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Sammendrag 

I Norge legges det ned ca. 500 årsverk i brannvesenet på forebyggende arbeid, og om man regner med 

feiervesenets innsats, er man oppe i 1.100 årsverk. Er dette en fornuftig bruk av ressursene? I dag rapporterer 

brannvesenene årlig en del nøkkeltall og opplysninger til myndighetene. Disse opplysningene sier noe om 

hvor mange særskilte brannobjekt regionen har, hvor mange tilsyn som er gjennomført, om brannvesenet 

deltar i plan- og byggesaker, og hvilke ressurser de har til disposisjon. Flere brannvesen føler imidlertid at 

det er for lite fokus på innhold og kvalitet i arbeidet som blir gjort. 

 

Med dette som utgangspunkt ønsket Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en kartlegging 

og vurdering av kvaliteten i det brannforebyggende arbeidet. 

 

I denne studien har vi stilt følgende hypoteser: 

1. Høy kvalitet i det forebyggende arbeidet vil redusere antall branner. 

2. Høy kvalitet i det forebyggende arbeidet vil redusere omfanget og konsekvensene av de branner som 

oppstår. 

3. Brannvesen som er organisert i interkommunale selskaper (IKS) har bedre rutiner og bedre kvalitet i 

det forebyggende arbeidet. 

 

Aktiviteter 

Denne studien har vært delt opp i flere aktiviteter, beskrevet i korte trekk nedenfor:  

1. Først ble gjeldende lov- og regelverk for brannvesenets forebyggende arbeid kartlagt for å gi en 

oversikt over hvilke krav som stilles.  

2. Med utgangspunkt i de lovpålagte kravene, ble det utarbeidet et sett med kvalitetsindikatorer som 

kunne si noe om kvalitetsnivået på det forebyggende arbeidet.  

3. Kvalitetsindikatorene dannet grunnlag for en spørreundersøkelse som gikk ut til brannsjefene i 

Norge. En poengberegningsmodell ble utviklet for å kunne kvantifisere svarene fra 

spørreundersøkelsen. 

 

Konklusjoner 

Det er i gjennomsnitt målt høyere kvalitet i det brannforebyggende arbeidet for interkommunale brannvesen 

enn for kommunale brannvesen. Dette kommer trolig av at større organisasjoner, som IKS-er, i større grad 

kan utarbeide bedre arbeidsprosesser og – rutiner enn mindre brannvesen.  

 

Det kan verken påvises noen sammenheng mellom kvalitet i det brannforebyggende arbeidet og antall 

branner, eller skadeomfanget av brannene. Dette skyldes mest sannsynlig at det statistiske grunnlaget for 

vurderingene er for lite. 

 

Samarbeid mellom brannvesen og byggesakskontor og lokale bygningsmyndigheter virker å være uformelt 

og personavhengig. 

 

Brannvesenenes styrer og kommunenes politiske ledelse ser ut til å ha varierende interesse for brannvesenets 

planer og rapporter som omhandler det forebyggende arbeidet. Denne mangelen på oppfølging, og det at 

enkelte mindre kommuner greier å holde oversikt over det forebyggende arbeidet uten å dokumentere det 

skriftlig, fører til at det for mange brannvesen virker meningsløst å utarbeide slike planer og rapporter. 

 

11 % av de som utfører forebyggende arbeid mangler formell kompetanse. Innspill tyder på at kvaliteten i 

utdanningstilbudet ved Norges brannskole oppleves som varierende, og at noen derfor finner det vanskelig å 

tilegne seg den formelle kompetansen. 
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Det ser ut til å være stor enighet om at informasjons- og motivasjonskampanjer er viktige tiltak for å øke 

innbyggernes bevissthet rundt brannforebygging. Av spørreundersøkelsen ser det ut til at feierne gir god 

informasjon under tilsyn med fyringsanlegg, og at de fleste brannvesen deltar i ulike kampanjer. 

 

 

Anbefalinger 

SINTEF NBL mener at det vil være fordelaktig å organisere det forebyggende arbeidet i større enheter, enten 

i form av IKS-er, eller gjennom samarbeidsavtaler med nabokommuner. I et slikt samarbeid kan man få 

synergieffekter, både med tanke på ressurser og kompetanse. Vi mener derfor det beste vil være å organisere 

brannvesenene i IKS så langt det er praktisk gjennomførbart. 

 

Samarbeid mellom brannvesen og de lokale byggesaksmyndighetene bør formaliseres for å avklare hvilken 

type informasjon som skal utveksles mellom dem, og hvordan dette skal gjøres. Slike samarbeidsavtaler bør 

utarbeides innenfor hvert enkelt brannvesen, for å ta hensyn til lokale forhold. 

 

Det brannforebyggende arbeidet til norske brannvesen bør måles på andre faktorer enn kun de årlige 

nøkkeltallene som rapporteres. Vi foreslår at man tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorene som er definert i 

denne studien. 

 

Myndighetene bør vurdere utdanningstilbudet ved Norges brannskole, både med tanke på innhold og antall 

studieplasser. Brannvesenets behov for kompetanse inngår i videreføringen av dette prosjektet, og er også 

tema for det regjeringsoppnevnte utvalget som vurderer det samlete utdanningsbehovet i brannvesenet. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I Stortingsmelding 35 (2008-2009) [1] har regjeringen fastsatt flere nasjonale mål for brannvernarbeidet i 

årene fremover. Målene er at færre skal omkomme i brann, man skal unngå tap av uerstattelige 

kulturhistoriske verdier, unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner, man skal styrke 

beredskap og håndteringsevne, og man skal redusere tap av materielle verdier. Videre står det i 

stortingsmeldingen at myndighetenes viktigste virkemiddel i dette arbeidet er å legge føringer for 

utviklingen på brannsikkerhetsområdet gjennom et godt, klart, oppdatert og tidsmessig regelverk. I tillegg 

er ulike former for tilsyn og informasjons- og holdningsskapende arbeid viktige virkemidler i dette 

arbeidet. 

 

I Norge legges det ned ca. 500 årsverk i brannvesenet på forebyggende arbeid. Om man regner med 

feiervesenets innsats, er man oppe i 1.100 årsverk. Tabell 1-1 viser en oversikt over utførte tilsyn og 

tilsynspersonell fordelt på landsdeler for 2010. 

 

Tabell 1-1 Oversikt over utførte tilsyn og tilsynspersonell fordelt på landsdeler for 2010 [2] 

 

Landsdeler 

Antall 

brannvesen 

Tilsyn med særskilte brannobjekter Antall personer 

A-objekter B-objekter 
som utfører 

tilsyn av 

særskilte 

brannobjekter 

som 

tilfredsstiller 

kompetanse-

krav 
Totalt 

antall 

Tilsyn 

utført 

Totalt 

antall 

Tilsyn 

utført 

Midt-Norge 42 2154 91 % 656 80 % 78 100 % 

Nord-Norge 76 2787 66 % 692 53 % 92 98 % 

Sørlandet 7 1423 74 % 381 51 % 34 91 % 

Vestlandet 110 6066 91 % 1746 86 % 219 95 % 

Østlandet 89 9811 83 % 3026 67 % 285 88 % 

 

 

Er dette en fornuftig bruk av ressursene? I dag rapporterer brannvesenene årlig en del nøkkeltall og 

opplysninger til myndighetene. Disse opplysningene sier noe om hvor mange særskilte brannobjekt 

regionen har, hvor mange tilsyn som er gjennomført, om brannvesenet deltar i plan- og byggesaker, og 

hvilke ressurser de har til disposisjon. Flere brannvesen føler imidlertid at det er for lite fokus på innhold 

og kvalitet i arbeidet som blir gjort. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker derfor en kartlegging og vurdering av 

kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid. 

 

1.2 Målsetting 

Målsettingen er å evaluere kvaliteten på brannvesenets forebyggende arbeid, og å vurdere om ressursene 

brukes effektivt og riktig. 

 

Aktuelle spørsmål i denne sammenhengen vil være: 

 Hvordan kan man måle kvaliteten i det brannforebyggende arbeidet? 

 Finnes det noe forbedringspotensial i det brannforebyggende arbeidet, og i så fall, hva kan 

forbedres? 

 Hvordan kan man organisere det brannforebyggende arbeidet i fremtiden? 
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1.3 Hypoteser 

Vi vil belyse følgende hypoteser: 

1. Høy kvalitet i det forebyggende arbeidet vil redusere antall branner. 

2. Høy kvalitet i det forebyggende arbeidet vil redusere omfanget og konsekvensene av de branner 

som oppstår. 

3. Brannvesen som er organisert i interkommunale selskaper (IKS) har bedre rutiner og bedre kvalitet 

i det forebyggende arbeidet enn mindre brannvesen. 

 

1.4 Forskningsmetode 

Her presenteres en kort oversikt over de forskjellige forskningsmetodene som er benyttet i dette prosjektet. 

Mer inngående informasjon om de forskjellige metodene er presentert under hvert kapittel. 

 

Kartlegging av lovverk 

Relevante lover og forskrifter er kartlagt for å oppsummere hvilke krav som stilles til brannvesenets 

forebyggende arbeid. 

 

Definisjon av kvalitetsindikatorer 

 Ved gjennomgang av relevant regelverk, og ved å anvende erfaringer fra tilsvarende arbeid i andre deler 

av fagområdet sikkerhet, ble det definert indikatorer som skal kunne brukes til å vurdere kvaliteten i 

brannvesenets forebyggende arbeid. KOSTRAs (Kommune - stat rapportering) beskrivelse av 

kvalitetsindikatorer er anvendt i dette arbeidet, som ble utført av SINTEF Teknologi og samfunn.  

 

Spørreundersøkelse basert på kvalitetsindikatorer 

For å kartlegge kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid, ble det valgt å benytte en 

spørreundersøkelse som ble sendt ut til landets brannsjefer. Spørsmålene var nært knyttet til 

kvalitetsindikatorene som ble utarbeidet tidligere i prosjektet. Svarene fra spørreundersøkelsen ble 

analysert både kvalitativt og ved hjelp av statistiske metoder. 

 

Etter at svarene fra spørreundersøkelsen var gjennomgått og analysert, ble det gjennomført samtaler med 

tre brannvesen for å belyse enkelte uklarheter og funn. 

 

1.5 Begrensninger 

I denne studien tar vi kun for oss brannvesenets brannforebyggende arbeid, og ikke forebyggende arbeid 

for øvrig. I denne rapporten er forebyggende arbeid nevnt flere ganger. I disse tilfellene refererer vi til 

brannforebyggende arbeid. 

 

I noen brannvesen inngår feiernes arbeid i brannvesenets forebyggende arbeid. I denne studien har vi ikke 

fokusert på feiernes bidrag i særlig grad, selv om vi mener at de også utfører viktig brannforebyggende 

arbeid. En vurdering av feie- og tilsynstjenesten i Norge ble utført av SINTEF NBL i 2009 [3]. 
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2 Kartlegging av regelverk 

2.1 Forskningsmetode 

Kommunenes plikter og oppgaver når det gjelder forebyggende brannvernarbeid, reguleres i hovedsak av 

én lov: ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) [4]. Pliktene og kravene gitt i denne loven med 

tilhørende forskrifter og veiledninger, ble derfor kartlagt. 

 

I denne kartleggingen har vi ikke inkludert lokale forskrifter. 

 

2.2 Resultat 

2.2.1 Gjeldende regelverk 

Brann- og eksplosjonsvernloven ble publisert 2002-06-14, og trådte i kraft 1. juli samme år (unntatt 

Svalbard hvor den trådte i kraft ved årsskiftet 2002-2003). Loven har som formål å verne liv, helse, miljø 

og materielle verdier mot brann og eksplosjoner samt andre ulykker og uønskede hendelser med farlig stoff 

og gods. Loven gjelder for hele Norge med få unntak, som ved enkelte virksomheter til sjøs. Kongen kan 

også bestemme i hvilket omfang loven skal gjelde på Svalbard og Jan Mayen (§ 3). I tillegg er det egne 

bestemmelser for Svalbard, hjemlet i svalbardloven [5]. 

 

Loven omhandler hele samfunnet. For eksempel definerer lovens § 5 t.o.m. § 8 henholdsvis den enkelte 

persons ansvar, huseieres ansvar, arrangementsansvarliges ansvar og virksomheters ansvar for å forebygge 

brann. Dette kapittelet tar imidlertid kun for seg kommunens (brannvesenets) oppgaver og plikter. 

 

Det er utarbeidet flere forskrifter som er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. Disse forskriftene har 

igjen sine veiledninger. Forskriftene er ment å være utfyllende og spesifiserende hvor loven er generell. 

Veiledningene på sin side beskriver hvordan man kan oppfylle forskriften og dermed loven. 

 

Det er to forskrifter som er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven som er relevante for denne studien. 

Den ene er ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) [6] 

med veiledning [7], og den andre er ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” (forskrift om 

brannforebygging) [8]. Til sistnevnte er det utarbeidet to veiledninger [9, 10]. I tillegg kan den enkelte 

kommune utarbeide og vedta lokale forskrifter for brannvern og tilsyn. Figur 2-1 viser sammenhengen 

mellom regelverkene. 
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Figur 2-1 Sammenheng mellom forskjellige regelverk for brannforebyggende virksomhet. 

 

2.2.2 Kommunens ansvar for brannforebyggende arbeid 

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 9 definerer en del av kommunens ansvar, og de tilhørende forskriftene 

utdyper dette ytterligere. I mange tilfeller vil kommunen delegere dette ansvaret til brannsjefen, som har 

ansvar for den praktiske utførelsen av de lovpålagte oppgavene. 

 

2.2.2.1 Etablering og dimensjonering av brannvesen 

Første ledd i brann- og eksplosjonsvernlovens § 9 sier at kommuner skal sørge for etablering av 

brannvesen, og dimensjoneringsforskriften utdyper hvordan brannvesenet skal dimensjoneres for å kunne 

ivareta de lovpålagte oppgavene, både for det forebyggende og det beredskapsmessige arbeidet. Det er 

bestemt med hjemmel i forskrift hvor mange personer en kommune, eller en region, skal ha i beredskap 

avhengig av folketallet beredskapen skal dekke. Dette vil ikke bli utdypet ytterligere, da fokuset er på 

forebyggende arbeid. 

 

Forskrift om brannforebygging § 5-2 sier at kommunen skal sørge for at tilstrekkelige ressurser blir brukt 

til brannforebyggende arbeid. På samme måte som for det beredskapsmessige arbeidet, er innsatsen som 

skal brukes på det forebyggende arbeidet avhengig av folketallet. I dimensjoneringsforskriften § 3-2 står 

det at minst ett årsverk skal brukes til å utføre brannforebyggende tiltak og tilsyn per 10.000 innbyggere i 

brannvernregionen. Samtidig sier paragrafen at andre forebyggende oppgaver brannvesenet måtte ta på seg 

krever ytterligere ressurser. 

 

For å utnytte ressursene og kompetansen i kommunene, sier dimensjoneringsforskriften § 3-1 at 

kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner. I enkelte tilfeller kan departementet også pålegge 

kommuner å samarbeide (brann- og eksplosjonsvernloven § 15). Det er flere eksempler på interkommunale 

samarbeid, der brann- og redningstjenesten dekker flere kommuner.  

 

Brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Forskrift om 
brannfore-

bygging 

Veiledning til 
forskrift om 
brannfore-

bygging 

Veiledning for 
myndighets-
utøvelse av 

tilsyn 

Dimensjonerings-
forskriften 

Veiledning til 
dimensjonerings-

forskriften 

Lokale 
forskrifter 
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2.2.2.2 Brannvesenets kvalifikasjoner og kompetanse 

Tredje ledd i brann- og eksplosjonsvernloven § 9 setter krav om at brannvesenets personell skal ha 

nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig 

måte. For forebyggende personell setter dimensjoneringsforskriftens § 7-6 i korte trekk krav til at personell 

skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern, og ha enten yrkesutdanning for 

brannkonstabel i heltidsbrannvesen, ingeniørutdanning eller fagutdanning som feiersvenn. 

 

2.2.2.3 Planlegging av det forebyggende arbeidet 

Forskriften om brannforebygging § 5-2 sier at det hvert år skal utarbeides en rapport hvor de tiltak og 

tilsyn som ble gjort det foregående året blir presentert. Her skal det gå frem om eierne av særskilte 

brannobjekt i kommunen gjør fremskritt i det forebyggende arbeidet. Det skal også utarbeides en plan over 

aktuelle tiltak for det neste året.  

 

2.2.2.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 andre ledd sier at kommunen skal utføre en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS).  Potensielle utfordringer i kommunen skal kartlegges, slik at brannvesenet kan 

være best mulig tilpasset disse. 

