
 

 

 

 

Høringsuttalelse - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- 
og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien)  

Finans Norge (FNO) vil med dette gi sitt svar på høring fra Justis- og 

beredskapsdepartementet om Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 

redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien).  

 

Vårt svar er sendt per e-post til postmottak@jd.dep.no. 
 

Finans Norge (FNO) vil med dette gi sitt svar på høring fra Justis- og 
beredskapsdepartementet om Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 

redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien).  

 

Finans Norge sitt hovedinntrykk er at dette er en god rapport med interessante og 
nytenkende modeller, samt at mange viktig endrings- og utbedringsbehov er kartlagt. Vår 
konklusjon er at vi er positive til Brannstudien, vi er enige i det meste som fremkommer og 
ser frem til at den blir iverksatt. 
 
I det etterfølgende er Finans Norges kommentarer til de deler av brannstudien som har 
størst betydning for forsikringsnæringen. 
 
Punkt 1.7 Sammendrag 
Finans Norge støtter opp om større og mer robuste brann- og redningsvesen. Vi støtter 
arbeidsgruppens forslag om en endret organisering av brann- og redningsvesenene. 
Enhetene må bli langt færre slik at det både blir mer enhetlig ledelse, større 
kompetanseenheter og mulighet for en dynamisk kompetanseutvikling.  
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En effekt vi forventer av større organisasjoner er økt gjennomføring og høyere kvalitet i 
forbindelse med brannetterforskning. Samarbeid med politiet er avgjørende for å lykkes på 
dette området. Det vil derfor være en fordel med et sterkt forpliktende samarbeid mellom 
de to enhetene bl.a. felles kompetansetilføring, og gjennomføre konkrete øvelser sammen.  
 
Viser videre til punkt 1.7 hvor et viktig stikkord er kompetanse. Det er utfordringer knyttet til 
kompetanse på områder hvor det er viktig å løfte kvaliteten på det brannforebyggende 
området. Eksempelvis analyser, forvaltning og brannforløpsvurderinger. Mange steder er det 
for små fagmiljøer, eller kompetansen finnes rett og slett ikke. Det er gjennomgående 
begrenset systematikk knyttet til erfaringslæring.  
 
Videre er det fortsatt for mange som dør i brann, og mange av disse omkommer i egen bolig. 
Utviklingen i retning av flere hjemmeboende eldre stiller store krav til det 
brannforebyggende arbeidet rettet mot boliger. I dette arbeidet er det behov for tett 
samarbeid med kommunene og andre aktører. Finans Norge støtter ethvert tiltak som fører 
til økt oppfølging av private boliger, tilsyn og tiltak. Tiltak kan bl.a. være flere 
brannsikkerhetsprodukter som kan distribueres via Hjelpemiddelsentralen.  
 
Punkt 7.3 Evaluering og læring av hendelser 
Forsikringsnæringen støtter opp om anbefalingene i NOU 2012:4 om å opprette 
brannetterforskningsteam. Det er som det fremkommer av studiet viktig å finne frem til om 
det er straffbare forhold og den viktige kunnskapen som erverves, som kan benyttes i det 
forebyggende arbeidet ved å vite hvorfor brannen startet. Målrettet arbeid er viktig, og det 
er et klart ønske om å opprette grupper over hele landet.  
 
Viktig at brannetterforskingen intensiveres og at rapporter fra politiet faktisk sendes inn. 
Ved etterforskning er det viktig at læring kommer tilbake til brannvesenet. Sterkere 
samhandling mellom politiet og brannvesenet er avgjørende forøkt læringseffekt. 
 
Punkt 8.2 Forebygging som en del av hele kommunens arbeid 
Det er viktig å få gjennomført de tiltak som er angitt i NOU 2012:4. Ved å opprette lokalt 
samarbeid mellom DLE og brann- og redningsvesen vil det være den riktige veien å gå for å 
oppnå bedre brannsikkerhet. Det er også hensiktsmessig ved tilsyn i boliger, for DLE har 
adgang til alle boliger med elanlegg mens brann- og redningsvesen kun har tilgang i boliger 
med ildsted. Finans Norge ser det som hensiktsmessig at sammenslåing av DLE og brann- og 
redningsvesen blir utredet, da det er åpenbare fordeler med en sammenslåing.  
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Punkt 8.4.2 Tilsyn 
Det er viktig at brann- og redningsvesen gjennomfører tilsyn, men enn så viktig at det utføres 
oppfølgning og at mulige reaksjonsmidler benyttes når tiltak ikke gjennomføres som krevet. 
Dette er viktig for tilsynets rolle og for den holdning eiere skal til tilsyn. I dag fungerer 
forsikringsnæringen langt på vei som påpasser og pådriver for avvikslukking. 
 
Punkt 8.4.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Finans Norge støtter opp om at ansvaret for feiing overføres til boligeier, for å frigjøre 
ressurser til tilsyn mv., og da med et særskilt fokus på utsatte grupper. Vi støtter også opp 
om at feiertjenesten utgjør en del av brann- og redningsvesenets forebyggende avdeling, 
som vil gi økte ressurser til tilsyn og dermed en økt forebyggende gevinst.  
Det støttes også opp om endret gebyrordning.  
 
Punkt 12.1.2 Ledelse 
Forslaget om heltidsledelse støttes, og vi mener at det er eneste riktige løsning. 
 
Punkt 13.4.2 Forebygge 
Vurderingen som gjøres i studiet støttes. Styrkede faglige forebyggende virksomheter, med 
tilstrekkelig personell, vil kunne ivareta både arbeidet til statlige myndigheter og den lokale 
innsatsen.   
 
Punkt 16.1 Nødalarmeringstjenesten, 110-sentralene, ett nødnummer og felles 
nødsentraler 
Færre og mer robuste nødalarmeringssentraler er forsikringsnæringen positive til. Studiet 
peker på sentralenes utførelse av tilleggstjenester. Det er viktig for forsikringsselskapene at 
det utvises skjønn hva gjelder mottak av nødmeldingene. Et strengt regime som medfører at 
nødalarmeringssentralene kun skal ta i mot lovpålagte alarmer er lite hensiktsmessig sett fra 
vår nærings ståsted. Det vil for eksempel være formålstjenelige for mindre 
industrivirksomhet og bedrifter at det er mulighet for varsling til nødalarmeringssentral. 
Dette vil normalt redusere konsekvenser av en brann ved at innsats iverksettes raskt. 
Bedrifter som ikke er i stand til fortsatt produksjon etter en brann, vil alltid være truet av 
nedleggelse med påfølgende tap av arbeidsplasser, hvis leveransene opphører for en 
periode.   
 
Finans Norge støtter opp om et nødnummer.  
 
Punkt 16.5 Særskilte nasjonale beredskapsordninger og forebyggende ordninger 
Det må være klare ansvarsplasseringer for de ulike oppgavene som skal utgjøre nasjonale 
kapasiteter. Vi ønsker eksempelvis å nevne "Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse " 
(RFGA). Lignende ressursgrupper bør vurdere i forbindelse med andre kritiske situasjoner i 
vårt langstrakte land. 
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Punkt 16.8 Ny ulykkeskommisjon 
Finans Norge støtter forslaget om å skaffe ressurser til kommisjonen, for gransking av 
branner og tilhørende læring er positivt, som nevnt tidligere i høringssvaret. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Finans Norge 

 
Geir Trulserud 

direktør 
 


