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Men først en verdensnyhet:
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BRIS-Ut
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Ble lansert i går!



















Viktig
funksjonalitet
i BRIS

• Søk i kart
• Søke i all info om egne oppdrag
• Lagre søk og visninger
• Sammenlikne seg med andre og med nasjonale tall
• Fleksible analysemuligheter av oppdrag gjennom 

tabell- og diagramvisning
• Opprette varsler om nye oppdrag til egen e-post
• Melding om brannvernet ligger i løsningen



Bruk BRIS!

Ikke tilgang til BRIS? Snakk med 
BRIS ansvarlig i ditt brannvesen
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Hva er forskjellen, da?
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Jeg kommer til det
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Men la oss begynne med et annet spørsmål

Jeg kommer til det



Bør brannsjefen bruke kompetansen 
til feierne også på andre områder enn 
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Ja!



Over 310 000 tilsyn årlig

Nesten 600 000 skorsteiner feies per år
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Nesten 600 000 skorsteiner feies per år

!





Hjelpen kommer!

Veiledningsarbeidet



Nasjonale pådrivere

• Motivere og hjelpe kommuner i gang
• Tilby opplæring
• Legge til rette for erfaringsdeling



Opplæringsopplegg til helse og brann





Er det forskjell på feieroppgavene
og de øvrige oppgavene i forskrift 
om brannforebygging?

Ja



Hva er forskjellen, da?



Hva er forskjellen, da?



Hva er forskjellen, da?

Jeg kommer til det





Hva er forskjellen, da?



Hva er forskjellen, da?

Foto: Colourbox

Foto: meg selv