 

2.2.2.5 Særskilte brannobjekt 

I brann- og eksplosjonsvernloven § 13 første ledd står det at kommunen skal kartlegge og føre fortegnelse 

over særskilte brannobjekt, altså bygninger, virksomheter, områder etc. hvor brann kan medføre tap av 

mange liv, eller store skader på miljø. I de objektene hvor brann kan medføre store konsekvenser, skal det 

utføres tilsyn for å påse at brannsikkerheten er ivaretatt. 

 

Særskilte brannobjekt kategoriseres i tre forskjellige klasser, og de forskjellige klassene er definert i 

forskrift om brannforebygging § 1-3. Man skiller mellom a-, b- og c-objekt. a-objekt er bygninger og 

områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. Dette kan for eksempel være overnattingssted, 

barnehage eller forsamlingslokale. Et b-objekt er anlegg, tuneller og bygninger som i sin virksomhet kan 

medføre høy brannrisiko, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. c-objekt er 

viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg, for eksempel objekter med stor symbolsk eller kunstnerisk 

verdi. Det særskilte brannobjektets klasse avgjør hyppigheten på tilsyn (forskrift om brannforebygging § 6-

3). I tillegg kan kommunen, med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 13 fjerde ledd, fatte egne 

vedtak hvor man bestemmer at det skal føres tilsyn i andre typer bygg enn i dem som går under 

betegnelsen særskilt brannobjekt.  

 

I utgangspunktet skal tilsyn kun utføres i særskilte brannobjekter. I og med at kommunen kan definere 

egne særskilte brannobjekter, tar man også hensyn til lokale interesser. Kommunalt definerte særskilte 

brannobjekter kan for eksempel være hus eller områder hvor det bor mange studenter, eldre eller andre 

grupper som vil være spesielt utsatt ved brann. Veiledningen til forskrift om brannforebygging angir også 

at verneverdig tett trehusbebyggelse naturlig vil kunne defineres som særskilte brannobjekter av kategori c.  

 

2.2.2.6 Tilsyn 

Kravet om tilsyn er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 b). Tilsyn er, i følge definisjon i 

veiledning til forskrift om brannforebygging § 1-3, å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- 

og eksplosjonsvernloven følges. I tillegg inngår også reaksjoner (sanksjoner) etter tilsynet. 
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Det blir stilt krav til både brannvesenets og feiervesenets tilsyn. For ordens skyld deles dette her opp i to 

separate avsnitt. 

 

Brannvesenet 

Forskrift om brannforebygging utdyper hvilke krav som stilles til et tilsyn. I § 6-1 står det at tilsyn som en 

hovedregel skal varsles på forhånd. Men for enkelte objekter, for eksempel utesteder, har man funnet det 

hensiktsmessig å utføre uanmeldte tilsyn (veiledning til forskrift om brannforebygging § 6-1).  

 

Forskriftens § 6-2 sier at den som utfører tilsynet skal vurdere alle forhold som kan ha innvirkning på 

brannsikkerheten. Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet (Prosedyre 

for gjennomføring) [10], utdyper at tilsynet i utgangspunktet skal være systemrettet. Med andre ord er det 

like viktig å vurdere tekniske og utstyrsmessige forhold, som å vurdere organisatoriske forhold. Eksempler 

på organisatoriske forhold kan være om det foreligger brannforebyggende rutiner og planer, og om disse 

etterleves. Man vil unngå å ramse opp en rekke enkeltavvik, men heller finne ut hvorfor avvikene oppstår. 

 

Hyppigheten av tilsyn bestemmes som sagt av hvilken klasse brannobjektet tilhører (forskrift om 

brannforebygging § 6-3). For brannobjekter av klasse a og b skal kommunen utføre tilsyn minst én gang i 

året, mens det for brannobjekter av klasse c er krav til tilsyn én gang hvert fjerde år. Om det ikke er gjort 

noen endringer i bruken av bygget siden forrige tilsyn, og om eventuelle tidligere avvik er utbedret og 

lukket, åpner forskriften for å erstatte tilsynet med egenmelding fra objekteier. Hvis dette utføres, endres 

tilsynsfrekvensen til ett tilsyn hvert andre år for brannobjekter av klasse a, og hvert fjerde år for klasse b. I 

tillegg til vanlig tilsyn og egenmelding fra objektseier, åpner forskriften for å gjennomføre tilsyn innenfor 

satsningsområder. Det vil si at man undersøker kun enkelte brannverntiltak, som f.eks. rømningsveier i 

restauranter og andre forsamlingslokaler. 

 

Etter et tilsyn skal det utarbeides en tilsynsrapport som beskriver de forhold som ble avdekket. Etter 

utsendelse av rapporten skal eier eller bruker av brannobjektet gi tilbakemelding innen fire uker med en 

plan for hvordan avvik skal utbedres og lukkes. Denne planen skal også inkludere en fremdriftsplan 

(forskrift om brannforebygging § 6-2). 

 

Brann og eksplosjonsvernlovens § 37 sier at hvis eier ikke følger opp avvikene som er avdekket, kan 

tilsynsmyndighetene ilegge en løpende tvangsmulkt eller helt forby bruk av brannobjektet. 

Tilsynsmyndighetene kan i enkelte tilfeller også få avviket utbedret for eiers regning (§ 40 fjerde ledd). 

 

Feiervesenet 

Forskrift om brannforebygging § 7-1 til 7-5 definerer krav til feiertjenestens tilsyn. Feiertjenesten er 

brannvesenets ansvar (jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 11 h), og er derfor tatt med i denne utgreiingen. 

 

Fokus for feierens tilsyn skal være forhold som har betydning for brannsikkerheten og adkomsten til 

fyringsanlegget. Om det blir funnet avvik som ikke kan rettes opp der og da, skal det gis en skriftlig 

tilbakemelding til eieren av bygget med krav om utbedring innen en gitt tidsfrist. Hvis denne ikke 

overholdes, skal tilsynsmyndigheten gi pålegg om utbedring. 

 

Forskriftens § 7-3 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres minst en gang hvert fjerde år, men 

den åpner også for hyppigere kontroller. Dette er det opp til kommunen å avgjøre. 

 

2.2.2.7 Informasjons- og motivasjonskampanjer 

En av brannvesenets oppgaver er å opplyse folk om farene ved brann. I lovens § 11 a) står det at 

brannvesenet skal gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer 

ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker. Eksempler på dette er 



 
 

 

 

PROSJEKTNR 
107499 

 

RAPPORTNR 
NBL A11115 

VERSJON 
2 13 av 61 

 

kampanjer som informerer om plassering av brannvarslere, eller som advarer mot bruk av levende lys i 

juletiden. Informasjons- og motivasjonsarbeidet i henhold til § 11 kan også utføres av feiervesenet. 

 

Dette blir nærmere utdypet i veiledningen til forskrift om brannforebygging § 5-3. Veiledningen sier at 

klare mål og målgrupper skal være definert i en plan for informasjons- og motivasjonsarbeidet. Valget av 

målgruppen(e) skal være basert på en risikoanalyse, og all aktivitet fastsatt av planen skal evalueres 

jevnlig. 

 

Veiledningen sier også at det forventes at brannvesenet bistår i undervisning ved grunnskole og 

videregående skoler, ved undervisning for ansatte i helsetjenester, og yter informasjon til befolkningen for 

øvrig. Som et minimum forventes det at brannvesenet følger opp og deltar i de sentralt initierte 

aktivitetene. 

 

I følge veiledningen for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet [10], skal 

brannvesenet på sine tilsyn også informere og veilede eier om innhold og forståelse av regelverk, 

ansvarsforhold og konsekvenser tilknyttet manglende sikkerhetsforhold. 

 

Feiertjenesten har også definerte informasjonsoppgaver som er beskrevet i veiledningen til forskrift om 

brannforebygging. § 5-3 sier at feiertjenesten skal informere om hva man kan gjøre for å redusere faren for 

utilsiktet brann i fyringsanlegget. Et viktig poeng vil være veiledning om hvordan man fyrer riktig for å 

minimere tjæredannelse og andre fyringsproblemer. I tillegg skal det være fokus på monteringsfeil, 

manglende vedlikehold og feil bruk av fyringsanlegget. 

 

2.3 Metodekritikk 

I denne kartleggingen har vi kun sett på sentralt regelverk og veiledninger, vi har ikke vurdert lokale 

forskrifter. Siden lokale forskrifter kun stiller krav og pålegg til det lokale brannvesenet, vil de kunne ha 

betydning for kvaliteten på brannvesenets forebyggende arbeid lokalt sett. Vi har imidlertid valgt å 

fokusere på etterlevelse av det sentrale regelverket.   
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3 Definisjon av kvalitetsindikatorer 

For å kunne evaluere kvaliteten på brannvesenets tilsyn, må man definere hva kvalitet er. Er kvalitet 

innholdet i selve tilsynet? Eller er det hvordan man utøver myndighet etter tilsynet? Hva kjennetegner en 

kvalitativt god informasjonskampanje? Man må også finne ut hvordan man skal måle kvalitet, ved å 

definere gode parametere og forhold å måle på – såkalte kvalitetsindikatorer.  

 

3.1 Forskningsmetode 

Det finnes allerede flere eksisterende definisjoner av ordet kvalitet og kvalitetsindikator som ble brukt i 

arbeidet med å utarbeide kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorene ble definert ved å identifisere kravene 

som stilles til brannvesenets brannforebyggende arbeid i regelverket, og deretter trekke ut hvilke forhold 

som kan konkretiseres og kvantifiseres hos hvert enkelt brannvesen. Deretter ble indikatorene kategorisert 

ut i fra hvilken type kvalitet de sier noe om jf. avsnitt 3.1.2. 

 

3.1.1 Definisjoner 

Kvalitet 

Det finnes flere definisjoner på kvalitet. Standard NS-ISO 8402 [11] definerer kvalitet som følger: 

Kvalitet er helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller tjeneste har, som vedrører dens evne til å 

tilfredsstille krav eller behov. 

I NS-EN ISO 9000:2006 [12] er definisjonen på kvalitet senere endret til 

I hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. 

Kvalitetsindikator 

I KOSTRA er kvalitetsindikator definert som følger [13]: 

 

En kvalitetsindikator viser status eller utvikling i disse egenskapene. 

 

3.1.2 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA 

I KOSTRA er kvalitet og kvalitetsindikatorer gruppert fra produksjon av tjenester til den nytten brukerne 

har av disse (jfr. Figur 3-1). Det kan være vanskelig å plassere kvalitetsindikatorer i en gruppe, men en slik 

gruppering kan være til hjelp ved utvikling av indikatorer. 

Innenfor fagområdet sikkerhet, har sikkerhetsindikatorer vært brukt i mange tiår. Tradisjonelt har 

sikkerhetsmåling vært basert på reaktive indikatorer (lagging indicators) som typisk måler resultatet av 

uønskede hendelser i form av antall omkomne, antall skadde eller økonomisk tap. Det er imidlertid en 

økende oppfatning av at dette ikke er tilstrekkelig for å møte fremtidige utfordringer med hensyn til 

ulykker. Det er derfor også behov for indikatorer som gir endringer av betydning for fremtidig tilstand, det 

vil si proaktive indikatorer
1
 (leading indicators [14]).  

                                                      
1
 Proaktiv indikator (leading indicator) viser nåtilstanden av et system, der tolkning av noen av indikatorene kan 

brukes til å forutsi fremtidig sikkerhetsytelse (sikkerhetsnivå). 
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Strukturkvalitet omfatter forhold som kan knyttes til institusjonen (strukturen) som produserer varer og 

tjenester, og defineres ved den standard som finnes på innsatsfaktorene. Dette er for eksempel 

økonomiske rammebetingelser, personalets kompetanse og utdanning. 

Prosesskvalitet er knyttet til produksjonsprosessene, og defineres ved den smidighet og effektivitet som 

ligger til grunn for tjenesteproduksjonen. Dette kan dreie seg om organiseringen av arbeidet, oversiktlige 

rutiner, metodebruk og klare ansvarsforhold. 

Produktkvalitet er egenskaper ved produktet og/eller tjenesten som er viktige for brukeren, og defineres 

ved tjenestens innhold og service. 

Resultatkvalitet er den virkning eller det resultat leveransen av produktet og/eller tjenesten har for 

brukeren. Resultatkvalitet defineres gjerne ved den behovsdekningen som er oppnådd ved hjelp av 

tjenesten eller produktet. 
Figur 3-1  Kvalitet og kvalitetsindikatorer kan grupperes fra produksjon av tjenester til den 

nytten brukerne har av disse [13]. 

Kvalitetsindikatorene innenfor brann- og ulykkesvern som foreligger i KOSTRA [15] er vist i Tabell 3-1. 

 
Tabell 3-1 Kvalitetsindikatorer for brann- og ulykkesvern i KOSTRA [15]  

Kvalitets-

indikatorer 

Beskrivelse Indikatoren 

sier noe om 

Andel personer 

med kompetanse 

som fører tilsyn 

med særskilte 

brannobjekter 

Indikatoren er et mål på hvor stor andel av personellet som fører tilsyn 

med særskilte brannobjekter har formalkompetanse. Ifølge forskriftene er 

det påbudt at alle som gjennomfører tilsyn skal ha gjennomført kurs i 

forebyggende brannvern. Kurset skal gi dem kunnskap og ferdigheter til å 

føre tilfredsstillende tilsyn med brannobjektene. Indikatoren kan ved å 

sammenligne på tvers av kommuner si noe om hvor stor andel av 

personellet som fører tilsyn har formalkompetanse. Indikatoren sier noe 

om kvaliteten på personellet som fører tilsyn i de ulike kommunene. 

Struktur-

kvalitet 

 

Andel A-objekter 

som har fått tilsyn 

(%) 

Antall A-objekter som har fått tilsyn i løpet av året i forhold til antall A-

objekter totalt (bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor 

brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv). 

Produkt-

kvalitet
2
 

 

Andel piper  

feiet (%) 

Ingen nærmere beskrivelse i KOSTRA. Produkt-

kvalitet
3
 

Antall 

boligbranner pr 

1000 innbyggere 

 

Indikatoren er et mål på hvor mye det brenner i den enkelte kommune. 

Indikatoren kan ved å sammenligne kommuner, si noe om innbyggerne 

har høy eller lav sannsynlighet for å oppleve brann i boligen sin.  

Indikatoren sier noe om brannvesenets arbeidsmengde. 

Resultat-

kvalitet 

 

                                                      
2
 I KOSTRA omtales denne som indikator på resultatkvalitet. SINTEF vurderer det som produktkvalitet. 

3
 Type kvalitet som indikatoren sier noe om er ikke angitt i KOSTRA, men SINTEFs vurdering er at indikatoren sier 

noe om produktkvalitet. 
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3.2 Resultat 

3.2.1 Forslag til kvalitetsindikatorer for forebyggende brannvern 

En viktig hensikt med kvalitetsindikatorer er å kunne sammenligne kvaliteten på det forebyggende arbeidet 

hos brannvesen i ulike kommuner og fylker, samt å måle utviklingen over tid. For å kunne foreta en slik 

sammenligning, vil det være interessant å kartlegge om det er forskjeller i hvilke forebyggende 

arbeidsoppgaver som prioriteres og vektlegges, for så å sammenligne hyppighet av branner, konsekvenser 

av branner etc. Ressursforbruk (andel tid eller stillingsandeler) til de ulike forebyggende arbeidsoppgavene 

kan være et mål på brannvesenets prioriteringer. Aktiviteter og oppgaver som bør inngå i planleggingen 

kan være: 

 Planlegging av det forebyggende arbeidet (utarbeidelse av årsrapport inkludert plan over aktuelle 

tiltak for det neste året, utarbeidelse av ROS-analyse for brann etc) 

 Samarbeid med andre sektorer i kommunen og fylket (i forbindelse med ROS-analyser, 

strategiarbeid i kommunen, kartlegging og fortegnelse av særskilte brannobjekt, samarbeid 

hjemmetjenesten, brannvernledere etc) 

 Brannvesenets tilsyn 

 Feiervesenets tilsyn 

 Informasjons- og motivasjonskampanjer 

 

For å finne flere kvalitetsindikatorer enn det som er angitt i KOSTRA, er det tatt utgangspunkt i gjeldende 

regelverk for brannvesenets forebyggende arbeid, kartlagt i kapittel 2. Tabell 3-2 gir en oversikt over 

relevante krav i regelverket sammen med forslag til kvalitetsindikatorer.  
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Tabell 3-2 Krav til brannvesenets forebyggende arbeid og forslag til kvalitetsindikatorer. 

Krav i henhold til regelverk Indikator Type kvalitet 

indikatoren sier 

noe om 

Kommentar 

Dimensjonering av innsatsen på det 

forebyggende arbeidet: 

   

Minst ett årsverk skal brukes til å utføre 

brannforebyggende tiltak og tilsyn per 10.000 

innbyggere i brannvernregionen. Andre 

forebyggende oppgaver brannvesenet måtte ta 

på seg krever ytterligere ressurser 

(dimensjoneringsforskriften § 3-2). 

– Antall årsverk for å utføre 

brannforebyggende tiltak og tilsyn per 

10.000 innbyggere.  

