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4.12 Brann (VO nr. 60)
4.12.1 Innledning
Virksomheten reguleres i vesentlig grad av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, plan- og
bygningsloven med forskrifter samt forurensningsloven. Utrykningsstyrkens hovedoppgave er først
og fremst å redde mennesker og dyr, for deretter å begrense skader på miljø, bygninger og materiell.
Beredskapen omfatter slokking, restverdiredning, bistand ved vannskader, redning ved trafikkulykker
med mer, samt skadebegrensning ved akutt forurensing og andre redningsoppgaver. Andre gjøremål
omfatter brannforebyggende arbeid i henhold til gjeldende lover og forskrifter, inkludert tilsyn av
fyringsanlegg og feiing av piper og ildsteder. Enheten ivaretar også oppgaven med å føre tilsyn og
etablere 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)
Budsjett
2018
20,72

Forslag
2019
20,72

Forslag
2020
20,72

Forslag
2021
20,72

Forslag
2022
20,72

Tabell 4.12.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Budsjett
31.12.2017
2018
Driftsutgifter
32 527
30 937
Driftsinntekter
10 657
8 824
Netto driftsutgifter
21 870
22 113
Investeringsutgifter
1 637
770
Investeringsinntekt
0
0
Netto investeringsutgifter
1 637
770

Forslag
2019
31 869
9 522
22 347
1 270
0
1 270

Forslag
2020
31 869
9 522
22 347
770
0
770

Forslag
2021
31 869
9 522
22 347
770
0
770

Forslag
2022
31 869
9 522
22 347
770
0
770

31.12.2017
Årsverk samlet

19,72

4.12.3 Behovsvurderinger
Spesielle tiltak for forebyggende virksomhet i 2019
Enheten vil også i 2019 tilby alle kommunens barneskoler besøk fra brannvesenet for å gi brannverninformasjon til 6. trinn. I det brannforebyggende arbeidet mot de yngste skolebarna og barnehagebarn vil en fortsette å bruke «Bjørnis»-prosjektet som virkemiddel.
Enheten vil fortsette å benytte kommunikasjonskanaler som Facebook for å nå flest mulig innbyggere
med brannforebyggende kunnskap og informere befolkningen om brannvesenets virksomhet.
Det gjennomføres risikobasert tilsyn som innebærer at det prioriteres tilsyn på objekter hvor risikoen
vurderes å være størst, mens det går lenger tid mellom tilsyn på de øvrige særskilte brannobjektene.
Nasjonale kampanjer prioriteres, og arbeid rettet mot utsatte grupper vil prioriteres også i 2019.
Feiertjenesten vil fortsette å motivere hus- og hytteeiere til å skifte ut gamle ildsteder med moderne
rentbrennende ovner. Dette vil være gunstig for hver enkelt huseiers forbruk av ved, og ikke minst vil
det gi gevinster for den lokale luftkvaliteten.
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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 driftsinntekter
Inntekter fra kvartalsavgiften for automatiske brannalarmer knyttet til Alarmsentral Brann Innlandet
(110) øker dels som følge av økning i antallet som er tilknyttet, og dels som følge av at avgiften til
sentralen for disse er endret fra 20 % til et fast beløp pr. tilknytning, som alle brannvesen må betale.
Økt tilskudd til Ringsaker historielag og brannmuseet
Ringsaker kommune yter et årlig tilskudd til Ringsaker vekter- og brannhistoriske museum. For 2018
var tilskuddet på kr 30.000, som lå inne i brannbudsjettet. Samlingen ivaretas og driftes av Ringsaker
historielag. For 2018 har Ringsaker kommune gjennomført en husleiejustering i Garveriet, og
historielaget har i 2018 sendt regning på kr 38.000, tilsvarende husleiebeløpet for det arealet som
brannmuseet disponerer. Budsjettet styrkes med kr 8.000, som er i tråd med det beløpet som
overstiger konsumprisindeksen.
Ny ROS-analyse for brannvesenet
I 2018 er arbeidet påbegynt med en revidering av brannvesenets ROS-analyse. Arbeidet er forsinket i
påvente av ny dimensjoneringsforskrift. Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap
oversendte forslag til ny forskrift til Justis- og beredskapsdepartementet i november 2017, og den er
så langt ikke sendt på høring. Arbeidet forventes å bli avsluttet senest i løpet av 2019.
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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 %
450 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
Reduksjon i driftsutgifter
Det er innarbeidet et generelt prosentvis kutt i driftsrammen på kr 111.000. Innsparingen tas ved en
reduksjon av forskjellige driftsarter i budsjettet.
4.12.6 Investeringstiltak
Kjøretøy brann (Prosjekt 54821)
I 2019 skal mannskapsbilen i Brumunddal skiftes ut. Den vil da være 20 år gammel, og tilsvarende ny
bil koster rundt 6 mill. kroner inklusiv moms. Av de åtte førsteutrykningsbilene (én mannskapsbil og
én tankbil på hver brannstasjon) er allerede to av tankbilene 20 år eller mer. I perioden 2020-2022 er
det ført opp kr 770.000 årlig i investeringsbudsjettet, og i 2019 er investeringsrammen på 1,27 mill.
kroner. Dagens ramme for investering er for liten til å dekke behovet for utskiftinger utover 2019.
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