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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) 
 31.12.2009 Budsjett 

2010 
Forslag 

2011 
Forslag 

2012 
Forslag 

2013 
Forslag 

2014 
Årsverk samlet 14,81 14,81 18,79 18,79 18,79 18,79 
 
Innføring av dagkasernering i 2011 medfører endring i personalressursen.  
 
Tabell 4.12.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
 Regnskap 

2009 
Budsjett 

2010 
Forslag 

2011 
Forslag 

2012 
Forslag 

2013 
Forslag 

2014 
Driftsutgifter 22 707 21 823 23 891 24 271 24 271 24 271 
Driftsinntekter 7 203 5 311 5 656 5 936 5 936 5 936 
Netto driftsutgifter 15 504 16 512 18 235 18 335 18 335 18 335 
Investeringsutgifter 1 046 1 500 3 270 770 770 770 
Investeringsinntekt 600 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 446 1 500 3 270 770  770  770  
 

4.12.3 Behovsvurderinger 
Kommunestyret vedtok i sak 41/2010 å innføre dagkasernering i Brumunddal. Dette innebærer at det 
ansettes 4 personer som innenfor normalarbeidstiden vil utgjøre vaktstyrken i Brumunddal, samt 
utrykningsledere for hvert sitt vaktlag utenfor normalarbeidstiden. Denne omleggingen av 
brannordningen er innarbeidet i budsjettet fra og med 2011. I tillegg til å stå for brannberedskapen 
skal vaktstyrken bidra til inntektsgivende eller utgiftsbesparende oppgaver som bidrar en del til 
finansieringen. Det første året vil styrken måtte bruke mye tid på å bygge garderober og noen 
ombygginger av brannstasjonen for å holde investeringsutgiftene lavest mulig. Vaktstyrken vil derfor 
først i 2012 kunne bidra til inntekter/besparelser på driftssiden. Blant annet av den grunn vil de nye 
først bli ansatt fra ca 1. april 2011. 
 
Det ble i økonomiplan 2010-2013 ført opp kr 100.000 i økte driftsutgifter til nytt nødnett fra og med 
2011. Informasjonen som foreligger fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) tyder så langt på 
at økningen i driftsutgiftene for kommunen vil bli betydelig høyere enn dette beløpet, men økningen 
kommer tidligst i 2012. Det er derfor foreløpig lagt inn kr 100.000 fra og med 2012. 
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4.12.4 Resultatmål – styringskort 
Fokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål Akseptabelt  

Brukere    
Tjenester tilpasset brukernes behov    
Tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Andel utførte branntilsyn for A-objekter Egne målinger 100 % 100 % 
Andel av feiernes arbeidsår til behovsprøvd feiing Egne målinger 40 % 50 % 
Antall utarbeidede eller reviderte innsatsplaner Egne målinger 20 % 15 % 
Dialog med brukerne    
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 4,0 
Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeidere    
Engasjement og kompetanse    
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og 
kompetanse 

Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Læring og fornyelse    
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32) Motivasjonsmåling 5,0 4,0 

Organisasjon    
Arbeidsmiljø     
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 5 % 6 % 
Ledelse    
Ansattes tilfredshet med ledelsen Motivasjonsmåling 5,0 4,0 
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)  5,0 4,0 

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

4.12.5 Standardendringer og nye driftstiltak 
Rammereduksjon 
Samlet rammereduksjon utgjør kr 247.000. Av dette er kr 40.000 dekket inn ved en besparelse i 
kjøregodtgjørelse etter at det i oktober 2010 ble kjøpt inn feierbil til en feier som inntil da brukte 
privatbil i tjenesten. Resterende er dekket inn ved at anslaget på antall utrykningstimer for 
brannvesenet er redusert. Nivået etter reduksjonen tilsvarer omtrent gjennomsnittet for antall 
utrykningstimer i 2006 til 2009. 
 
Innføring av dagkasernering i Brumunddal 
Innføring av dagkasernering medfører at Ringsaker kommune får en brannordning i tråd med sentrale 
forskrifter og ikke lenger er avhengig av dispensasjon. Det budsjetteres med 1,4 mill. kroner i økte 
utgifter fra 2011.  

4.12.6 Investeringstiltak 
Kjøretøy brann (prosjekt 54807) 
Med en kjøretøypark på 10 brannbiler, 1 vaktbil for overordnet vakt og 6 biler for feierne må det 
jevnlig foretas utskiftinger. For tiden leies 3 feierbiler. De øvrige kjøretøyene eies av Ringsaker 
kommune. Det er et ønske at alle kjøretøyene etter hvert er i kommunens eie. Leieavtalen for 
feierbilene går ut 31.3.2012. En ny bil koster om lag kr 350.000, mens en ny brannbil koster mellom 
2,5 og 3,5 mill. kroner. Av brannbilene står 1993-modellen i Mesnali først for tur til utskifting. Den 
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bør skiftes ut i 2013 da vil bilen være 20 år gammel. Dagens ramme for investering er for liten til å 
dekke behovet for utskiftinger etter 2013. 
 
Oppgradering av Brumunddal brannstasjon, dagkasernering (prosjekt 61202) 
I anledning av at det innføres dagkasernering, jf. k.sak 41/2010, skal brannstasjonen i Brumunddal 
oppgraderes. Dette innebærer nye garderober, ventilasjon, ombygging/oppussing oppholdsrom, samt 
generell oppussing og en frittstående garasje. Mye av disse arbeidene skal utføres av de som ansettes 
slik at investeringskostnaden blir lavest mulig. Det budsjetteres med 2,5 mill. kroner i 2011. 
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