– Andel av disse årsverkene som benyttes til 

reelt brannforebyggende arbeid. 

Strukturkvalitet 

 

 

 

Indikatorene er et mål på om  

– brannvesenet er underbemannet eller ikke  

– de avsatte ressursene benyttes til forebyggende 

arbeid, og ikke til andre oppgaver som kan gå på 

bekostning av forebyggingsarbeid.  

Brannvesenets kvalifikasjoner og kompetanse:    

Brannvesenets personell skal ha nødvendig 

kompetanse og kvalifikasjoner. 

 

Personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i 

forebyggende brannvern, og ha enten 

yrkesutdanning for brannkonstabel i 

heltidsbrannvesen, ingeniørutdanning eller 

fagutdanning som feiersvenn 

(dimensjoneringsforskriften § 7-6). 

– Andel personell med relevant 

yrkesutdanning i heltidsbrannvesen. 

– Andel feiersvenner med relevant 

yrkesutdanning. 

– Andel personell som har gjennomført 

etterutdanning. 

– Antall utførte kontroller eller stikkprøver 

av at tilsyn utføres på tilfredsstillende 

måte. 

Strukturkvalitet Indikatoren sier noe om:  

– Personell har relevant utdanning 

– Om det fokuseres på at personell er oppdatert på ny 

kunnskap. Det er ikke krav om etterutdanning. 

– Hvor godt utført arbeid følges opp eller 

kontrolleres. Det er ikke krav om slik oppfølging 

eller kontroll. 

 

 

Planlegging av det forebyggende arbeidet:    

Hvert år skal utarbeides en rapport hvor de tiltak 

og tilsyn som ble gjort det foregående året blir 

presentert. Her skal det gå frem om eierne av 

særskilte brannobjekt i kommunen gjør 

fremskritt i det forebyggende arbeidet. Det skal 

også utarbeides en plan over aktuelle tiltak for 

det neste året (forskriften om brannforebygging 

§ 5-2). 

 

Andel brannvesen som har utarbeidet rapport 

med utførte tiltak og tilsyn inkludert plan for 

aktuelle tiltak for det neste året. 

 

 

Produktkvalitet Denne indikatoren sier noe om hvor mange brannvesen 

som dokumenterer og planlegger det forebyggende 

arbeidet. Indikatoren ligger på et annet nivå enn 

indikatorene over. I spørreskjema må det spørres om 

brannvesenet utarbeider en slik rapport, og 

svaralternativene må være enten ja eller nei. 
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Krav i henhold til regelverk Indikator Type kvalitet 

indikatoren sier 

noe om 

Kommentar 

Risiko- og sårbarhetsanalyse:    

Kommunen skal utføre en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS). Potensielle 

utfordringer i kommunen skal kartlegges, slik at 

brannvesenet kan være best mulig tilpasset disse 

(brann- og eksplosjonsvernloven § 9). 

I hvor stor grad inngår brannvesenets ROS-

analyse i kommunens HMS-arbeid (jfr §5-2 

punkt c og d i forskrift om brannforebygging).   

Prosesskvalitet Indikatoren sier noe om: 

- hvor godt brannvesenets arbeid er forankret i 

kommunens arbeid. Er f.eks. ROS-analysen 

fremlagt for kommunestyret?  

 

Det kunne vært interessant å undersøke hvor ofte ROS-

analysen oppdateres, men behovet for oppdatering vil 

avhenge av aktiviteten i kommunen. 

Brannvesenets tilsyn med særskilte 

brannobjekter: 

   

Tilsynet skal i utgangspunktet være 

systemrettet. Tekniske, utstyrsmessige og 

organisatoriske forhold skal granskes. Man vil 

unngå å ramse opp en rekke enkeltavvik, men 

heller finne ut hvorfor avvikene oppstår 

(veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn 

utført av brann- og feiervesen – prosedyre for 

gjennomføring). 

 

Hyppighet for tilsyn: 

- Brannobjekt av klasse a og b: Minst én gang i 

året 

- Brannobjekt av klasse c: Minst én gang hvert 

fjerde år (forskrift om brannforebygging § 6-3) 

– Antall alvorlige avvik. 

– Totalt antall tilsyn pr år. 

– Totalt antall tilsyn innenfor 

satsningsområder eller egenmelding fra 

objekteier 

- I a-objekt 

o tilsyn innenfor satsningsområder 

o egenmelding fra objekteier 

- I b-objekt 

o tilsyn innenfor satsningsområder 

o egenmelding fra objekteier 

 

Resultatkvalitet Førstnevnte indikator (antall alvorlige avvik) krever at 

kriterier for alvorlighetsgrader av avvik er definert. I et 

slikt arbeid kan erfaringer fra sprinklerkontroller være 

nyttig. Ved FG
4
-kontroll av sprinkleranlegg blir 

avvikene sortert etter alvorlighet og registrert i 

databasen ESS (Elektronisk System for 

Sprinkleranlegg).  

 

Hvorvidt det foreligger avvik er ikke alltid så lett å 

avgjøre, fordi lesbarheten av tilgjengelig 

branndokumentasjon er dårlig eller mangelfull [16]. 

 

                                                      
4
 FG - Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd 
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Krav i henhold til regelverk Indikator Type kvalitet 

indikatoren sier 

noe om 

Kommentar 

Dersom tilsyn innenfor satsningsområder eller 

egenmelding fra objekteier: 

- Brannobjekt av klasse a: Hvert andre år  

- Brannobjekt av klasse b: Hvert fjerde år  

(forskrift om brannforebygging § 6-3) 

 

 

– Andel a-objekter som har fått tilsyn pr år  

– Andel b-objekter som har fått tilsyn pr år  

– Andel c-objekter som har fått tilsyn pr år 

– Er det et nært samarbeid med 

byggesakskontor, slik at brannvesenet får 

beskjed om nye brannobjekter (evt. 

bruksendring) før de tas i bruk? 

– Er andre byggverk enn det som er definert 

i forskrift om brannforebygging § 1-3 

vedtatt som særskilte brannobjekter i 

kommunen? 

Resultatkvalitet Sistnevnte indikator sier noe om i hvilken grad 

kommunen inkluderer andre typer byggverk i tilsynet 

sitt. 

Tilsynsrapport skal utarbeides etter tilsynet.  

Eier/bruker av brannobjektet skal innen fire 

uker etter utsendelse av rapport, gi 

tilbakemelding med en plan for hvordan avvik 

skal utbedres og lukkes, inkl. en fremdriftsplan 

(forskrift om brannforebygging § 6-2). 

 

– Andel tilsyn hvor sjekklister benyttes. 

– Andel tilsynssaker som lukkes når rapport 

med fremdriftsplan er mottatt fra 

eier/bruker av brannobjektet. 

– Andel tilsynsobjekter som har avvik fra 

forrige tilsyn som ikke er lukket i henhold 

til fremdriftsplanen. 

– Hvor mange ganger er avvikene påpekt 

tidligere. 

– Andel tilsynsobjekter hvor pålegg ilegges 

fordi avvik fra forrige tilsyn ikke er lukket 

i henhold til fremdriftsplanen. 

– Antall ganger tilsyn har resultert i at andre 

instanser er trukket inn, ut fra avvik med 

behov for spesielle tiltak for en stor 

gruppe virksomheter, regelverksendring 

etc. 

Prosesskvalitet Indikatorene sier noe om hvor godt system en har for å 

identifisere avvik og oppfølging av at de lukkes til rett 

tid. 

 

Mange brannvesen lukker saken når de mottar rapport 

med fremdriftsplan for hvordan avvik skal utbedres og 

lukkes, og får ikke sjekket at fremdriftsplanen 

overholdes før neste tilsyn [16].  
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Krav i henhold til regelverk Indikator Type kvalitet 

indikatoren sier 

noe om 

Kommentar 

Tilsynsmyndighetene kan ilegge en løpende 

tvangsmulkt eller helt forby bruk av 

brannobjektet, og i enkelte tilfeller også få 

avviket utbedret for eiers regning (brann- og 

eksplosjonsvernloven § 37). 

Andel tilsynsobjekter hvor tvangsmulkt 

ilegges, bruk av brannobjektet forbys eller 

avviket utbedret for eiers regning, fordi avvik 

fra forrige tilsyn ikke er gjennomført og lukket 

i henhold til fremdriftsplanen. 

Prosesskvalitet Denne indikatoren kan være vanskelig å tolke. 

Feiervesenets tilsyn:    

Fokus for feierens tilsyn skal være forhold som 

har betydning for brannsikkerheten i forbindelse 

med fyringsanlegget og adkomsten til dette. Ved 

funn av avvik som ikke kan rettes opp der og da, 

skal det gis en skriftlig tilbakemelding til eieren 

av bygget med krav om utbedring innen en gitt 

tidsfrist. Pålegg om utbedring kan gis hvis 

fristen ikke overholdes (forskrift om 

brannforebygging § 7-1 til 7-5). 

– Andel skorsteiner hvor behovsprøving er 

lagt til grunn for feierhyppighet?  

– Andel skorsteiner ”feiet”. 

– Andel fyringsanlegg hvor reelle
5
 tilsyn er 

utført. 

– Andel tilsyn hvor tilsynet av skorsteiner 

omfatter innvendig inspeksjon med 

kamera, og kontroll av skorsteinens 

tetthet. 

– Andel tilsyn med fyringsanlegg hvor også 

andre brannforebyggende forhold 

inkluderes (sjekk av røykvarsler, 

slokkeutstyr, rømningsveier, elektriske 

installasjoner, formidling av informasjon 

etc.). 

Prosess- og 

resultatkvalitet 

Indikatorene sier noe om feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg utføres så hyppig som regelverket krever, 

og om mer enn minstekrav til innhold i tilsyn er 

inkludert. 

 

Noen kommuner kan argumentere med at feiing ikke 

gjennomføres ut fra behov, fordi innkreving av en 

feieravgift som varierer fra år til år medfører merarbeid.  

 

I følge en SINTEF-rapport [3] feies i dag 

gjennomsnittlig annen hver skorstein årlig, mens 

forskriftene krever feiing etter behov, og minst hvert 

fjerde år. Noen kommuner feier alle skorsteiner årlig. 

Det ser ikke ut til å være sammenheng mellom 

feiefrekvens og hyppighet av boligbranner registrert 

med brannårsak ”piper og ildsteder”. Rapporten sier 

videre at tallene i DSBs statistikk over feiete piper er 

basert på grove anslag, noe som medfører store 

svingninger fra år til år. 

Hyppighet av feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg: etter behov og minst en gang 

hvert fjerde år (forskrift om brannforebygging § 

7-3) 

 

 

                                                      
5
 Med reelle tilsyn menes at man har vært inne i bygningen og ført tilsyn med fyringsanlegget (ikke bare oppsøkt adressen). 
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Krav i henhold til regelverk Indikator Type kvalitet 

indikatoren sier 

noe om 

Kommentar 

Informasjons- og motivasjonskampanjer:    

Brannvesenet skal gjennomføre informasjons- 

og motivasjonstiltak i kommunen om fare for 

brann, farer ved brann, brannverntiltak og 

opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 

ulykker (brann- og eksplosjonsvernloven § 11 

a). 

– brannvesenet skal utarbeide en plan for 

informasjons- og motivasjonsarbeidet 

med klare mål og målgruppe 

– det forventes av at brannvesenet bistår i 

undervisning i grunnskole og 

videregående skoler, i undervisning av 

ansatte i helsetjenester, og yter 

informasjon til befolkningen for øvrig. 

Som et minimum forventes det at 

brannvesenet følger opp de sentralt 

initierte kampanjene. 

– brannvesenet skal på sine tilsyn 

informere og veilede eier om innhold og 

forståelse av regelverk, ansvarsforhold 

og konsekvenser tilknyttet manglende 

sikkerhetsforhold.. 

– feiertjenesten skal bl. a. gi generell 

brannverninformasjon, informasjon om 

riktig fyringsteknikk, vedlikehold og 

regelverkets minimumskrav (veiledning 

for myndighetsutøvelse av tilsyn utført 

av brann- og feiervesenet) 

Andel av årsverk på forebyggende arbeid som 

benyttes på informasjons- og 

motivasjonskampanjer. 

 

Andel av informasjons- og 

motivasjonskampanjer hvor  

 massekommunikasjon benyttes alene 

 video, brev og personlig påvirkning 

benyttes mot spesifikk målgruppe 

 massekommunikasjon benyttes i 

kombinasjon med personlig påvirkning 

 

Sammenhengende varighet på kampanjer? 

 

Produktkvalitet Indikatorene sier noe om prioritering og bruk av 

ressurser på informasjons- og motivasjonskampanjer, 

og hvilken type informasjons- og 

motivasjonskampanjer som gjennomføres jf. avsnitt 

3.2.2. 
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Krav i henhold til regelverk Indikator Type kvalitet 

indikatoren sier 

noe om 

Kommentar 

Registrering av branner Antall omkomne i brann per innbygger. 

Antall bygningsbranner per innbygger. 

Antall boligbranner per innbygger. 

Andel branner hvor brannen ble slokket i 

startbranncellen. 

Andel branner hvor brannen ble slokket i 

startbrannseksjon. 

Antall sotbranner per innbygger. 

Antall sotbranner som sprer seg til å bli en 

bygningsbrann per innbygger. 

Resultatkvalitet Indikatorene sier noe om effekten av brannvesenets 

arbeid. Det kan være vanskelig å skille mellom effekten 

av brannvesenets forebyggende arbeid og beredskap. 

Andre faktorer som alderssammensetning, type 

bygningsmasse, avstand til brannvesen etc. vil også 

påvirke disse indikatorene. 
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3.2.2 Informasjonskampanjer 

 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført en studie hvor en har undersøkt hvilke informasjonskampanjer 

innenfor atferd og trafikkulykker som gir best resultat [17]. Vi vurderer flere av disse resultatene til også å 

være gyldige for informasjonskampanjer om brann og brannvern. Arbeid med informasjonskampanjer er et 

stort felt, og dette er ikke ment som en komplett oversikt over resultater innen feltet, men som en avgrenset 

fremstilling av noen resultater som kan anses som relevante for dette prosjektet. 

 

Noen resultater fra TØI-rapporten om effekt av informasjonskampanjer på atferd og trafikkulykker: 

 Enkelttema-kampanjene kommer klart bedre ut enn kampanjene med flere tema. 

 Massemediakampanjer alene, det vil si uten ledsagende tiltak, har ikke hatt noen effekt på ulykker. 

Effekten er praktisk talt null. 

 Lokale, personlig rettete kampanjer har størst effekt (i de undersøkte studiene var effekten på 

ulykker nærmere 40 %, men det er basert på få resultater og usikkerhetsområdet er stort) 

 Personlig påvirkning er den eneste av kommunikasjonsformene som gir et statistisk signifikant 

bidrag til å forklare hvorfor kampanjer gir effekt. Personlig påvirkning er dels definert som to-veis 

kommunikasjon ”ansikt til ansikt”, men også som personlige brev som er stilet og adressert personlig 

til medlemmer etc. 

 Varighet av kampanjen har betydning.  

 

Virkning av kampanjer på andre atferdsområder enn trafikk: 

 Kampanjer med stort omfang (retter seg mot mange) er mer effektive enn de som retter seg mot få.  

 Selv om effekten ikke er statistisk signifikant, er det en tendens til at kampanjer med spesifisert 

målgruppe er mest effektive. Umiddelbart kan dette synes å være i konflikt med funnet at kampanjer 

med stort omfang (mange i målgruppen) er mest effektive. Imidlertid trenger det ikke å være noen 

motsetning mellom det å ha en spesifisert målgruppe, og det å ha et stort omfang på kampanjen. 

Flere av de kampanjene som har en spesifisert målgruppe, har også et stort omfang 

 Kampanjer som varer mer enn ett år ser ut til å være minst effektive.  

 Kampanjer som benytter video, brev og personlig påvirkning ser ut til å bidra til større endring i 

atferd enn de som ikke benytter slike former for kommunikasjon. 

 Kampanjer som benytter massekommunikasjon i kombinasjon med personlig påvirkning er mer 

effektive enn de som kun benytter massekommunikasjon.  

 

3.3  Metodekritikk 

Kvalitet er et forholdsvis abstrakt begrep, og for å kunne måle kvalitet, er man nødt til å gjøre noen 

konkretiseringer. Det ble tatt utgangspunkt i eksisterende definisjoner, der en av dem definerte kvalitet som i 

hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. Derfor ble det tatt utgangspunkt i krav 

nedsatt i lover og forskrifter da kvalitetsindikatorene skulle defineres. Dette betyr imidlertid at eventuelle 

andre tiltak og prosedyrer brannvesenene måtte ha, som ikke er basert på krav i regelverk, ikke blir evaluert. 

Etterfølgelse av lokale forskrifter er et eksempel på arbeid som kan ha betydning for kvaliteten i det 

brannforebyggende arbeidet, men som ikke er inkludert i denne vurderingen. 

