6. september 2008

DSB – Visjoner, strategier og
mål for det brannforebyggende
arbeidet i fremtiden
Avdelingsleder Kari Jensen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

Rammen for foredraget
 Forholdet til stortingsmeldingen
 DSBs faglige vurderinger av utfordringene
– Visjon
– Mål
– Strategier
– Virkemidler
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Stortingsmelding om brannvern
 Arbeid på
pågått i lang tid
 Forventes nå
nå fremlagt hø
høst 2008
 Signaler:
– risikogrupper
– brannvesenets innsatsmuligheter
– samarbeid og samvirke mellom etater

Visjon
Et trygt og robust samfunn
- der alle tar ansvar
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Må l
 Redusere antall branner
 Redusere antall dødsbranner

Viktige områder
 Risikoområ
Risikoområder
 Regelverksutvikling
 Kompetansekrav
 Samarbeidsformer
 Forholdet mellom informasjon og tilsyn
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Trusselbildet
 Branner
 Ulykker
– Kompliserte ulykker
– Farlige stoffer ute av kontroll

 Klimaendringer
– Tørkeperioder – flere skogskog- og krattbranner
– Mer vind og vann – flom, ras og vindskader

 Terror

Risikoområder/utfordringer -brann
 Eldre, pleietrengende, hjemmeboende
 Brann - el
 Universell utforming
 Ny planplan- og bygningslov
 Opprettholde tilstrekkelig fokus på
på særskilte
brannobjekter
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Fremtidens regelverk
 Enkelt
 Moderne
 Brukervennlig

Fra 30 til 11
 Forenkling, modernisering og stø
større brukervennlighet
 Omfatter regelverk som er hjemlet i brannbrann- og
eksplosjonsvernloven, produktkontrolloven og
eltilsynsloven
 Unntatt fra omstruktureringen er:
– Fellesforskrifter med andre myndigheter
– Reguleringer på
på Svalbard
– DelegasjonsDelegasjons- og administrative forskrifter
– Avgiftsforskrifter
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Forslag til nye forskrifter
 Forskrift om privatpersoners plikter til å ivareta sikkerhet i hjem og fritid
 Forskrift om virksomheters plikter til å ivareta sikkerhet i byggverk
 Forskrift om kommunens plikter til å sørge for forebyggende og
beredskapsmessige tiltak
 Forskrift om hå
håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
 Forskrift om hå
håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
 Forskrift som produkter og utstyr som brukes ved hå
håndtering av brannfarlig og
trykksatt stoff
 Forskrift om transport av farlig gods på
på veg og jernbane
 Forskrift om sikkerhet ved produkter
 Forskrift om sikkerhet ved forbrukertjenester
 Forskrift om elektriske anlegg
 Forskrift om elektrisk utstyr

Evaluering av innholdet i
forebyggendeforskriften
 Særskilte brannobjekter
– Materielle krav
– Formelle krav herunder tilsynsfrekvens

 Feiertjenesten
 Krav til bolig
 mm
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Kompetansekrav
 Understø
Understøtter dagens kompetansekrav det forebyggende arbeidet
 Gir det robuste fagmiljø
fagmiljøer
 Kan vi bruke annen fagkompetanse
– Informasjonsfaglig
– Pedagogisk
– Helse/sosialfaglig

 Robuste forebyggende fagmiljø
fagmiljøer tiltrekker seg kompetent personell
– gir godt brannforebyggende arbeid

NEED TO KNOW

NEED TO SHARE

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

7

6. september 2008

Partnerskap


Involverer flere aktø
aktører
– herunder minst en offentlig



En viss autonomi/selvstendighet



Kontinuerlig men tidsbegrenset samarbeid



Alle skal bidra med en eller annen ressurs



Felles ansvar for resultatet av samarbeidet
VINN - VINN

Samarbeidsprosjekter- type partnerskap
 Aksjon boligbrann
 Brannvernuka
 Omsorgsboligprosjektet
 Hallingdalprosjektet
 Skoleprosjektet
 Med flere
Andre etater:
OPS
NAV
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Fordeler ved samarbeid
 Felles regionalisert ledelse
 Forebyggende
– Kraftsamle feiing og forebyggende
– Etablere et skikkelig fagmiljø
fagmiljø – få tak i og holde på
på kritisk kompetanse
– Mer enhetlig opptreden, fleksibelt system med bedre gjennomfø
gjennomføringsevne

 Beredskapen
– Bedre ressursstyring, kompetanseheving og investering i utstyr
– Bedre forutsetninger for å håndtere store hendelser og samtidige hendelser
– Mobilitet – full innsats om den hendelsen som har inntruffet

 Effektiv utnyttelse av forutsigbare økonomiske rammer

Utviklingen vi har hatt
 Dreining fra beredskap mot forebyggende
 Antall årsverk på
på forebyggende er fordoblet fra 1990 (fra
250 til 500) - mer kvalifisert tilsynspersonell
 Mer kvalifisert tilsyn – særlig i de viktige aa-objektene
 Siden 1990 - ingen branner med mer enn 3 dø
døde i aaobjekter
– Vi vil få
få storbranner i fremtiden – men frekvensen mellom disse
øker og vil øke
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Utviklingen vi ikke har hatt
 Brannvesenet er for lite med i ROSROS-arbeid i kommunene
 Mangelfull forebyggende kunnskap i beredskapsberedskaps- og
innsatsplanlegging
 Samarbeidsmulighetene utnyttes fortsatt då
dårlig
 Planlegging og øving for å møte store hendelser er svak
 Kommunegrensene er ofte i veien for godressursutnytting og effektiv
effektiv
beredskap

Hvordan skal vi arbeide
 Bry seg om og bry seg med
 Informasjon
 Tilsyn
– Med hvem
– Virksomheter/kommunene/partnerskapene
– I den private sfæ
sfære/boliger

 Tydeligere der det trengs
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Oppsummering
 Risikoområ
Risikoområder
 Tydelig regelverk
 Kompetansekrav
 Samarbeid/partnerskap
 Tilsyn/informasjon
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