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Sentralt og styrende 

• Brannsikkerhetsmeldingen -  nr 35 

– 2012:4 – Trygg hjemme 

– 2012:8 – Ny utdanning for nye utfordringer 

 

• Samfunnssikkerhetsmeldingen - nr 29 

 

• NOU 2012:14 - 22.7 – kommisjonen 

 

• Ny melding kommer 

 

• Ses på www.regjeringen.no 
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http://www.regjeringen.no/


• Brannsikkerhetsmeldingen -  nr 35 

• Utgangspunktet for påfølgende meldinger 

• De nasjonale målene 
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Trygg hjemme 

• Risikogrupper 

• Hjemmeboende eldre 

• Personer med lav 

/redusert boevne 

• Asylmottak 

• Midlertidige botiltak 

for utl arbeidere 
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Utdanning 

• Fagskole for 

utdanning av 

brannkonstabler 

• Høgskole for 

utdanning av ledere 
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Stortingsmelding nr. 29 

• DSB gitt i oppdrag å 

opprette ei 

arbeidsgruppe for 

gjennomgang av 

ressurs og 

organisering i Brann 

–og redningsvesnene 
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22.juli - kommisjonen 

• Sterk kritikk av 

innsatsen 

• For brann – og 

redning sin del – ikke 

mye omtale 

• Vi lærer av kritikken 

som er reist bl.a. mot 

politiet 
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De nasjonale målene 

Ingen skal omkomme i brann 

 

• Færre omkomne i brann 

• Unngå tap av uerstattelige 
kulturhistoriske verdier 

• Unngå branner som lammer 
kritiske samfunnsfunksjoner 

• Styrket beredskap og 
håndteringsevne 

• Mindre tap av materielle verdier 
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Brann- og redningsvesen - trygghet 

• Brann- og redningsvesenet er vår viktigste redningsressurs 

– Alle 429 kommuner  har  brann- og redningsvesen 

– Med kort innsatstid  og stor tillit 

 

• Viktig i samfunnssikkerhetsrollen – kommunal beredskapsplikt 

– Tettsteder utgjør 1 % av arealet - 80 % av befolkningen bor i tettsteder 

– Brann- og redningsvesenet er planleggere, forebyggere og krisehåndterere 

– En viktig plass i den samlede kommunale beredskapen – rollen skal utvikles 

– Brann- og redningsvesenet må selv ta den plassen som deres rolle tilsier 
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Forebygging nytter  

• Sykehjems- og hotellbrannene på 70 og 80 tallet ga 

målrettet satsning på forebyggende brannvern 

 

• Eieransvaret ble tydeliggjort 

 

• Brann- og redningsvesenet som myndighet ble styrket 

– Krav til ressurser, kompetanse og myndighetsutøvelse – mer tilsyn 

– Nå samlet 1200 årsverk på forebygging og feiing 

 

• Forbyggende, langsiktige målrettede tiltak har fungert i 

forhold til det vi hadde tenkt å gjøre noe med 


