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GRENLAND BRANN & REDNING
• Brann- og feiervesenet uendret i over 20 år.
• Brannvesen vs. Redningsvesen
• Krav til samarbeid, samordning og 
ressursutnyttelse.
• Brannreformen (Brannstudien) medførte 
revidering av Dimensjoneringsforskriften.
• Evalueringer etter store og ekstraordinære 
hendelser peker på mer samvirke og 
forpliktende brann- og beredskapssamarbeid.



Brann- og feiervesen i endring:
• Nye forskriftskrav – Dimf + forebyggforskr.
• Enhetlig ledelsessystem – 7-trinns modell
• Intensjon om større brannregioner
• Koordinert overordnet innsatsledelse
• Større krav til profesjonalitet
• Kompetansekrav
• Samfunnsendringer gir nye utfordringer
• Mer samvirke og samordning
• Store krav til HMS & kvalitet (evaluering)



Nye utfordringer:
•Klima- og naturbaserte hendelser
•Ny infrastruktur (E18) og jernbane
•Fortetning (høyere bygg og mer u.etasjer)
•Bruk av gass og EL
•Ny teknologi – Eks «On Call», solcelle, 
autonome skip.
•Mer bruksmuligheter og avansert utstyr
•Brannvesen vs «Redningsvesen»
•Kompetanse og sertifiseringer
•Industriutbygging og skipsfart



Nye utfordringer 2:
•Forebyggendeanalyse
•Fra feiing til tilsyn
•Feiing og tilsyn i fritidsboliger
•Fra tilsyn til informasjon- og 
motivasjonstiltak
•Nye forskrifter – funksjonsbaserte
•Risikoutsatte grupper – Eldre, rus, 
psykiatri..
•Mer samarbeid internt i kommunen



Hørt at dere er så spesielle?
•Lang historikk og tradisjon
•Yrkesstolthet
•Risikoarbeid
•Selvkostområdet
•Treffer hele befolkningen
•Opptar mange
•Sosialarbeidere
•Samhold i fagmiljøet
•Egen tjeneste i brann- og feiervesenet
•Fått for lite fokus og status ift arbeidsoppgaver og 
utdanningsløp



Hvorfor endre oss?
• For å imøtekomme fremtida
• Samfunnsendringer
• Risikoendringer
• Teknologiutvikling
• Digitalisering
• Statistikk
• Endret levemønster
• Nye myndighetskrav

Utfordring: Endring = Motstand

-Stillstand er farlig!



Hva har vi gjort i 
Grenland brann & 
redning?



Hva har vi gjort i Grenland brann & redning?
•Feiertjenesten er flyttet sammen 
med øvrig dagtidspersonell
•Like uniformer (arb.uniform)
•Felles forebyggende møter
•Deltar på bekymringsmeldinger
•Åpen brannstasjon
•Russens dag
•Slukkeøvelser
•Opplæring av vaktlag
•Internopplæring av hverandre
•Sosialt fellesskap
•Forebyggende kurs ved NBSK
•Informasjon- og motivasjonstiltak
•Ressurs ved store hendelser



Renomme og omdømme:



Endring:



Organisasjonskultur:



Inkludering og medvirkning
•Viktig for å få til et godt arbeidsmiljøJ
•Bidrar til utviklingJ
•Ivaretar partsamarbeidet og krav i AMLJ
•Spiller hverandre godeJ



Hvilke retning tar feiervesenet?



Hvilke retning tar feiervesenet?
•Betydelig krav til HMS
•Forebyggendeanalyse er retningsgivende
•Arb.oppgaver bygger på statistikk og årsaker
•Mer varierte og allsidige arbeidsoppgaver
•En del av et større fagmiljø
•Informasjon og kommunikasjon vil bli sentralt
•Feiing og tilsyn etter risiko / behovsprøvd
•Fritidsboliger betyr et større nedslagsfelt
•Aldrende befolkning vil påvirke forebyggingen
•Feieren blir en flerbrukskapasitet i brann & redning
•Tilsyn og kontroll mer en feiing
•Utvidet fullmakter jf. Brannloven



Forsvinner feiertjenesten helt?



Takk for oppmerksomhetenJ