 

Denne tilnærmingen har imidlertid gitt et sett kvalitetsindikatorer som tar for seg flere sider ved det 

brannforebyggende arbeidet, som for eksempel rammebetingelser, gjennomføring av tilsyn, prosedyrer og 

resultater. Vi mener dette vil gi et godt bilde på kvaliteten i det brannforebyggende arbeidet til brannvesenet i 

Norge.  
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4 Spørreundersøkelse basert på kvalitetsindikatorer 

4.1 Forskningsmetode 

For å kartlegge nivået på kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid i Norge, har vi valgt å benytte en 

spørreundersøkelse. Denne undersøkelsen ble sendt ut fra DSB til brannsjefer i 308 brannvernregioner ved 

hjelp av det internettbaserte spørreundersøkelsesverktøyet QuestBack [18]. Svarene fra spørreundersøkelsen 

ble behandlet i SPSS Statistics [19], som er et dataprogram for statistisk analyse. 

 

Ved utforming av spørsmålene er det tatt utgangspunkt i kvalitetsindikatorene som er beskrevet i kapittel 

3.2.1. Spørsmålene er formulert slik at det skal være enklest mulig for respondenten å svare. De fleste 

spørsmålene er, på samme måte som indikatorene, også delt inn i gruppene strukturkvalitet, prosesskvalitet, 

produktkvalitet og resultatkvalitet.  

 

For å kunne kvantifisere svarene fra spørreundersøkelsen ble det utarbeidet en poengberegningsmodell. 

Denne er vedlagt i vedlegg B. 

 

I etterkant av spørreundersøkelsen gjennomførte vi samtaler med ledere av forebyggende avdeling i tre 

forskjellige brannvesen. Målet med disse samtalene var å høre brannvesenenes innspill til forskjellige funn 

fra spørreundersøkelsen. Det ble ikke utarbeidet noen intervjuguide til disse samtalene, samtaleobjektene 

fikk i stedet snakke fritt rundt forskjellige tema, i tillegg til å svare på konkrete spørsmål som ble stilt. Under 

samtalene ble det tatt stikkordsnotater. Resultater fra disse samtalene vil bli omtalt i diskusjonsdelen under 

hvert tema. Totalt ble det holdt tre samtaler, en med et større IKS, en med et mindre IKS og en samtale med 

et større kommunalt brannvesen. Informantene var innforstått med at de ville bli anonymisert i rapporten. 

 

 

4.1.1 Spørsmål  

I dette kapittelet henvises det til enkeltspørsmål i undersøkelsen. Spørsmålene er gjengitt  i vedlegg A. 

4.1.1.1 Innledende spørsmål og generelle spørsmål 

I spørreundersøkelsen stilles det enkelte spørsmål som ikke kan knyttes direkte opp mot noen 

kvalitetsindikator eller kvalitetskategori. Et eksempel er de innledende spørsmålene 1-6, hvor det blant annet 

spørres om hvilken stilling respondenten har, hvor mange år vedkommende har vært i brannvesenet, og hvor 

mange personer i brannvesenet som jobber med forebyggende arbeid. Hensikten med disse spørsmålene er å 

få et bilde av respondenten. Et annet eksempel er spørsmål 8, hvor det spørres om hva som er definert som 

forebyggende arbeid i respondentens brannvesen. Dette er et kontrollspørsmål for å få et bilde av om det er 

varierende oppfatning av hva som er forebyggende arbeid. 

 

I spørsmål 18 er respondenten bedt om å angi hvilke satsningsområder som er definert i brannvernregionen. 

Dette spørsmålet er ikke brukt som en indikator, men mer for å få en oversikt over hva det fokuseres på rundt 

om i landet.  

 

4.1.1.2 Spørsmål om strukturkvalitet 

Strukturkvaliteten vil si noe om rammebetingelsene, kompetanse og utdanning til personalet etc. 

Spørsmålene 7, 9, 10 og 11 er relatert til strukturkvaliteten. Kravene til antall årsverk som skal brukes til 

brannforebyggende arbeid (spørsmål 7) og krav til relevant utdanning for dem som arbeider med 

brannforebyggende arbeid (spørsmål 9) er gitt av forskrift, og spørsmålene er en sjekk av om minstenivået er 

oppnådd. Disse spørsmålene er gitt høy viktighet i poengvektingen. Spørsmål 10 gjelder antall personer som 

utfører forebyggende arbeid, men som i stedet for den formelle kompetansen har lang erfaring. Dette 
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spørsmålet ble lagt til fordi det er mulig at personer med manglende formell kompetanse i henhold til 

forskrift, likevel kan ha lang og relevant erfaring som kan kompensere for eventuell lav score på spørsmålet 

om antall personer med formell kompetanse. Det stilles ikke krav til etterutdanning, men svarene på 

spørsmål 11 om antall personer som har gjennomført etterutdanning det siste året, vil kunne indikere graden 

av satsing på kompetanseheving. 

4.1.1.3 Spørsmål om prosesskvalitet   

Prosesskvaliteten er blant annet et mål på hvor gode rutinene er. Det sier noe om effektivitet, organisering, 

metodebruk og ansvarsforhold. Det var flest spørsmål som berørte prosesskvalitet i undersøkelsen vår; 

nemlig spørsmålene 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29 og 30.  

 

Kvalitetssikring, som det blir spurt om i spørsmål 12, er en viktig indikator. Høy score på dette spørsmålet 

vil sannsynligvis bety at det arbeides med rutinene, og at det finnes en prosess for at arbeidsoppgaven skal 

utføres like godt fra gang til gang, uavhengig av hvem som utfører oppgaven.  

 

Spørsmål 15, som går på kjennskap til ROS-analysen, vil indikere kjennskap til forskriftsmessige rammer og 

verktøy. I hvilken grad ROS-analysen dekker dagens situasjon (spørsmål 16), vil si noe om kvaliteten på 

oppdatering av rammer og verktøy, og forankring av brannvesenets arbeid i kommunen.  

 

Spørsmål 19, 20 og 26, som omhandler samarbeid med byggesakskontor, tar utgangspunkt i en hypotese om 

at et nært og formalisert samarbeid mellom brannvesen og byggesakskontor vil gjøre personavhengigheten 

mindre. Det vil si at rutinene for informasjonsflyten er like god, uansett hvor ”nære venner” personalet fra de 

to etatene er. I etterkant har det vist seg at disse indikatorene har en svakhet, fordi det kan finnes gode rutiner 

selv om en scorer lavt på disse spørsmålene. For eksempel har det ved samtaler med brannvesen gått frem at 

brannvesenet selv kan gå inn og søke etter nye brannobjekter. Graden av oppdatering vil da ikke være 

avhengig av samarbeidet med byggesakskontor, men heller interne rutiner for å sjekke registret jevnlig. 

 

I spørsmål 23 spørres det om bruken av sjekklister. Sjekklister kan være et godt verktøy for å forsikre seg om 

at alle utfører en spesifikk oppgave relativt likt fra gang til gang. 

  

Det blir spurt om rutinene omkring avvik i tilsynsobjekter i spørsmål 24 og 25. Disse spørsmålene er ment å 

indikere kvaliteten på rutiner for oppfølging. 

 

Høy score på spørsmål 27, om branninformasjon som feieren gir, kan bety at ressursbruken er effektiv, og at 

man bruker feieren som en kanal for å nå flere i målgruppen enn det som ellers hadde vært mulig.  

 

Spørsmål 29 og 30 handler om informasjonskampanjer. Graden av deltakelse i nasjonale kampanjer vil gi 

indikasjoner på metodebruk, om de verktøy man har tilgang til faktisk brukes. Spørsmålet om gjennomføring 

av egne informasjonskampanjer vil kunne indikere at man har gode ambisjoner, og at man prøver å 

forebygge problemstillinger som er spesifikke for sin egen region. 

 

4.1.1.4 Spørsmål om produktkvalitet 

Produktkvalitet har å gjøre med tjenestens innhold og service, og egenskaper ved tjenesten som er viktig for 

brukeren. Produktkvaliteten vil indikeres av svar på spørsmålene 13, 14, 17, 21, og 28.  

 

Spørsmål 13 og 14 handler om rapporten om tiltak og tilsyn, samt den plan over tiltak og tilsyn som 

planlegges for kommende år, i henhold til forskriften. At rapporten og planen faktisk blir utarbeidet, betyr at 

det er en grad av fokus på tiltak og tilsyn. Men det er egentlig kvaliteten på rapporten, og graden av aktiv 

bruk av planen, som vil være aller viktigst for objektseier, noe som spørreundersøkelsen ikke vil gi svar på. 
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Bruk av egenmelding kan bety fleksibilitet og forenkling for objektseier, derfor er dette spurt om i spørsmål 

17. Imidlertid er det ikke entydig hvorvidt egenmelding er et godt og effektivt verktøy, og derfor vil ikke 

dette spørsmålet være høyt vektet. 

 

I spørsmål 21 er det spurt om det er fattet vedtak om tilsyn i andre bygninger enn særskilte brannobjekt. Hvis 

svaret er ja, vil det kunne bety økt innhold i tjenesten, og bedre service for brukeren. 

 

 

4.1.2 Vurdering av forbedringspotensialer 

For å finne generelle forbedringspotensialer, har vi tatt utgangspunkt i hvor mange poeng hvert svaralternativ 

kan gi, jamfør vedlegg B. Alternativet i stor grad gir 1 poeng, mens i noen grad gir 0,5 poeng osv. Ved å 

sortere på kommunale og interkommunale brannvesen, ble det regnet ut gjennomsnittsverdier for hvert 

spørsmål.  

 

For alle svar som har lavere enn 0,5 poeng i gjennomsnitt (for spørsmål med 4 svaralternativer, grensen er 0 

for ja/nei-spørsmål), anses tema for spørsmålet å være et forbedringsområde. 

 

4.2 Resultater og diskusjon 

4.2.1 Respondentene 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut av DSB til 308 brannvesen, og den ble besvart av 182. Dette gir en 

svarprosent på 59 %. Fordeling av respondentene på landsdeler og organisering er vist i Tabell 4-1. Som man 

ser, har nesten 70 % av alle IKS-er besvart denne spørreundersøkelsen. For kommunale brannvesen er tallet 

oppunder 60 %. Samtidig ser vi at over halvparten av brannvesenene i hver landsdel har besvart. Dette viser 

oss at vi har en geografisk jevn fordeling av respondentene, samt et godt grunnlag for å vurdere IKS-er i 

forhold til kommunale brannvesen. 
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Tabell 4-1 Fordelingen av svar på spørreundersøkelsen fra brannvesen fordelt på type 

organisering og landsdel  

 Antall Andel av 
respondenter 

Andel av 
total

6
 

   

Organisering       

Interkommunalt 25 13,7 % 71,4 %    

Kommunalt 157 86,3 % 54,3 %    

Sum 182 100,0 %     

Landsdel    Antall IKS Andel IKS av 
respondenter 

i landsdel 

Andel av 
antall IKS i 

landsdel 

Midt-Norge 25 13,7 % 59,5 % 3 12,0 % 100,0 % 

Nord-Norge 38 20,9 % 50,0 % 1 2,6 % 25,0 % 

Sørlandet 6 3,3 % 85,7 % 4 66,7 % 100,0 % 

Vestlandet 56 30,8 % 50,9 % 2 3,6 % 50,0 % 

Østlandet 57 31,3 % 64,0 % 15 26,3 % 75,0 % 

Sum 182 100,0 %  25   

 

Følgende fylker inngår i de forskjellige landsdelene: 

 

Midt-Norge: Nord-Trøndelag  

Sør-Trøndelag 

Nord-Norge: Finnmark 

 Nordland 

 Troms 

Vestlandet: Hordaland 

 Møre og Romsdal 

 Rogaland 

 Sogn og Fjordane 

Sørlandet: Aust-Agder 

 Vest-Agder 

Østlandet: Akershus 

 Buskerud 

 Hedmark 

 Oppland 

 Oslo 

 Telemark 

 Vestfold 

 Østfold 

 

 

                                                      
6
 Dette tallet sier hvor stor andel respondentene utgjør av alle interkommunale eller kommunale brannvesen, eller av 

alle brannvesen i hver landsdel. 
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4.2.2 Innledende spørsmål og generelle spørsmål 

4.2.2.1 Definisjon av brannforebyggende arbeid 

Resultat  

Respondenten ble bedt om å gi stikkord om hva som var definert som brannforebyggende arbeid i egen 

brannvernregion. Svarene kan kort sammenfattes under ”Tilsyn, feiing og informasjon”. Noen 

tilbakevendende ord er for eksempel informasjonskampanjer som Brannvernuka, Aksjon boligbrann, Åpen 

brannstasjon og Røykvarslerdagen, og opplæring og kursing av barnehagebarn, skolebarn og eldre. Tilsyn av 

både såkalte § 13-bygg (se kapittel 2.2.2.5) så vel som boligtilsyn ble nevnt, og også feiing og feiernes 

tilsynsaktiviteter. 

 

Diskusjon 

Basert på svarene på dette spørsmålet ser det ut å være en omforent forståelse av hva brannforebyggende 

arbeid er. Det var ingen svar som skilte seg ut. 

 

4.2.2.2 Satsningsområder 

Resultat 

Mange forskjellige satsningsområder ble nevnt. Det er alt fra satsning på det å faktisk oppfylle 

forskriftskravene, til forebyggende arbeid med tilfredsstillende antall tilsyn og oppdaterte ROS-analyser etc., 

til satsning på forskjellige fokusområder. Eksempler på fokusområder er hjemmeboende eldre, 

omsorgsboliger, asylmottak, opplæring av barn i barnehage og skole, boligtilsyn som del av feiing, 

overnattingssteder, landbruksbygg og tett trehusbebyggelse. Stortingsmelding 35 er flere plasser også nevnt 

som satsningsområde. 

 

4.2.3 Strukturkvalitet 

4.2.3.1 Bemanning av det forebyggende arbeidet 

Strukturkvalitet går på forhold som rammebetingelser, bemanning, kompetanse og utdanning av personalet. 

To av spørsmålene som tilhører denne kvalitetskategorien, går på bemanningen av det forebyggende 

arbeidet: spørsmål 3 og 7. Det er imidlertid en liten nyanseforskjell. Mens spørsmål 3 dreier seg om hvor 

mange personer i brannvesenet som arbeider med forebyggende arbeid, ber spørsmål 7 om antall årsverk 

som reelt går med til forebyggende arbeid. Målet med dette spørsmålet er å kartlegge om kravet til ett 

årsverk forebyggende arbeid per 10.000 innbyggere er oppfylt. 

 

Resultat 

På spørsmål 3 hadde samtlige respondenter svart, mens det bare var 51 respondenter som svarte på spørsmål 

7. Av disse 51 er det kun 6 som ikke oppfyller kravet til antall årsverk forebyggende arbeid. Alle disse var 

kommunale brannvesen med mindre enn 8.000 innbyggere i regionen. 

 

Diskusjon 

I og med at det var relativt få respondenter som hadde svart på spørsmål 7, er det for lite statistisk grunnlag 

til å trekke noen generell konklusjon om bemanningen av det forebyggende arbeidet. Om man imidlertid kan 

anta at dette er en generell trend, kan det se ut til at det kun er et fåtall brannvesen som ikke oppfyller 

bemanningskravet. 
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4.2.3.2 Kompetanse og erfaring 

Spørsmål 9 – 11 går på brannvesenets kompetanse og erfaring.  I spørsmål 9 ber vi om antall personer med 

relevant yrkesutdanning som driver med forebyggende arbeid.  

 

Resultat 

Tabell 4-2 oppsummerer svarene på spørsmål 9 og 10. Tabellen viser gjennomsnittet av alle respondentene, 

fordelt på type organisering. Figur 4-1 viser svarene på spørsmål 11. 

 

Tabell 4-2 Tabellen viser hvor mange prosent i gjennomsnitt av dem som jobber med forebygging 

som har formell kompetanse (spm. 9), og hvor mange av dem som mangler formell 

kompetanse som har lang erfaring (spm. 10). 

 
Organisering 
og landsdel 

N Snitt Standardavvik 

Spm. 9 IKS 23 87,2 % 16,7 % 

 Kommunalt 147 89,2 % 20,0 % 

 Midt-Norge 24 89,2 % 18,6 % 

 Nord-Norge 36 87,6 % 26,4 % 

 Sørlandet 5 90,0 % 22,4 % 

 Vestlandet 52 88,4 % 19,2 % 

 Østlandet 53 90,3 % 14,7 % 

 Alle 170 89,0 % 19,6 % 

Spm. 10 IKS 21 22,6 % 37,4 % 

 Kommunalt 133 22,2 % 41,5 % 

 Midt-Norge 22 16,7 % 36,7 % 

 Nord-Norge 31 18,8 % 37,7 % 

 Sørlandet 6 0,0 % 0,0 % 

 Vestlandet 46 27,2 % 44,4 % 

 Østlandet 49 25,0 % 43,3 % 

 Alle 154 22,2 % 40,8 % 
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Figur 4-1  Svar på spørsmål 11, fordelt på organisering. Grafen viser gjennomsnittet av antall 

personer som har gjennomført relevant etterutdanning det siste året (N = 173). 

