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Den ledende arbeidsgiver-
og interesseorganisasjon for 
samfunnsbedrifter i Norge. 

Alle selskaper med kommunalt/offentlig 
eierskap og/eller som leverer viktige 
samfunnstjenester kan være medlemmer.



Våre 540 medlemmer er over hele landet

Flest medlemsbedrifter: Hordaland (46)
Trøndelag (43)
Nordland (40)
Finnmark (40)



• 32 brann- og redningstjenester

• 6 110 sentraler 

• Dekker drøye 2,7 mill innbygger

• Omfatter 170 kommuner

• Våre medlemmer har budsjetter på 
mellom 20 og 350 mill

• Vi representerer både store og små 
virksomheter og by og distrikt

• Felles for våre medlemmer er at de 
er sentrale i den lokale og regionale 
beredskapen

Våre medlemmer i brann og redning 



Hvordan ser i brann- og 
redningstjenesten ut i 2020?
• Det er 13 110-sentraler og tallet skal ytterligere ned

• Det er ca. 210 brann- og redningstjenester i Norge

• Ca 12 500 brannkonstabler i Norge hvorav 8 500 jobber i deltidsstillinger

• I distriktene er brann- og redningstjenesten organisert i all hovedsak som deltidkorps 
og vil fortsatt være det

• Fortsatt har ca 2/3 av brann- og redningstjenestens ledere (brannsjef, leder 
forebygging og leder beredskap) deltidsstillinger. Dette er utfordrende og fører bla. til:

• Kompetanseutfordringer

• Habilitetsutfordringer 

• For mange er for små, mangler nødvendig kompetanse og utstyr ref Brannstudien til 
DSB fra 2013

• KS Bedrift ønsker å bidra til økt samarbeid, høyere kompetanse og mer tidsmessig 
utstyr

• Vi støtter også økt samarbeid mellom beredskapsaktørene, særlig blålysetatene –
stadig flere ser nytten av samarbeid og samlokalisering



DSB
«Brannstudien»

2013

Regjeringens samfunnssikkerhetsmelding
«Risiko i et trygt samfunn»

2016

Nærpolitireformen
«Morgendagens politi-Norge»

2016
Kommunestruktur-reformen

Ny mindretallsregjering
Granavollerklæringen?

Brann og redning får  nye 
oppgaver i totalforsvaret

Et utvalg prosesser som preger 
rammebetingelsene for brann og redning

«Gjennomgå beredskapskapasiteten i 
kommunene, inkludert 
rollefordeling mellom brannvesen, 
politi og helsevesen»

Klima og miljørelaterte
Hendelser øker i omfang 
og kompleksitet



Brann og redningstjenestens oppgaveportefølje i endring 

Tall fra 2018 (DSB)

* 10 000 branner totalt med smått og stort

** Bistand til politiet 962



Foreløpige BRIS-tall 2016-2019



Hvor langt strekker det kommunale 
akuttmedisinske ansvaret seg?

Helseforetak med ansvar for 
ambulansetjenesten og AMK (113)

Det kommunale akuttmedisinske 
ansvaret med bla legevakten

Hvor stopper kommunens ansvar og hvor starter helseforetakenes ansvar?
• Brann og redning er nå stadig oftere første nødetat på et ulykkessted
• Ambulansetjenesten sentraliserer og får lenger responstid
• Kommunene opplever at oppgaver som HF skulle utføre i stadig større grad ender opp i 

kommunene med påfølgende utgifter

Foto: Norsk Helseinformasjon

Uklare grenser



Klima- og miljørelaterte hendelser

• Vi ser at antall og størrelse på klima og 
miljørelaterte hendelser øker. Dette er 
hendelser som:
• Ekstremvær

• Flom 

• Ras 

• Tørke

• Skogbranner 

• Mange av disse hendelsene kan opptre 
samtidig på ulike steder i landet

• Stiller store krav til kommunenes 
beredskapsansvar og brann- og 
redningstjenesten håndteringsevne



Brann- og redningstjenesten er i ferd 
med å bli samfunnets vaktmester

Derfor er det viktig å få på plass:

1. En prinsipiell avklaring av oppgaver
• skal f.eks. brann og redning utføre stadig flere helse- og politioppgaver?

2. Hvordan skal nye oppgaver finansieres?
• Helse- og politioppgaver bør primært finansieres over politietatens og 

helseforetakenes budsjetter.
• Regningen ender i dag ofte opp i kommunene

3. Hvilken kompetanse skal brann og redningspersonell ha for å 
utføre nye oppgaver, og hvem skal sørge for at de får det?
• Særlige utfordringer knyttet til deltidspersonell

4. Forventer viktige avklaringer i kommende 
samfunnssikkerhetsmelding

• Samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet har gjennomgått store 
endringer siden 2008. 

• Oppgaveporteføljen for brann og redning er i tillegg i endring. 

• Dette gjenspeiles i liten grad i denne meldingen



Viktige avklaringer for brann- og 
redningstjenesten

• Dimensjoneringsforskriften

• Helhetlig finansieringsmodell for Nødnett

• Ny fagskole for brann og redning

• Ny lederutdanning for brannbefal

• Prinsipiell avklaring av oppgaver, 
kompetanse og finansiering

Alt dette er hver for seg og til sammen viktige 
saker for brann- og redningstjenesten. 


