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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 hovedoppgaver 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, som inkluderer tilsyn
av fyringsanlegg og feiing av piper og ildsteder. Enheten ivaretar også oppgaven med å føre tilsyn og
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)
31.12.2018
Årsverk samlet

20,72

Budsjett
2019
20,72

Forslag
2020
20,90

Forslag
2021
20,90

Forslag
2022
20,90

Forslag
2023
20,90

Stillingsprosenten til brannkonstabler og brannformenn i Brumunddal foreslås endret pr. 1.1.2020 fra
1,78 % til 2,07 % og for øvrige brannformenn fra 2,26 % til 2,55 %. Dette utgjør totalt 0,18 årsverk og
begrunnes med en økning i tiden som blir brukt pr. år til øving på ulike hendelser og utstyr. Stillingsøkningen finansieres innenfor budsjettrammen.
Tabell 4.12.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2018
2019
Driftsutgifter
36 289
31 869
Driftsinntekter
14 161
9 522
Netto driftsutgifter
22 128
22 347
Investeringsutgifter
630
1 270
Investeringsinntekt
0
0
Netto investeringsutgifter
630
2 270

Forslag
2020
33 494
9 951
23 543
0
0
0

Forslag
2021
33 494
9 951
23 543
1 500
0
1 500

Forslag
2022
33 494
9 951
23 543
0
0
0

Forslag
2023
33 494
9 951
23 543
6 000
0
6 000

4.12.3 Behovsvurderinger
Spesielle tiltak for forebyggende virksomhet i 2020
Enheten vil også i 2020 videreføre tilbud til alle kommunens barneskoler om besøk fra brannvesenet
med brannverninformasjon til 6. trinn. I det brannforebyggende arbeidet mot de yngste skolebarna
og barnehagebarn vil enheten fortsette å bruke «Bjørnis»-prosjektet som virkemiddel.
Enheten vil fortsette å benytte Facebook for å nå ut til flest mulig med brannforebyggende kunnskap
og informere befolkningen om brannvesenets virksomhet.
Det gjennomføres risikobasert tilsyn, som prioriterer de objektene hvor risikoen vurderes til å være
størst, mens det går lenger tid mellom tilsyn på øvrige særskilte brannobjekter. Nasjonale kampanjer
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prioriteres, og enheten vil i 2020 delta i tilsynsaksjon rettet mot avfalls- og gjenvinningsanlegg.
Arbeid rettet mot utsatte grupper vil også i 2020 bli prioritert.
Feiertjenesten vil fortsette å motivere hus- og hytteeiere til å skifte ut gamle ildsteder til moderne,
rentbrennende ovner. Dette vil være gunstig for hver enkelt hus- og hytteeiers vedforbruk, og ikke
minst vil det gi gevinster for den lokale luftkvaliteten.
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.
Økt utskiftingstakt utrykningstøy
Nyere forskning har vist at det er økt krefthyppighet for enkelte krefttyper hos brannmannskaper og
feiere. Det viser seg at ikke bare forurensning fra selve slukkeinnsatsen kan gi skadelig forurensning.
Også klær og kjøretøy kan avgi skadelig forurensing lenge etter hendelsen. Det er derfor nødvendig å
vaske klær og forurenset kjøretøy etter hver innsats. Det er også anbefalt at en i enkelte tilfeller bør
vaske tøyet flere ganger etter en hendelse før det kan tas i bruk igjen. Enheten følger anbefalingene
og har innarbeidet dem i egne rutiner for vask av tøy når det er blitt utsatt for brannrøyk. Dette fører
til økt slitasje og kortere levetid for tøyet enn tidligere.
4.12.4 Standardendringer og nye driftstiltak
Opprettelse av 0,18 årsverk brannkonstabel og brannformann
Stillingsstørrelsen for 48 brannkonstabler og 5 brannformenn i Brumunddal er 1,78 %. For de øvrige
12 brannformennene er stillingsprosenten 2,26 %. Stillingsprosenten tilsvarer det timetallet som er
avsatt til øvelse hvert år, henholdsvis 37 og 47 timer. Denne stillingsprosenten har stått stille i mange
år, mens det har blitt behov for å øve på flere hendelser og mer utstyr. Pågående livstruende vold
(PLIVO) og utrykningskjøring er eksempler på dette. Dette har ført til at det er nødvendig å benytte
flere timer til øvelse enn stillingsbrøken skulle tilsi. Det foreslås å justere stillingsbrøkene fra 1,78 til
2,07 % og fra 2,26 til 2,55 %. Det tilsvarer en økning på 6 timer. Økningen gir ingen økonomiske
konsekvenser, da disse timene allerede benyttes i dag, men da som timelønn og ikke fastlønn.
Utvidelse av bemanning på 110-sentralen
Etter flere år med minimumsbemanning, som gir for mange brudd på lovbestemte krav til maksimal
overtid og hvile mellom vakter (AML-avvik), må 110-sentralen øke bemanningen. Dette medfører en
økt utgift på i underkant av kr 16 pr. innbygger. Økningen utgjør kr 553.000 for Ringsaker sin del.
Økt refusjon fra andre
Enheten har i budsjettet for 2020 innarbeidet en generell reduksjon av driftsrammen på kr 40.000.
Dette gjøres ved å legge inn en forventet økning i refusjon fra andre, deriblant årsgebyr.
4.12.5 Investeringstiltak
Kjøretøy brann
Det er ikke innarbeidet midler i budsjettet til utskifting av noen av de store brannbilene i 2020. Det er
ført opp 1,5 mill. kroner til å skifte ut en tankbil i 2021 og 6 mill. kroner til å skifte ut mannskapsbilen
i Moelv i 2023.
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