I følge svarene fra respondentene er det totalt 111 personer som har gjennomført relevant etterutdanning. 

 

Diskusjon 

I følge undersøkelsen mangler 11 % av dem som jobber i forebyggende avdeling formell kompetanse. I 

samtalene med brannvesenene i etterkant av spørreundersøkelsen, ble det kommentert at det var vanskelig å 

rekruttere personale som oppfyller de formelle kompetansekravene. En av grunnene som ble nevnt er mangel 

på utdanningstilbud i Norge. Det som er verdt å merke seg er at brannvesenene i Midt-Norge, Nord-Norge og 

på Vestlandet svarte at en større andel mangler formell kompetanse i denne undersøkelsen, enn det går frem 

av den årlige innrapporteringen som er presentert i Tabell 1-1. Dette kan selvsagt komme av at samtlige 

brannvesen har utført innrapporteringen, mens kun et utvalg har besvart denne spørreundersøkelsen.  

 

Når det gjelder etterutdanning, Figur 4-1, ser man at det ikke er noen forskjell mellom kommunale 

brannvesen og IKS. I snitt er det 0,7 personer som er etterutdannet i kommunale brannvesen det siste året, og 

0,6 i interkommunale brannvesen. I og med at det er flere personer som jobber forebyggende i IKS-ene, vil 

det bety at en større prosentmessig andel av ansatte i kommunale brannvesen gjennomgår etterutdanning i 

forhold til i IKS-ene. 

 

Det er åpenbart at det er tatt med andre typer etterutdanning enn bare det forebyggende etterutdanningskurset 

som holdes hos Norges brannskole. Akkurat dette kurset holdes annethvert år, med 20 deltakere hver gang. I 

2010 var det ikke avholdt noe forebyggende etterutdanningskurs [20]. Siden 111 personer fra de 182 

brannvesen som har svart på spørreundersøkelsen angis å ha gått relevant etterutdanningskurs, må det 

konkluderes med at dette er andre kurs enn Norges brannskoles forebyggende etterutdanningskurs. Siden 

spørsmålets lød Antall personer som har gjennomført relevant etterutdanning det siste året, kan det tenkes at 

respondenten har regnet med personell fra andre avdelinger enn kun brannforebyggende avdeling. Det kan 
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også være slik at DSB-seminarer er blitt inkludert, som for eksempel det årlige TSG-seminaret som 

arrangeres av Tilsynsetatenes samordningsgruppe (TSG).  

 

4.2.4 Prosesskvalitet 

Indikatorene i prosesskvalitetskategorien går blant annet på om det er utarbeidet oversiktlige og formaliserte 

rutiner, hvordan tilsyn utføres, og i hvilken grad man utfører kvalitetssikring av arbeidet. Med andre ord: 

hvordan jobben utføres. Derfor er det flest spørsmål knyttet til denne kategorien. 

 

4.2.4.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 9 sier følgende: 

 

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de 

oppgaver det kan bli stilt overfor. 

 

I kvalitetsindikatorene i Tabell 3-2, er det definert en indikator som spør i hvor stor grad inngår 

brannvesenets ROS-analyse i kommunens HMS-arbeid? Dette kan det være vanskelig for respondenten å 

svare på. Derfor er spørsmål 15 omformulert til i hvilken grad har du kjennskap til brannvernregionens ROS-

analyse, noe som kan gi oss en indirekte indikator på svaret på det førstnevnte spørsmålet. Hvis 

respondenten, som har et visst ansvar for ROS-analysen når det gjelder brann, ikke har stor kjennskap til den, 

kan det kanskje tenkes at den ikke inngår til stor grad i brannvesenets, og i så måte kommunens HMS-arbeid. 

Hvis respondenten har stor kjennskap til analysen, vil det i alle fall bety at brannvesenet har gjort jobben sin, 

men ikke nødvendigvis at kommunen har det. Spørsmål 16 spør om i hvilken grad mener du gjeldende ROS-

analyse dekker dagens situasjon i brannvernregionen? Et positivt svar på dette spørsmålet vil tyde på at man 

både kjenner til ROS-analysen, at den oppdateres, og at det er lagt til rette for at den kan inngå i kommunens 

HMS-arbeid. 

 

 

Resultat 

Svarene på spørsmål 15 fordelt på organisering av brannvesenene er gjengitt i Figur 4-2, mens svarene på 

spørsmål 16 er vist i Figur 4-3. 
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Figur 4-2 Svar på spørsmål 15, fordelt etter brannvesenets organisering (N = 177). 

 

Av Figur 4-2 ser man at det er forskjell mellom interkommunale- og kommunale brannvesen. Mens ca 90 % 

av alle IKS-er mener de kjenner til ROS-analysen i stor grad, mener bare i overkant av 60 % av de 

kommunale brannvesenene det samme. Det er ingen store forskjeller mellom de forskjellige landsdelene på 

dette spørsmålet. 
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Figur 4-3 Svar på spørsmål 16, fordelt etter brannvesenets organisering (N = 181) 

Diskusjon 

Selv om de fleste respondentene har svart i stor grad og i noen grad på spørsmål 16, ser det ut til at de 

interkommunale brannvesenene svarte mer positivt enn de kommunale brannvesenene i disse 

svarkategoriene. I kategorien i stor grad er det nesten 15 prosentpoeng som skiller IKS-ene fra de 

kommunale brannvesenene.  

 

Det bør også merkes at omlag 12 % av de kommunale brannvesenene svarte at ROS-analysen dekker dagens 

situasjon i liten grad. I oppfølgingssamtalene i etterkant av spørreundersøkelsen, kom det frem at enkelte, 

mindre kommuner setter ut arbeidet med å utarbeide en ROS-analyse til konsulenter. Dette kan komme av 

manglende ressurser eller manglende kompetanse. Hvis dette er årsaken til at brannvesenet selv ikke 

utarbeider ROS-analysen, kan det også bety at man heller ikke har ressurser eller kompetanse til å holde den 

oppdatert. Dette kan bety at enkelte kommuner har ROS-analyser, men at de er gamle og etter hvert har blitt 

utdaterte. Det at ROS-analysen er utarbeidet eksternt, kan også føre til at brannvesenet føler mindre eierskap 

til resultatet, og dermed heller ikke har samme fokus på å følge den opp som de burde hatt. 

  

 

4.2.4.2 Gjennomføring og kvalitetssikring av tilsyn 

Kvalitetssikring 

Spørsmål 12 dreier seg om i hvilken grad det utøves kvalitetssikring av tilsynene som utføres. Med 

kvalitetssikring mener vi om det blir utført internkontroll, om man tar stikkprøver av tilsynsrapporter, eller 

om rapporter blir sjekket av andre enn forfatteren før utsendelse.  

 

Resultat 

Fordeling av svarene på spørsmål 12 på organisering av brannvesen er vist i Figur 4-4, mens fordeling på 

landsdelene er vist i Figur 4-5. 
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Figur 4-4 Svar på spørsmål 12, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 182). 

 

Figur 4-5 Svar på spørsmål 12, fordelt etter landsdel (N = 182). 
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Figur 4-4 viser at det gjennomføres kvalitetssikring i større grad i de interkommunale brannvesenene enn de 

kommunale. 36 % av de interkommunale brannvesenene svarte at de utfører kvalitetssikring i stor grad, 

mens de kommunale brannvesenene ligger på ca 19 %. Figur 4-5 viser at brannvesenene på Østlandet i større 

grad gjennomfører kvalitetssikring av tilsynene enn brannvesen i de øvrige landsdelene.  

 

I tillegg viser resultatene at brannvesenene lokalisert på Østlandet at 29 % av kommunale brannvesen, og  

47 % av IKS-ene utøver kvalitetssikring av tilsyn i stor grad. 

 

Diskusjon 

Av Figur 4-5 ser man at Østlandet skiller seg ut når det gjelder gjennomføring av kvalitetssikring. Om man 

ser nærmere på sammensetningen av respondenter på Østlandet med tanke på organisering, ser man at det er 

42 kommunale brannvesen og 15 IKS-er. Med andre ord er over halvparten av alle IKS-er som har svart på 

denne undersøkelsen fra Østlandet. Sett i lys av Figur 4-4; kan det være slik at andelen IKS-er trekker opp 

snittet for denne landsdelen? Av resultatene i forrige avsnitt ser det ut til at både kommunale brannvesen og 

IKS-er på Østlandet ligger over gjennomsnittet for de andre landsdelene, og at det dermed ikke er IKS-ene 

alene som hever snittet.  

 

Men hvorfor er det slike forskjeller mellom IKS-er og kommunale brannvesen på den ene siden, og 

Østlandet og landet for øvrig på den andre siden? Det kan være flere grunner til dette. Interkommunale 

brannvesen er gjerne større organisasjoner, hvor det er mange som jobber med forebyggende arbeid, mens 

det i et kommunalt brannvesen ofte er få personer. I mange tilfeller er det ikke mer enn én person som jobber 

med forebyggende arbeid. I slike tilfeller blir det vanskelig å utøve noen form for kvalitetssikring. Et annet 

aspekt som kan spille inn, er ressursmangel. Er man underbemannet i forhold til arbeidsmengde (ikke 

nødvendigvis i forhold til dimensjoneringsforskriftens krav), kan det være at kvalitetssikringen blir 

nedprioritert. 

 

En teori, som kan forklare hvorfor Østlandet skiller seg ut, er at antall årsverk som legges ned i forebyggende 

arbeid har betydning for hvilke rutiner, deriblant gjennomføring av kvalitetssikring, man har etablert. Dette 

vil bli videre diskutert i kapittel 4.2.6.  

 

I samtaler med forskjellige brannvesen kom det frem at det er viktig å ha kolleger å drøfte tilsynsrapportenes 

innhold og faglige spørsmål med, og på den måten kontrollere hverandre. I tillegg praktiserer enkelte 

brannvesen at alle tilsynsrapporter skal signeres av to personer. Mens ett brannvesen presiserte at denne 

signaturen var en bekreftelse på at rapporten var blitt kontrollert, mente et annet brannvesen at det var 

usikkert om rapportene virkelig ble lest igjennom.  

 

Et større interkommunalt brannvesen kunne fortelle at man enkelte ganger drar på tilsyn to og to, og dermed 

kan utføre en slags kontroll av hverandre. I tillegg tar de også stikkprøvekontroller av rapporter, for å 

undersøke om de tilfredsstiller forventninger til innhold og kvalitet. 

 

Bruk av sjekklister 

Spørsmål 23 spør i hvilken grad man benytter sjekklister under tilsyn. Grunnen til at vi spør om dette, er at 

sjekklister anses å være viktige verktøy for å sikre at inspektøren går igjennom alle punkter under tilsynet, 

samtidig som det gjør tilsynet mindre personavhengig. 

 

Resultat 

Fordeling av svarene på spørsmål 23 om sjekklister er vist i Figur 4-6. 
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Figur 4-6 Svar på spørsmål 23, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 182). 

I Figur 4-6 kommer det frem at interkommunale brannvesen i større grad benytter seg av sjekklister enn 

kommunale brannvesen. Oppunder 60 % av alle interkommunale brannvesen har svart at de benytter 

sjekklister i stor grad, mot nær 50 % for kommunale brannvesen. I tillegg er det noen få, kommunale 

brannvesen som har svart at man ikke benytter sjekklister i det hele tatt.  

 

Diskusjon 

Det er interessant å se på andelen av respondentene som svarte I noen grad eller I liten grad. Disse utgjør ca. 

halvparten av de kommunale brannvesenene og omlag 40 % av IKS-ene. Spørsmålet som reiser seg er hva 

man legger i dette svaret. Vil det bety at man benytter sjekklister innimellom? At det er noen personer, men 

ikke alle, som benytter sjekklister? 

 

Et større interkommunalt brannvesen fortalte at man benyttet sjekklister ved alle tilsyn, men dette kom i stor 

grad av at datasystemet de benyttet, automatisk genererte sjekklister når man opprettet tilsynssaker. Ved å 

benytte sjekklistene, kan man fôre eventuelle funn og avvik tilbake til programvaren, som automatisk 

genererer tilsynsrapporten. Til tross for dette, varierer det i hvilken grad man følger sjekklisten. Sjekklisten 

blir som regel ikke fulgt slavisk, men det er opp til inspektøren selv å vurdere hvilket fokus man skal ha, og 

hvilke punkter som skal sjekkes under tilsynet. Det er heller ikke alltid at alle punktene på sjekklisten er 

relevante for det aktuelle objektet. 

 

Under samtaler med et mindre interkommunalt brannvesen, kom det frem at sjekklister ble benyttet 

innimellom. Man mente at på mindre steder, hvor man ikke har så mange særskilte brannobjekter, vil 

inspektøren lettere kunne ha oversikt alle objektene, og hvilken brannrisiko de representerer. I slike 

sammenhenger ble sjekklister ansett som overflødige. Samtidig uttrykte man at sjekklister var gode 

hjelpemiddel i enkelte tilfeller. 
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4.2.4.3 Oppfølging av tilsyn 

Spørsmål 24 og 25 spør henholdsvis om i hvilken grad det blir registrert hvor mange tilsynsobjekt som 

fremdeles har avvik fra forrige tilsyn som ikke er lukket i henhold til fremdriftsplanen, og i hvilken grad det 

blir registrert hvor mange ganger avviket er påpekt tidligere. Bakgrunnen for det første spørsmålet er at det 

kan gi informasjon om brannvesenet har noen oversikt over hvor mange av avvikene som fremdeles er åpne, 

og på den måten har en oversikt over oppfølgingen etter tilsynene. 

 

Resultat 

Fordeling av svarene på spørsmål 24 på organisering av brannvesen er vist i Figur 4-7. Fordeling av svarene 

på spørsmål 25 på organisering av brannvesen er vist i Figur 4-8. 

 
Figur 4-7 Svar på spørsmål 24, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 181). 
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Figur 4-8 Svar på spørsmål 25, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 181). 

Diskusjon 

Omtrent halvparten av respondentene svarte at de registrerer hvor mange tilsynsobjekter som fremdeles har 

avvik fra forrige tilsyn som ikke er lukket i henhold til fremdriftsplanen. Totalt svarte om lag 90 % i stor 

grad, eller i noen grad på dette spørsmålet. Fordelingen av svarene på kommunale og interkommunale 

brannvesen er ganske lik på dette spørsmålet.  

 

I samtaler med et av brannvesenene kom det frem at man ikke registrerer avvik som ikke er lukket siden siste 

tilsyn, fordi avvikene alltid lukkes ved en etterkontroll. Hvis samme (type) avvik blir avdekket ved neste 

tilsyn, blir det registrert som et nytt avvik. Dette viser en svakhet ved måten å stille spørsmålet på. Det finnes 

gode rutiner for å lukke avvik, men det gjøres på en annen (bedre?) måte enn det blir spurt om. 

 

Omtrent 80 % av respondentene svarte at registrering av hvor mange ganger avviket er påpekt tidligere 

gjøres i stor grad, eller i noen grad. Det ble påpekt at dette spørsmålet ikke er relevant hvis 

arbeidsprosedyren er at avvikene alltid skal lukkes innen en viss tid. 

 

4.2.4.4 Samarbeid mellom brannvesen og bygningsmyndighet 

I spørreundersøkelsen er det tre spørsmål som går på brannvesenets samarbeid med de lokale 

bygningsmyndighetene. Spørsmål 19 spør om det er et nært samarbeid mellom brannvesen og 

bygningsmyndighet, slik at brannvesenet får beskjed om nye, særskilte brannobjekter før de tas i bruk. I 

spørsmål 20 spørres det om brannvesenet får beskjed om bruksendring i objekter som finnes fra før. Med 

andre ord går disse to spørsmålene på kommunikasjonen fra bygningsmyndighet til brannvesenet. Det tredje 

spørsmålet (spørsmål 26) går på kommunikasjonen i motsatt retning, fra brannvesen til bygningsmyndighet. 

Det spørres om i hvilken grad brannvesenet melder fra til bygningsmyndighetene når forhold som synes å 

være i strid med plan- og bygningsloven avdekkes. 
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Alle disse spørsmålene er ansett å være mer viktig eller veldig viktig i henhold til Tabell B-2 i vedlegg B. 

Bakgrunnen for denne vurderingen er at gode varslingsrutiner og nært samarbeid mellom etatene gjør at 

brannvesenet lettere kan være oppdatert på situasjonen i brannvernregionen, og planlegge det forebyggende 

arbeidet deretter. 

