekretærstilling og vaktberedskap på dagtid, til en ny hel stilling. Det vil da på dagtid være fem
ansatte i vaktberedskap i Brumunddal, hvor fire er et minimum. Når alle fem er på jobb, kan en av
mannskapet utføre oppdrag omkring i hele kommunen uten at det må innkalles vikar.
Økte driftsutgifter biler
Det er innarbeidet økte utgifter til kjøring og bilhold med kr 20.000 i forbindelse med utplassering,
nedkobling og service av trygghetsalarmer.
Merinntekt tilsyn/feiing hytter
I forbindelse med innføring av obligatorisk feiing og tilsyn av fyringsanlegg for fritidsboliger, økes
inntektene med kr 570.000.
Økte lønnsutgifter til feiing
Innføring av obligatorisk feiing og tilsyn av fyringsanlegg for fritidsbolig vil føre til behov for mer
bruk av overtid for å kunne treffe hytteeierne på hytta. Det er innarbeidet kr 50.000 i 2017 og
kr 30.000 årlig i perioden 2018-2020.
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Økte driftsutgifter pga. hyttefeiing
Innføring av obligatorisk feiing og tilsyn av fyringsanlegg på fritidsbolig vil medføre økte utgifter på
til sammen kr 70.000 i 2017 til blant annet kjøring, bompenger og leie av midlertidige
kontor/dusjmuligheter. Innføringen vil trolig medføre behov for økt bemanning i feiervesenet. I 2017
løses dette ved at en lærling er inne i sitt siste læreår, og en vil i løpet av 2017 få erfaring med
ordningen og ressursbehovet.
Utskifting av kjøretøy
Det foreslås å skifte ut to kjøretøy i feiervesenet i 2017 og det er innarbeidet kr 120.000 i budsjettet.
Det ble ikke skiftet ut noen kjøretøy i 2016 da det ble prioritert å skifte ut forebyggende bil. Med ni
biler i feiervesenet legges det opp til å skifte ut minimum en bil pr. år slik at bilene ikke blir eldre enn
ni år ved utskifting.
Økte utgifter grunnkurs
Det var planlagt oppstart av Norges Brannskoles grunnkurs, som er et obligatorisk kurs for
brannmannskaper, i samarbeid med nabobrannvesen høsten 2016. Kurset er utsatt til 2017, og
utgiftene som skulle kommet høsten 2016, kommer isteden i 2017. I tillegg er det i perioden som
kurset utsettes, ansatt flere nye brannmenn. Deltakerantallet er økt og derav også totalutgiftene for
kurset. Tiltaket beløper seg til kr 330.000 i 2017.
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.
Spesialvaskemaskin for utrykningsutstyr (prosjekt 54822)
Senere års undersøkelser har vist at brannmannskaper har en forhøyet risiko for visse krefttyper. For å
minske risikoen er det svært viktig at utrykningstøyet og utstyret rengjøres grundig etter innsats der
det har blitt utsatt for brannrøyk. Klær sendes i dag til privat renseri. Når det gjelder det øvrige
utstyret som røykdykkerflasker-/meiser og masker blir dette i dag vasket for hånd. For å minimere
eksponeringen for mannskapene, bevilges det kr 250.000 i 2017 til innkjøp av en spesialvaskemaskin
på brannstasjonen i Brumunddal. Denne kan også betjene de tre øvrige brannstasjonene i Ringsaker.
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