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Høringssvar- Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk 

Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende 
interesseorganisasjon for feiere. Landsforeningen er bygget opp av en sentralledelse, samt 
lokalavdelinger i fylkene. FLF har som formål å fremme den fagl ige utvikling innen feierfaget, og å bidra til 
opplysninger om feierfaget og dets gjøremål. Landsforeningen gir ut et tidsskrift, Norsk 
Skorsteinsfeieravis 4 ganger i året. FLF har sterkt fokus på brannforebyggende arbeid og da spesielt i 
tilknytning til bolig. Foreningen har 860 medlemmer. 

FLF mener at studien er bra sammensatt og tatt med de aspekter som er i dagens ordning og fremmet 
gode forslag til hvordan fremtidens brann- og redningsvesen kan organiseres for å få ut mer ressurser til 
der hvor det trengs mest. 

Med bakgrunn i FLFs formål har vi vurdert brannstudien med tanke på de forebyggende oppgavene. 

Det er viktig at enhetene blir så store at de blir robuste til å takle kompleksiteten det er å drive større 
brannforebyggende arbeid i samarbeid med andre. NOU Trygg hjemme peker på flere aktuelle tiltak som 
kan redusere dødsbranner. Samtidig skal det forebyggende arbeid treffe alle grupper i samfunnet. Dette 
krever spisskompetanse. For å oppnå dette må det være større forebyggende avdelinger. Kommentar: 
mener vi da større i forhold til areal eller større i antall stillinger/årsverk. Viktig å presisere. 

Det forebyggende arbeidet må baseres mer på risikoanalyse og ikke utelukkende på innbyggerantall. 
Større enheter vil også ha bedre kompetanse i å vurdere risiko. Dagens ordning med mange kommunale 
og dertil små brann- og redningsvesen vil ikke ha kompetanse og ressurser nok til å kunne vurdere det 
totale risikobildet. 

FLF mener at modellene som er foreslått er gode for å skape større enheter, men mener at geografiske 
hensyn må tas. Dette spesielt i de 3 nordligste fylkene, men også i fylkene på Vestlandet og Midt-Norge. 
Her er det per i dag store kapasitets og ressursproblemer i kombinasjon med store geografiske avstander 
som medfører at dagens feie -og tilsynstjeneste i flere av disse områdene er mangelfull eller fraværende. 
Ved etablering av større enheter må det tas spesiell høyde for den ekstra kostnaden det vil være å drive 
et like godt forebyggende arbeid i disse fylkene, med f.eks . ekstra tilskuddsordninger for å kunne leie inn 
tjenester og øke samarbeidet mellom fylkene. 

Elektrisitet utgjør nesten halvparten av brannene i Norge og FLF mener det derfor er at dette blir en del 

av fremtidens tilsynsoppgaver for feierne. Feietjenesten besøker flere tusen hjem hver eneste dag, med 
enkel informasjon, motivasjon og stikkprøver kan dette være en naturlig del av tilsynet feieren utfører. 
FLF er positivt til mer forpliktende samarbeid mellom brannvesenet (feier) og OLE. 
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Feieren har gjennom sin utdannelse større kunnskap om generell brannforebyggende arbeid enn det 
feietjenesten utfører i dag gjennom forebyggendeforskriften. Dette må benyttes i mye større grad enn 
dagens ordning. 

Feietjenesten utfører i dag feiing og tilsyn med fyringsanlegg . For at det gode forebyggende arbeidet skal 
lykkes og kunne gis til hele befolkningen må det åpnes for å føre tilsyn også i boliger uten fyringsanlegg. 
Samtidig må det åpnes i større grad for å drive målrettet informasjon om generell brannsikkerhet, særlig 
vekt på personsikkerheten, som en del av tilsyn med fyringsanlegg . 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg må opprettholdes for at branner med årsak skorstein/ ildsted skal 
holdes lavt, likevel bør det åpnes for å risikovurdere behovet etter mengde fyring og risikogrupper (eldre, 
rus, personer med lav bokunnskap etc). 

Det virke som om tallene som er oppgitt i den økonomiske analysen ikke illustrerer realitetene fordi man 
ikke tatt med feie-/tilsynstjenesten. Da får man en feilaktig kostandanalyse (f.eks. tabell 17 står det at VIS 
(Vestfold Interkommunale Brannvesen) har 12 årsverk innen forebyggende, men de har 28 årsverk. 12 
årsverk er kun de lovpålagte innen §13 (særskilte brannobjekter) . 
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