 

Det som imidlertid ikke kommer frem i disse spørsmålene, er om samarbeidet er nedfelt i formelle rutiner, 

eller om det i stor grad er personavhengig. Med personavhengig menes at kommunikasjonen er basert på 

personlige relasjoner mellom etatene. Dette kan fungere godt mange steder, men det kan oppstå problemer 

om det blir utskiftning av personell.  
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Resultat 

Svar på spørsmål 19 fordelt på organisering av brannvesenene er vist i Figur 4-9. 

 

 

Figur 4-9 Svar på spørsmål 19, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 181). 

 

Figur 4-9 viser at er det en forholdsvis stor forskjell mellom kommunale og interkommunale brannvesen på 

dette punktet. Omlag 45 % av kommunale brannvesen har svart at de i stor grad har et nært samarbeid med 

bygningsmyndighetene, mens nærmere 55 % av IKS-ene har svart at de i noen grad har et nært samarbeid. 

Man ser tilsvarende trend på spørsmål 20. Om man fordeler svarene etter brannvernregioner med få og 

mange innbyggere, ser man samme tendensen for regioner med få innbyggere. På den andre siden er 

brannvernregioner med få innbyggere ofte organisert i kommunale brannvesen, så svarene blir to sider av 

samme sak. 

 

Figur 4-10 viser svarene på spørsmål 26 om i hvilken grad brannvesenet melder fra til 

bygningsmyndighetene om forhold som synes å være i strid med plan- og bygningsloven, fordelt på 

organisering av brannvesenene. IKS-ene svarte at de i større grad enn de kommunale brannvesenene at de 

melder inn til de lokale bygningsmyndighetene ved forhold som er i strid med loven. 
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Figur 4-10 Svar på spørsmål 26, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 180). 

 

Diskusjon 

Svarene på disse tre spørsmålene er i grunnen overraskende. Både at de kommunale brannvesenene mener de 

i større grad har et nært samarbeid med byggesakskontoret, og at forskjellen mellom kommunale brannvesen 

og IKS-ene er såpass markert. På de fleste spørsmålene som går på prosesskvalitet, er det IKS-ene som 

scorer høyest. Med andre ord kan det se ut til at IKS-ene har bedre rutiner enn kommunale brannvesen. 

Derfor er det overraskende å se at kommunale brannvesen her scorer høyere enn de interkommunale.  

 

Også på dette punktet kan resultatet i stor grad forklares med at det er mindre forhold i de kommunale 

brannvesenene. Mange av de kommunale brannvesenene opererer i små kommuner, med liten 

administrasjon. I mange tilfeller sitter brannvesen og bygningsmyndighet i samme hus. Det finnes også 

eksempler på at brannsjef og teknisk sjef kan være samme person. I en slik situasjon vil det være få personer 

å forholde seg til, og det blir lettere å ha et nært samarbeid.  

 

I større brannvesen, som IKS-ene gjerne er, vil det være flere personer å forholde seg til. Både hos 

brannvesen og hos bygningsmyndighetene. Etatene sitter kanskje geografisk langt fra hverandre, og man 

mister den personlige relasjonen man finner i mindre kommuner. 

 

Ved første øyekast kan det se ut til at svarene på spørsmål 26 om å melde fra til bygningsmyndigheten ved 

lovstridige forhold (se Figur 4-10), er i motstrid med svarene på spørsmål 19 og 20 som går på samarbeid 

mellom brannvesen og byggesakskontor. I henhold til Figur 4-10, svarte IKS-ene at de i større grad enn de 

kommunale brannvesenene melder fra til de lokale bygningsmyndighetene, om de avdekker forhold som er i 

strid med plan- og bygningsloven. Samtidig er andelen kommunale brannvesen som svarte i stor grad på 

spørsmål 19 omtrent like stor for spørsmål 26. Med andre ord er det IKS-ene som svarte forskjellig på disse 

spørsmålene. Nesten dobbelt så mange IKS-er svarte i stor grad på spørsmål 26 enn på spørsmål 19. 
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Årsaken til dette kan være at man ikke nødvendigvis trenger å ha et nært samarbeid for å rapportere inn 

forhold som ser ut til å stride mot loven. Brannvesenene kan ha rutiner hvor man melder inn saker, uten at 

man har et nært samarbeid med lokale bygningsmyndigheter. 

 

Om man ser på resultatene fordelt på landsdel, skiller Sørlandet seg ut. 33 % av respondentene på Sørlandet 

har svart ikke i det hele tatt på spørsmål 19, og 50 % har svart ikke i det hele tatt på spørsmål 20. Samtidig 

skal man være oppmerksom på at det er få respondenter fra Sørlandet (6 stk.), og av disse er 4 IKS-er. Derfor 

blir statistikken svært følsom for respondenter som svarte i noen grad og i liten grad.  

 

I samtaler med brannvesen ble disse tre spørsmålene nærmere belyst. Et mindre IKS forteller at man har 

samarbeidsavtaler med kommunene, men at dette i den senere tiden har glidd over til et uformelt samarbeid. 

IKS-et mener at et slikt samarbeid er veldig personavhengig, og at det kanskje er derfor samarbeidet har blitt 

mindre formelt med tiden.  

 

Et større IKS mener de har veldig godt samarbeid med byggesakskontoret, men til tross for dette, og til tross 

for at de har rutiner for samarbeid, mener de at samarbeidet er avhengig av saksbehandleren hos 

byggesakskontoret. Det er ikke klart hvorfor det er slik, men informanten undrer seg på om det kan skyldes 

mangel på kompetanse eller ressurser hos byggesakskontoret. Siden det ikke er definert noen krav til hvor 

mye ressurser kommunen skal bruke på for eksempel tilsyn i bygninger, er det et ønske om at Statens 

bygningstekniske etat (BE) tar tak i dette. IKS-et ser gjerne for seg at det nedfelles i forskrifter hvor mye 

ressurser kommunene skal sette av til slikt arbeid, tilsvarende det som er beskrevet for brannvesenene i 

dimensjoneringsforskriften [6]. 

 

Et større, kommunalt brannvesen forteller at de ikke får beskjed hverken om nye brannobjekter eller 

bruksendringer fra byggesakskontoret, men at de har egne rutiner på å sjekke dette jevnlig i en database. 

Dette brannvesenet har altså egne rutiner for å holde seg oppdatert med hensyn til nye brannobjekter, uten at 

det kommer frem i deres svar på spørreundersøkelsen. Dette kan kanskje forklare hvorfor brannvesenene på 

Sørlandet scorer lavt på disse spørsmålene. Det kan være at de har andre rutiner, for eksempel for å 

oppdatere seg på nye brannobjekter, uten at det fanges opp av undersøkelsen. Hvis dette stemmer, kan man 

anta at kvaliteten i deres arbeid er bedre enn det som kommer frem av denne studien. 

 

4.2.4.5 Motivasjons- og informasjonstiltak 

 

Fra forskrift om brannforebygging: 

§ 5-3. Motivasjons- og informasjonstiltak  

 Kommunen skal sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og informasjonstiltak om faren for, 

og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann.  

 

 

Informasjon til innbyggerne i brannvernregionen er et brannforebyggende tiltak som kreves av forskriften. I 

hovedsak spres informasjon via feieren ved tilsyn med fyringsanlegg, og gjennom informasjonskampanjer. I 

spørreundersøkelsen ble det derfor spurt i hvilken grad gir feieren annen branninformasjon under tilsyn med 

fyringsanlegg (spørsmål 27). Deretter ble det stilt noen spørsmål som gikk på informasjonskampanjer. Hvilke 

nasjonale informasjonskampanjer deltar brannvesenet på, og evt. hvilke lokale kampanjer er det tatt initiativ 

til (spørsmål 29 og 30)? 

 

Resultat 

På det første spørsmålet, om i hvilken grad feieren gir informasjon, svarte nesten 79 % av alle respondentene 

i stor grad og 17 % i noen grad (Figur 4-11).  
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Figur 4-11 Svar på spørsmål 27, fordelt på landsdel (N = 182). 

Figur 4-12 viser resultat fra spørsmål 29, svaralternativ C, fordelt på organisering av brannvesen. Det 

egentlige spørsmålet var ”Hvilke informasjonskampanjer deltar dere på i år?” På dette spørsmålet kunne 

man krysse av for flere alternativ, blant annet ingen (alternativ C). Som figuren viser deltok samtlige IKS-er 

på informasjonskampanjer, mens 7 % av de kommunale brannvesenene ikke deltok på noen kampanjer. 7 av 

brannvesenene som ikke deltok på noen kampanjer var fra Vestlandet, 2 fra Nord-Norge og 2 fra Midt-

Norge. 
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Figur 4-12 Delresultat fra spørsmål 29. Figuren viser andel brannvesen som deltar på 

informasjonskampanjer, fordelt på organisering (N = 182). 

 

 

Figur 4-13 viser fordeling av svarene på spørsmål 30, og det går frem at over halvparten av de spurte 

brannvesenene har tatt initiativ til egne kampanjer i løpet av de siste tre årene. 
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Figur 4-13 Svar på spørsmål 30, fordelt på organisering (N = 182). 

 

 

Diskusjon 

På spørsmål 27, om feieren gir annen branninformasjon under tilsyn med fyringsanlegg, var det ikke så stor 

forskjell mellom IKS-er og kommunale brannvesen, men i Figur 4-11 kan man se en forskjell mellom 

landsdelene i svarene på dette spørsmålet. Mellom Østlandet og Sørlandet er det nesten 35 prosentpoeng 

forskjell i kategorien i stor grad. Som tidligere nevnt, er det kun 6 respondenter fra Sørlandet, noe som gjør 

statistikken følsom. 

 

Alt i alt kan det se ut til at feieren i stor grad gir annen branninformasjon under tilsyn med fyringsanlegg. I 

oppfølgingssamtalene med brannvesenene kom det frem at denne informasjonen gjerne omhandler 

røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier. 

 

Av svarene på spørsmål 29, vist i Figur 4-12, ser det ut til at de fleste brannvesen i Norge deltar på en eller 

flere informasjonskampanjer. Av Figur 4-13 ser vi at over halvparten av respondentene forteller at de har tatt 

initiativ til egne kampanjer i løpet av de siste tre årene.  

 

I samtalene med brannvesenene ble det tydelig at det var forskjellige tolkninger omkring begrepet 

”informasjonskampanje”.  Mens noen svarte at de ikke pleide å gjennomføre noen egeninitierte kampanjer, 

men at de hadde jevnlige ”PR-stunt” om forskjellige aktuelle tema i lokalavisen, kategoriserte en annen 

respondent de samme aktivitetene som en type ”egen informasjonskampanje”. I ett brannvesen er dette med 

oppmerksomhet i media, eller ”PR-stunts”, blitt formalisert ved å bruke en informasjonskalender for å få 

med de sesongpregede temaene, som grilling i skog og mark, sikkerhet ved bruk av båt om våren og 

sommeren, og brannsikkerhet ved juletider. Det er derfor grunn til å tro at det gjøres en del mer 

forebyggende arbeid i form av informasjon og motivasjon for økt brannsikkerhet enn det som er kommet 

med i vår undersøkelse. 
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Det virker å være stor enighet om at motivasjons- og informasjonskampanjer er virkningsfulle tiltak. Ved å 

bevisstgjøre befolkningen på brannfare kan man skape en holdningsendring, og dette er noe brannvesenene 

prioriterer. 

 

4.2.5 Produktkvalitet 

Indikatorene i denne kategorien går på forhold som er viktige for brukeren. I denne sammenhengen kan 

brukeren være objektseier. 

4.2.5.1 Plan og rapport om tiltak og tilsyn 

Spørsmål 13 og 14 spør om det er utarbeidet rapport over det forebyggende arbeidet som ble utført året før, 

og om det er utarbeidet plan for det forebyggende arbeidet neste år.  

 

Resultat 

Svarene på spørsmål 13 og 14 fordelt på brannvesenenes organisering er vist i henholdsvis Figur 4-14 og 

Figur 4-15 

 

 

Figur 4-14 Svar på spørsmål 13, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 180). 
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Figur 4-15 Svar på spørsmål 14, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 182). 

 

 

Diskusjon 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn sier at det skal utarbeides en rapport over tiltak og tilsyn som 

ble gjort i løpet av foregående år. Likevel foreligger det ikke en slik rapport i alle brannvesen. De 

interkommunale brannvesenene har bedre resultater på dette spørsmålet enn de kommunale (se Figur 4-14).  

 

Det stilles også krav til at det utarbeides en plan for tiltak og tilsyn det kommende året. En slik plan er 

utarbeidet av samtlige av de interkommunale brannvesenene som svarte, men ikke av alle kommunale 

brannvesen (se Figur 4-15).   

 

Ved oppfølgingssamtalene i etterkant av spørreundersøkelsen gikk det frem at det oppleves å være 

varierende interesse både for rapport og plan om tiltak og tilsyn blant brannvesenenes styrer og kommunenes 

politiske ledelse. I noen regioner brukes rapporten aktivt fordi den skal inngå i årsberetningen til styret, eller 

fordi kommunaldirektøren aktivt etterspør den. Planen for kommende år oppleves iblant som litt meningsløs. 

En grunn til det kan være at brannvernregionen kanskje er liten, med få særskilte brannobjekter, slik at man 

føler at man har oversikt uten å behøve å dokumentere det skriftlig.  

 

 

4.2.5.2 Vedtak om tilsyn i andre bygninger enn i særskilte brannobjekter 

Spørsmål 21 spør om det er vedtatt tilsyn i andre bygg enn i særskilte brannobjekter. Hvis svaret er ja, vil det 

kunne bety økt innhold i tjenesten brannvesenet yter, og bedre service for beboerne i regionen. Samtidig er 
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det ikke alle kommuner som har behov for å fatte slike vedtak. Derfor er ikke dette spørsmålet tatt med i 

beregningen av totalkvalitet. 

 

Resultat 

Spørsmålet om vedtak om tilsyn i andre bygninger enn i særskilte brannobjekter er ment som en indikator på 

økt innhold og service for beboerne i brannvernregionen. 28 % av respondentene svarte at det er fattet vedtak 

om tilsyn i andre objekter enn i særskilte brannobjekter (se Figur 4-16).  

 

 

Figur 4-16 Svar på spørsmål 21 (N = 182). 

 

Diskusjon 

Et ”nei”-svar på spørsmål 21 er nødvendigvis ikke et tegn på dårligere kvalitet. Det kan naturligvis være slik 

at regionen ikke har behov for å fatte vedtak om tilsyn i andre brannobjekter enn særskilte brannobjekter, 

eller at man fanger opp problembygg som faller utenom § 13 i brann- og eksplosjonsvernloven ved å fatte 

enkeltvedtak om tilsyn. Derfor er dette spørsmålet ikke tatt med i beregningen av totalkvalitet. 

 

4.2.5.3 Bruk av egenmelding 

I henhold til forskrift om brannforebygging § 6-2 åpnes det for bruk av egenmelding i stedet for tilsyn. Det er 

brannvesenet som bestemmer hvilke objekt som skal få benytte egenmelding, forutsetningen er at man ikke 

hadde noen store avvik ved forrige tilsyn. 

 

Resultat 

Figur 4-17 viser at egenmelding mest brukes i noen eller i liten grad. 
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Figur 4-17 Svar på spørsmål 17, fordelt etter brannvesenenes organisering (N = 181). 

 

Diskusjon 

I oppfølgingsintervjuene med brannvesenene var det spredte synspunkter på det å bruke egenmelding. Noen 

opplevde det som et dårlig verktøy som i altfor høy grad kan bli utnyttet. Derfor vil man gjerne bruke 

egenmelding sammen med et besøk. Andre opplevde egenmelding som et veldig bra verktøy som bidrar til 

økt bevisstgjøring hos objekteierne. Og siden det er brannvesenet selv som bestemmer hvem som skal få 

benytte egenmelding, ble det ikke betraktet som et problem at noen muligens kunne utnytte systemet. 

Dessuten ville man aldri gi mulighet for egenmelding to ganger på rad, slik at man uansett vil følge opp med 

tilsyn med jevne mellomrom. Egenmeldinger kan være et verktøy som kan brukes til å frigjøre ressurser i 

brannvesenet som kan brukes til annet forebyggende arbeid. 

  

4.2.5.4 Ressursbruken i informasjons- og motivasjonskampanjer 

Spørsmål 28 og 32 spør henholdsvis om hvor stor andel av arbeidet, og hvor stor andel av de avsatte 

midlene, som ble brukt på informasjons- og motivasjonskampanjer.  

 

Resultat 

Spørsmål 28 kan være vanskelig å svare på, fordi man gjerne ikke har noen presis oversikt over 

timeforbruket, og fordi det er vanskelig å estimere et tall. I svarene finnes det ytterpunkter som 0 % og  

100 %, mens gjennomsnittet ligger på 19 % for kommunale og 15 % for interkommunale brannvesen. Disse 

resultatene er vist i Figur 4-18. 
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Figur 4-18 Svar på spørsmål 28, fordelt etter brannvesenenes organisering. Figuren viser 

gjennomsnittet av tid (prosent av total tid) som brukes til informasjons- og 

motivasjonskampanjer (N = 168). 

 

I spørsmål 32 spurte vi om hvor stor andel av midlene avsatt for forebyggende arbeid som ble brukt til 

motivasjons- og informasjonskampanjer i 2010. Omlag 2/3 av respondentene svarte på dette, og 

gjennomsnittet for kommunale brannvesen er 12,2 %, mens det for IKS-ene er 9,5 %. 

 

I spørsmål 34 spurte vi om hvor lenge forrige kampanje varte. 66 % av respondentene svarte mindre enn en 

måned og 4,2 % svarte lenger enn et år. 

 

 

Diskusjon 

Som man kan se av Figur 4-18, er det ikke stor forskjell mellom IKS-er og kommunale brannvesen, det er 

heller ingen stor forskjell i svarene på spørsmål 32. De forskjellene som finnes kan til dels skyldes at en 

informasjonskampanje prosentmessig vil gjøre et større innhugg i personalbruken hos mindre brannvesen 

som kun dekker den egne kommunen, enn det vil gjøre for et større IKS som dekker flere kommuner. 

 

Det ser ut til at flertallet av kampanjene som gjennomføres i regi av brannvesenene har en varighet på under 

en måned, mens kun et fåtall varte over et år. Dette betyr at det er kun et fåtall av disse aktivitetene som 

havner i kategorien langvarige kampanjer, som i følge TØI-rapporten [17] har minst effekt (se avsnitt 3.2.2). 

 

4.2.6 Totalkvalitet 

Basert på beregningsmetoden som er presentert i vedlegg B, har vi sammenlignet poengscorene for de 

forskjellige brannvesenene for hver kvalitetskategori. Vi har undersøkt forskjeller mellom kommunale- og 

interkommunale brannvesen, landsdeler og brannvernregioner med henholdsvis mange og få innbyggere.  
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Resultat 

Figur 4-19 presenterer en sammenligning av gjennomsnittsscoren for kommunale-, interkommunale- og alle 

brannvesen. Figuren viser at interkommunale brannvesen i snitt scorer høyere på prosess- og produktkvalitet 

enn kommunale brannvesen. 

 

  
Figur 4-19 Sammenligning av gjennomsnittsscoren for kommunale-, interkommunale- og alle 

brannvesen. Høyeste mulige poengsum er 10 poeng for de tre kvalitetskategoriene, og 

30 poeng for totalkvalitet. 

 

Figur 4-20 presenterer en sammenligning av gjennomsnittsscoren for brannvesenene fordelt på de 

forskjellige landsdelene. Midt-Norge og Nord-Norge scorer en del lavere enn de øvrige landsdelene på 

produktkvalitet. 

 

 
Figur 4-20 Sammenligning av gjennomsnittsscoren for brannvesenene fordelt på de forskjellige 

landsdelene. Høyeste mulige poengsum er 10 poeng for de tre kvalitetskategoriene, og 

30 poeng for totalkvalitet. 
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I Figur 4-21 ser man hvordan forskjellig organiserte brannvesen i de forskjellige landsdelene kommer ut med 

tanke på totalkvalitet. 

 

 
Figur 4-21 Sammenligning av totalkvalitet fordelt på landsdeler og type organisering. For Nord-

Norge og Vestlandet har det ikke vært datagrunnlag for å beregne totalkvalitet for 

IKS-ene. 

 

Diskusjon 

Når det gjelder strukturkvalitet, ligger IKS-ene litt under de kommunale brannvesenene, men denne 

forskjellen er for liten til å være signifikant. At de to typene av organisering av brannvesen ligger såpass likt 

på strukturkvalitet, kan bety at det ikke er noen forskjell i bemanning og kompetanse i forhold til kravene. 

Interkommunale brannvesen scorer imidlertid høyere enn kommunale brannvesen på prosess- og 

produktkvalitet. Med bakgrunn i dette, og i de øvrige spørsmålene som er presentert i dette kapittelet, kan vi 

konkludere med at interkommunale brannvesen ser ut til å ha høyere kvalitet i sitt brannforebyggende arbeid 

enn kommunale brannvesen. 

  

I Figur 4-20 så vi på forskjellene i totalkvalitet mellom landsdelene. Det som kan trekkes frem i denne 

grafen, er at Midt-Norge og Nord-Norge scorer en del lavere enn de øvrige landsdelene på produktkvalitet. I 

Figur 4-19 ser vi at dette er en kategori hvor de interkommunale brannvesenene scoret høyere enn de 

kommunale brannvesenene. Figur 4-20 viser at Nord-Norge er landsdelen som scorer lavest på 

produktkvalitet, dette kan skyldes at kun én av respondentene fra Nord-Norge er organisert som et 

interkommunalt brannvesen. 

 

Samtidig er det verdt å nevne at Østlandet scorer en del høyere enn de øvrige landsdelene på prosesskvalitet, 

og noe høyere enn de andre på produktkvalitet. Som tidligere nevnt, har Østlandet også flere IKS-er, noe 

som kan trekke opp totalkvaliteten i landsdelen. Figur 4-21 viser imidlertid at det ikke er så stor forskjell 

mellom de interkommunale og kommunale brannvesenene på Østlandet, som det er i de øvrige landsdelene. 

 

Undersøker vi det gjennomsnittlige innbyggertallet for kommuner med kommunale brannvesen i denne 

undersøkelsen, får vi følgende tall: 
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Nord-Norge: 4.849 

Sørlandet: 1.790 

Vestlandet: 13.466 

Østlandet: 27.502 

  

Om vi betrakter denne listen sammen med Figur 4-21, kan se ut til at det er en sammenheng mellom 

innbyggertall og totalkvalitet i de kommunale brannvesenene. Et høyere innbyggertall gir økt bemanning, jf. 

dimensjoneringsforskriften, som igjen gjør det lettere å utarbeide og vedlikeholde gode rutiner og å 

gjennomføre kvalitetssikring (jf. spørsmål 12). 

 

Figur 4-22 viser brannvesenenes totalkvalitet sammenlignet med innbyggertall i brannvernregioner med 

kommunale brannvesen. Den røde linjen indikerer beste tilpasning, og R
2
-verdien til denne linjen er 

forholdsvis lav. R
2
-verdien sier noe om avviket mellom beste tilpasning og observasjonene i datasettet, 

derfor kan vi ikke si at det er noen tydelig sammenheng mellom innbyggertall og kvalitet på det 

forebyggende arbeidet. Men samtidig er det interessant at samtlige brannvernregioner med mer enn 20.000 

innbyggere har en totalkvalitet på over 15 poeng. 

 

 
 

 

Figur 4-22 Totalkvaliteten på brannvesenets forebyggende arbeid som funksjon av innbyggertall i 

kommunen. Den røde linjen indikerer beste tilpasning. Det er ingen åpenbar 

sammenheng mellom disse to faktorene. 

 

4.2.7 Sammenligning av totalkvalitet mot brannstatistikk 

I vedlegg B er det beskrevet et system som gir respondentene poeng ut fra hvordan de svarte på 

spørreundersøkelsen. Denne poengberegningen er ikke ment å fungere som et rangeringsverktøy, men skal 

være et verktøy for å kunne utforske forskjellige statistiske sammenhenger og hypoteser. En hypotese kan 

være at høy kvalitet i det forebyggende arbeidet vil redusere antall branner.  

 

En annen hypotese er at høy kvalitet i det forebyggende arbeidet vil redusere omfanget og konsekvensene av 

de brannene som oppstår. For å sjekke denne hypotesen, ble det hentet tall fra Finansnæringens 
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fellesorganisasjon (FNO), som viser utbetalinger fra forsikringsselskapene etter branner. I disse tallene er 

alle typer branner, for eksempel i bolig, næringsbygg etc., inkludert. For å ta hensyn til at enkelte regioner 

har flere innbyggere, og følgelig flere branner, ble tallene regnet om til kroner per 10.000 innbyggere. FNOs 

tallmateriale viser antall branner, i tillegg til utbetalte kroner. Men det er viktig å være klar over at én fysisk 

brann kan registreres flere ganger, dersom det er flere forsikringspoliser innblandet, som for eksempel ved 

brann i boligblokk. 

 

Resultat 

Totalkvaliteten for forebyggende arbeid for hvert av brannvesenene som har svart på spørreundersøkelsen, 

ble beregnet i henhold til beskrivelsene i vedlegg B. Figur 4-23 viser poengsum for totalkvalitet som 

funksjon av antall branner i særskilte brannobjekter i perioden 2007-2009. 

 

    
Figur 4-23 Totalkvalitet som funksjon av antall branner i § 13-bygg i perioden 2007-2009. 

Det er ingen åpenbar sammenheng mellom disse to faktorene. 

 

 

Figur 4-24 viser poengsum for totalkvalitet som funksjon av utbetalt skadeforsikring i kroner per 

bygningsbrann i perioden 2006-2010. 
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Figur 4-24 Totalkvalitet som funksjon av utbetalte kroner i skadeerstatning (i kNOK) per brann i 

perioden 2006-2010. Det er ingen åpenbar sammenheng mellom disse to faktorene. 

 

 

Diskusjon 

I Figur 4-23 ble totalkvaliteten vist som funksjon av antall branner i § 13-bygg (såkalte særskilte 

brannobjekt) per 10.000 innbyggere i brannvernregionen. Grunnen til at vi ser på § 13-bygg i denne figuren, 

er at det er i disse byggene man i hovedsak går tilsyn, og det er her man burde se en effekt av forebyggende 

arbeid utført i henhold til forskriftskrav. I figuren er kommunale brannvesen markert med lyseblå markører, 

mens IKS-ene er markert med mørkeblå. 

 

Ut fra figuren kan man ikke fastslå en sammenheng mellom høy kvalitet i det forebyggende arbeidet og 

reduksjon i antall branner i § 13-bygg. Om hypotesen hadde vært korrekt, skulle man kunne se at antall 

branner i § 13-bygg sank med økende totalkvalitet.Det samme bildet viser seg om man fremstiller 

totalkvaliteten opp mot antall boligbranner, antall branner i næringsbygg og totalt antall bygningsbranner. 

 

I Figur 4-24 er forsikringsutbetalinger vist som funksjon av brannvernregionens totalkvalitet. Antall utbetalte 

kroner ble dividert på antall forsikringssaker for å gi kroner per brann. Heller ikke her kan vi påvise at 

hypotesen stemmer.  

 

I både Figur 4-23 og Figur 4-24 ser vi at enkelte brannvesen kommer ut med negativ score på totalkvalitet. 

Dette er brannvesen som mangler de rutiner vi anser som viktige for kvaliteten, og som har svart en del i 

liten grad eller ikke i det hele tatt på spørsmålene. 
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4.2.8 Forbedringspotensialer 

Resultat 

Gjennomsnittspoengsummene for totalkvalitet for kommunale og interkommunale brannvesen er vist i 

Tabell 4-3. 

 

Tabell 4-3 Gjennomsnittspoengsummene for totalkvalitet. Alle spørsmål med poengsum 

under 0,5 (under 0 for spørsmål i kursiv) anses å være et forbedringsområde 

Spørsmål Kommunalt Interkommunalt 

Spm. 12: Utøves det kvalitetssikring? 0,12 0,40 

Spm. 13: Foreligger det rapport for det forebyggende 

arbeidet i fjor? 

0,84 0,96 

Spm. 14: Foreligger det plan for det forebyggende arbeidet 

neste år? 

0,91 1,00 

Spm. 15: Kjenner du ROS-analysen? 0,76 0,92 

Spm. 16: Er ROS-analysen dekkende for dagens situasjon? 0,54 0,72 

Spm. 19: Er det nær kontakt med bygningsmyndighet (får 

beskjed om nye objekter)? 

0,45 0,42 

Spm. 20: Er det nær kontakt med bygningsmyndighet (får 

beskjed om bruksendring)? 

0,24 0,22 

Spm. 23: Benyttes sjekklister ved tilsyn? 0,62 0,76 

Spm. 24: Blir avvik som ikke er lukket registrert? 0,60 0,62 

Spm. 25: Blir det registrert hvor mange ganger avvik er 

påpekt? 

0,47 0,28 

Spm. 26: Melder man til bygningsmyndighet ved lovstridige 

forhold? 

0,62 0,74 

Spm. 27: Gir feieren informasjon? 0,86 0,88 

 

Som vist i Tabell 4-3 er det i hovedsak fire områder både de kommunale brannvesenene og IKS-ene i snitt 

bør score høyere på. Spørsmål 12 går på kvalitetssikring, spørsmål 19 og 20 går på samarbeid med lokale 

bygningsmyndigheter, og spørsmål 25 går på oversikt over hvor mange ganger et avvik er påpekt tidligere.  

 

4.3 Metodekritikk 

I dette prosjektet har vi valgt å utarbeide en spørreundersøkelse som ble sendt ut til brannvesenene i Norge. 

Dette ble gjort for å få et datagrunnlag som kunne si noe om kvaliteten i brannvesenenes forebyggende 

arbeid. Problemet med slike spørreundersøkelser, i forhold til en kvalitativ metode, er imidlertid at man ikke 

har noen kontroll med hvordan respondenten forstår spørsmålet, eller hva det er respondenten virkelig svarer 

på. 

 

Et eksempel er spørsmål 9: ”Antall personer med relevant yrkesutdanning i ditt brannvesen som utfører 

brannforebyggende arbeid (med yrkesutdanning menes utdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen, 

ingeniørutdanning eller fagutdanning som feiersvenn)?” Det ble altså spurt etter antall personer. Til tross 

for dette, er det flere som svarte desimaltall, som for eksempel 2,5 og 1,1. Man har tilsynelatende svart antall 

årsverk, og ikke antall personer. 
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I eksempelet er det lett å se at respondenten har misoppfattet spørsmålet, mens det for andre spørsmål er 

mindre opplagt. Dette gjelder spesielt for spørsmålene med svaralternativer. Her kan man ikke være sikker 

på at respondenten svarer på det man spør om. 

 

En annen ulempe med spørreundersøkelser, er at det i noen tilfeller kan hende at hverken spørsmål eller 

svaralternativ passer til respondentens virkelighet. I slike tilfeller blir respondenten tvunget til å svare noe 

annet, eller kanskje han ikke svarer i det hele tatt. Et eksempel på dette er, som tidligere nevnt, spørsmål 19, 

hvor det spørres om brannvesenet får beskjed fra bygningsmyndighetene før nye brannobjekter tas i bruk 

(etter definisjonen i § 13 i forskrift om brannforebygging [4]). En av respondentene skjønte hva man ville 

oppnå med spørsmålet, men følte at hverken spørsmålet eller svaralternativene passet til hans virkelighet. 

Respondentens brannvesen har rutiner for å sjekke nye brannobjekter i en database, og holder seg på denne 

måten oppdatert om nye objekt i regionen, uten at man får beskjed fra bygningsmyndighet. Dette førte til at 

”feil” svar ble avgitt, og respondenten tapte poeng til utregningen av totalkvalitet. 

 

Det vil alltid være en del feilkilder man må ta i betraktning i et slikt dataunderlag. En del av disse feilkildene 

ble forsøkt belyst i samtalene med brannvesenene som ble gjennomført i etterkant av spørreundersøkelsen. 

 

Vi mener imidlertid at en spørreundersøkelse blant landets brannvesen er både nyttig og nødvendig for å 

kunne vurdere kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid. Vurderingen vår ville være ineffektiv og 

resultatene mangelfulle om vi ikke spurte brannvesenene selv om hvordan de utfører jobben sin. En 

spørreundersøkelse er også bedre egnet til å fange opp generelle trender, noe vi ikke ville fått om vi hadde 

valgt en kvalitativ metode, som for eksempel dybdeintervju. 

 

Poengberegningsmodellen som er brukt, og vektingen av hvert enkelt spørsmål i denne studien, er utarbeidet 

med bakgrunn i SINTEF NBLs vurdering av hvilke sider ved det forebyggende arbeidet vi anser som  viktig 

for kvaliteten. Andre vektinger ville mest sannsynlig gitt andre utslag, og muligens andre konklusjoner. 

SINTEF NBL er likevel av den oppfatning at vektingsmodellen som er brukt er en god tilnærming for å 

kartlegge kvalitetsnivået i brannvesenets arbeid. 
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5 Overordnet diskusjon 

5.1 Rammebetingelser for brannvesenene 

Basert på resultatene presentert i kapittel 4.2.3, kan det se ut til at de fleste brannvesenene oppfyller 

bemanningskravet i henhold til dimensjoneringsforskriften. Som nevnt er det relativt få respondenter som har 

svart på dette spørsmålet, noe som fører til at man må tolke resultatet varsomt. Likevel kommer det frem at 

91 % av respondentene oppfyller dette kravet til bemanning. Det er usikkert hvorfor svarprosenten på dette 

spørsmålet er såpass lav, men det kan ha noe med at man mest sannsynlig ikke har noen oversikt over disse 

tallene, og at respondentene synes det er vanskelig å estimere et tall. 

 

Videre ser vi at 11 % av de som jobber med forebyggende arbeid mangler den formelle kompetansen det 

stilles krav til i forskriften. I samtalene med brannvesenene ble det pekt på at det er vanskelig å rekruttere 

personer med korrekt kompetanse. Samtidig ble det uttrykt at man opplever at kvaliteten og tilbudet på 

Norges brannskole varierer. Det ser altså ut til at myndighetene bør vurdere utdanningstilbudet for 

brannvesen, både med tanke på innhold og antall studieplasser. Brannvesenets behov for kompetanse inngår i 

videreføringen av dette prosjektet, og er også tema for det regjeringsoppnevnte utvalget som vurderer det 

samlete utdanningsbehovet i brannvesenet. 

 

5.2 Organisering av det brannforebyggende arbeidet 

De interkommunale brannvesenene scoret høyere enn kommunale brannvesen på de fleste spørsmålene i 

kategorien prosesskvalitet. Som nevnt i tidligere diskusjon, kan dette komme av at IKS-ene gjerne er større 

organisasjoner, noe som i større grad gjør bedre arbeidsprosesser og –rutiner mulig. Dette mener vi er viktig 

for å opprettholde et godt kvalitetsnivå på det forebyggende arbeidet. Et annet aspekt som også anses som 

viktig, er at man i større organisasjoner vil kunne samle mer kompetanse på ett sted. 

 

Samtidig er det viktig å påpeke at det ser ut til at mindre, kommunale brannvesen løser de pålagte oppgavene 

tilfredsstillende innenfor de rammer de har. Likevel mener vi at det vil være fordelaktig å organisere det 

forebyggende arbeidet i større enheter, enten i form av IKS-er eller gjennom samarbeidsavtaler. Ved 

samarbeidsavtaler vil man kunne få synergieffekter, både med tanke på ressurser og kompetanse. Vi mener 

det beste vil være å organisere brannvesen i IKS-er for å få fullt utbytte av synergieffektene. 

 

En slik organisering vil ikke være praktisk mulig for alle mindre brannvesen. Det kan være geografiske 

avstander og andre forhold som gjør det lite hensiktsmessig å slå sammen brannvernregionene. Dette bør 

man ta hensyn til. 

 

5.3 Samarbeid mellom brannvesen og byggesakskontor 

Når det gjelder brannvesenets samarbeid med lokale bygningsmyndigheter, kom de kommunale 

brannvesenene bedre ut enn IKS-ene. Samtidig ble det uttrykt i samtalene med brannvesenene i etterkant av 

spørreundersøkelsen at dette samarbeidet i stor grad var personavhengig. Det er uklart hvorvidt dette kan 

generaliseres, men vi mener at dette samarbeidet må formaliseres, med klare rutiner for hvilken informasjon 

som skal utveksles og hvordan dette skal gjøres. Dette formaliseringsarbeidet bør skje lokalt for å sikre at 

man tar hensyn til lokale forhold. 

 

5.4 Kan hypotesene motbevises? 

I denne studien ble det innledningsvis definert tre hypoteser: 
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1. Høy kvalitet i det forebyggende arbeidet vil redusere antall branner. 

2. Høy kvalitet i det forebyggende arbeidet vil redusere omfanget og konsekvensene av de branner som 

oppstår. 

3. Brannvesen som er organisert i IKS har bedre rutiner og bedre kvalitet i det forebyggende arbeidet. 

 

Hypotese 1 

I Figur 4-23 i kapittel 4.2.7 ble totalkvalitet for hver kommune stilt opp mot antall branner i særskilte 

brannobjekt i kommunen. Som figuren og den etterfølgende diskusjonen viste, kan vi ikke med dette 

datasettet og de gitte antagelsene bekrefte at dette stemmer. Med andre ord, hypotesen er avkreftet. At en 

hypotese er avkreftet vil si at det enten er selve hypotesen feil, ellers så er antagelsene for hypotesen feil. I 

dette tilfellet vil antagelsene være at de definerte kvalitetsindikatorene fanger opp de forhold som innvirker 

på antall branner, og at brannstatistikken er god nok, og inneholder så lite støy at noen sammenhenger kan la 

seg påvise.  

 

Hypotese 2 

Figur 4-24 i samme kapittel viser totalkvalitet som funksjon av utbetalinger fra forsikringsselskaper i 

etterkant av branner. Heller ikke her kan vi bekrefte at det er en sammenheng mellom kvaliteten i det 

forebyggende arbeidet og omfanget på brannene. Hypotesen er også her avkreftet, noe som betyr at 

hypotesen eller antagelsene er feil. De samme antagelsene som for Hypotese 1 vil gjelde for Hypotese 2. 

 

Hypotese 3 

Figur 4-19 viser at interkommunale brannvesen har i gjennomsnitt høyere totalkvalitet enn kommunale 

brannvesen. Dette betyr at vi ikke har greid å avkrefte hypotesen. 

 

Spørsmålet man nå stiller seg er hva det betyr at hypotese 1 og 2 ble avkreftet. Som sagt kan det være flere 

årsaker til at hypotesene ble avkreftet. En forklaring kan være, som tidligere nevnt, at statistikken vi har 

benyttet ikke er god nok. De fleste brannvernregioner hadde 1-7 branner i § 13-bygg over en 4-årsperiode. 

Når man opererer med så små tall i statistikken, blir utregningene svært følsomme for støy som kan skjule 

eventuelle sammenhenger. Hadde man kunnet anta at kvalitetsnivået i regionen hadde vært konstant over en 

lengre periode, kunne man sjekket antall branner over flere år, og på den måten redusert støyen i 

utregningene. En annen forklaring kan være at kvalitetsindikatorene vi har benyttet ikke fanger opp alle 

forhold som definerer kvaliteten i det brannforebyggende arbeidet. Om dette skulle stemme, bør man prøve å 

kartlegge hvilke ytterligere forhold dette kan være. 
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Vedlegg A: Spørreundersøkelse sendt ut til brannvesenet 

 

Introduksjon 

SINTEF NBL as gjennomfører, på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), et 

prosjekt som skal vurdere kvaliteten på brannvesenets og feiervesenets brannforebyggende arbeid.  Dette 

gjøres for å kunne utarbeide en optimal tiltaksbeskrivelse i forhold til tilgjengelige ressurser. 

 

I denne sammenheng ber vi landets brannsjefer, alternativt leder av forebyggende avdeling, svare på 

følgende spørsmål: 

 

Om deg 

1. Hvilken stilling har du i brannvesenet? OPPGI STILLINGSBETEGNELSE. 

2. Hvor lenge har du vært ansatt i brannvesenet? OPPGI ANTALL ÅR. 

3. Hvor mange personer i ditt brannvesen jobber med brannforebyggende arbeid? OPPGI ANTALL. 

4. Har din brannvernregion en forebyggende avdeling? 

a. Ja 

b. Nei (gå til spørsmål 7) 

5. Arbeider du i brannforebyggende avdeling (uansett heltid eller deltid)? 

a. Ja 

b. Nei 

6. Hvor mange år har du jobbet i brannforebyggende avdeling? OPPGI ANTALL ÅR. 

 

 

Dimensjonering av innsatsen på det forebyggende arbeidet 

7. Anslå det reelle antall årsverk som brukes til forebyggende arbeid? 

 

8. Hva er, i din brannvernregion, definert som brannforebyggende arbeid. SVAR MED STIKKORD.  

 

 

Brannvesenets kvalifikasjoner og kompetanse 

9. Hvor mange personer med relevant yrkesutdanning i ditt brannvesen utfører brannforebyggende 

arbeid (med yrkesutdanning menes utdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen, 

ingeniørutdanning eller fagutdanning som feiersvenn)? OPPGI ANTALL. 

 

10. Hvor mange personer som utfører brannforebyggende arbeid mangler den formelle kompetansen 

som angis i forskriften, men som likevel har lang og relevant erfaring? OPPGI ANTALL. 

 

11. Hvor mange personer har gjennomført relevant etterutdanning det siste året? OPPGI ANTALL. 

 

12. I hvilken grad utøves det kvalitetssikring av tilsynene ditt brannvesen utfører (med kvalitetssikring 

menes internkontroll, stikkprøver av tilsynsrapporter etc.)? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 
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Planlegging av det forebyggende arbeid: 

13. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-2 sier at det hvert år skal utarbeides en rapport 

som både inneholder de tiltak og de tilsyn som ble gjort det foregående året. Foreligger det en slik 

rapport i din brannvernregion?  

a. Ja  

b. Nei 

c. Vet ikke 

 

14. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-2 sier at det hvert år skal utarbeides en plan over 

de tiltak og tilsyn som planlegges utført neste år. Foreligger det en slik plan i din brannvernregion? 

a. Ja 

b. Nei 

c. Vet ikke 

 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): 

15. I hvilken grad kjenner du til ROS-analysen for din brannvernregion? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

 

16. I hvilken grad mener du gjeldende ROS-analyse dekker dagens situasjon i brannvernregionen? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 

 

 

Brannvesenets tilsyn med særskilte brannobjekter 

17. I hvilken grad benyttes egenmelding som et alternativ til tilsyn i din brannvernregion (jf. forskrift om 

brannforebygging §6-2 punkt a)? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 

 

18. Hvilke satsningsområder er definert i din brannvernregion?  

 

19. I hvilken grad er det nært samarbeid med byggesakskontor/bygningsmyndighet, slik at brannvesenet 

får beskjed om nye brannobjekter før de tas i bruk? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 
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20. I hvilken grad er det nært samarbeid med byggesakskontor/bygningsmyndighet, slik at brannvesenet 

på forhånd får beskjed om bruksendring? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 

 

21. Er det i din brannvernregion fattet vedtak om tilsyn i andre bygninger enn i særskilte brannobjekter? 

a. Ja 

b. Nei 

c. Vet ikke 

 

22. Hvis ja på spørsmål 21; Gi eksempler på type bygninger hvor det er fattet vedtak om tilsyn.. 

 

23. I hvilken grad benyttes det noen form for sjekklister ved tilsyn (med sjekkliste menes en liste med 

tema som bør berøres under tilsynet)? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 

 

24. I hvilken grad blir det registrert hvor mange tilsynsobjekter som fremdeles har avvik fra forrige 

tilsyn som ikke er lukket i henhold til fremdriftsplanen? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 

 

25. I hvilken grad blir det registrert hvor mange ganger avvikene er påpekt tidligere? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 

 

26. I hvilken grad melder brannvesenet fra til den kommunale bygningsmyndigheten om forhold som 

synes å være i strid med plan- og bygningsloven? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 
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Feiervesenets tilsyn: 
27. I hvilken grad gir feieren annen branninformasjon under tilsyn med fyringsanlegg (med annen 

informasjon menes f. eks. informasjon om røykvarsler, håndslukker og rømningsveier)? 

a. I stor grad 

b. I noen grad 

c. I liten grad 

d. Ikke i det hele tatt 

e. Vet ikke 

 

 

Informasjons- og motivasjonskampanjer: 

28. Hvor stor andel av det forebyggende arbeidet brukes på informasjons- og motivasjonskampanjer? 

OPPGI I PROSENT. 

 

29. Hvilke nasjonale informasjonskampanjer deltar dere på i år? FLERE SVAR MULIG. 

a. Aksjon boligbrann 

b. Brannvernuka 

c. Vi deltar ikke på noen informasjonskampanjer i år 

d. Annet, spesifiser her 

 

30. Har dere gjennomført egne kampanjer/aksjoner de siste tre årene? 

a. Ja 

b. Nei 

 

31. Hvor mange informasjons- og motivasjonskampanjer ble gjennomført i løpet av 2010? OPPGI 

ANTALL.  

 

32. Hvor stor prosentandel av midlene som var avsatt til forebyggende arbeid ble brukt til informasjons- 

og motivasjonskampanjer i 2010 (kun direktekostnader, ikke arbeidstimer)? OPPGI PROSENT. 

 

33. Hvilke kommunikasjonskanaler benyttes som regel i kampanjer? 

a. Radio 

b. TV 

c. Avis 

d. Brosjyre 

e. Internett 

f. Tilsyn 

g. Oppsøkende virksomhet 

h. Foredrag 

i. Undervisning 

j. Andre. Spesifiser. 

 

34. Hvor lenge varte den siste lokalt initierte kampanjen? 

a. Mindre enn en måned 

b. 1-3 måneder 

c. 4-6 måneder 

d. Ca 1 år 

e. Lenger enn et år 

f. Vet ikke
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Vedlegg B: Poengberegning 

Alle spørsmål som ikke stilles for å få ekstrainformasjon, er klassifisert i en av fem kategorier ut fra hvor 

viktige faktorene det spørres om er: minst viktig, mindre viktig, hverken eller, mer viktig eller veldig viktig, 

se Tabell B-2. Kategoriene spørsmålene havner i, definerer også maksimal poengsum   det er mulig å oppnå 

på spørsmålet, avhengig av hvilket alternativ som velges (se Tabell B-1). 

 

Det er forskjellige svaralternativer på spørsmålene. De som går igjen mest er vist i Tabell B-1 

 

Tabell B-1 Poengverdi knyttet til forskjellige svaralternativer 

Svaralternativ Poeng     Kommentar 

a. I stor grad 1 positivt bidrag til totalkvaliteten 

b. I noen grad 0,5 positivt bidrag til totalkvaliteten 

c. I liten grad -0,5 negativt bidrag til totalkvaliteten 

d. Ikke i det hele tatt -1 negativt bidrag til totalkvaliteten 

e. Vet ikke 0 intet bidrag til totalkvaliteten 

 

Her er tanken at svaralternativer som gir et positivt bidrag til totalkvaliteten (alternativ a og b) skal gi en 

positiv score, mens alternativer som bidrar negativt til kvaliteten (alternativ c og d) skal få en negativ score. 

Alternativ e skal ikke gi noe bidrag til beregningen av totalkvalitet, og gir dermed 0 poeng.  

 

For andre spørsmålstyper der det er gitt andre svaralternativer, er det definert andre poengverdier, men 

maksimal poengverdi er alltid     . 

 

For å beregne oppnådd poengsum γ for hvert spørsmål defineres 

 

         

 

Med utgangpunkt i Tabell B-2 kan man summere oppnådd poengsum i hver kvalitetskategori, og ved å sette 

     kan man beregne maksimal oppnåelig poengsum.  

 

  ∑   

 

   

 

hvor n er antall spørsmål i kategorien. 

 

Maksimal oppnåelig poengsum for de tre kategoriene blir dermed: 

 Strukturkvalitet:          

 Prosesskvalitet:          

 Produktkvalitet:         

 

I og med at det er flere spørsmål i prosesskvalitetskategorien, må man vekte kategoriene i forhold til 

hverandre. Vi har her valgt at hver kategori skal kunne gi like mange poeng. Det vil si at hvert spørsmål i 

prosesskvalitetskategorien blir ”mindre verdt” i forhold til de to andre kategoriene. De to andre kategoriene 

inneholder imidlertid en del grunnleggende spørsmål, og må ikke havne i skyggen av 

prosesskvalitetskategorien. Den totale summen man sitter igjen når man summerer poengsummene fra de tre 

kvalitetskategoriene, totalkvalitet, vil brukes for å undersøke som det er noen korrelasjoner mellom 

kvalitetsnivået på det forebyggende arbeidet og brannstatistikken. 



 
 

 

 

PROSJEKTNR 
107499 

 

RAPPORTNR 
NBL A11115 

VERSJON 
2 B2 av B2 

 

 

 

Tabell B-2 SINTEF NBLs vurdering av hvor viktig kvalitetsindikatoren (spørsmålet) er. 

Spørsmålene det henvises til er gjengitt i vedlegg A. 

 

Minst 
viktig 

Mindre 
viktig 

Hverken 
eller 

Mer  

viktig 
Veldig 
viktig 

Maks poengsum 

  på spørsmålet 1 2 3 4 5 

Strukturkvalitet 

     Spm. 7         x 

Spm. 9       x   

Spm. 10     x     

Spm. 11   x       

Prosesskvalitet 

     Spm. 12         x 

Spm. 15       x   

Spm. 16       x   

Spm. 19       x   

Spm. 20       x   

Spm. 23         x 

Spm. 24       x   

Spm. 25   x       

Spm. 26         x 

Spm. 27       x   

Spm. 29       x   

Spm. 30       x   

Produktkvalitet 

     Spm. 13       x   

Spm. 14       x   

Spm. 21 
Spørsmålet går under produktkvalitet,  

men inngår ikke i beregningen av totalkvalitet 

Spm. 17   x       

Spm. 28 

Spørsmålet går under produktkvalitet,  

men inngår ikke i beregningen av totalkvalitet 

Resultatkvalitet 

     
Statistikk 

Statistikk settes opp mot 

kvaliteten på det forebyggende arbeidet 
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