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Informasjon fra DSB ved brann- og redningsseksjonen  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arbeider med en rekke saker som er aktuelle for 
landets brann- og redningsvesen å få informasjon om. Temaene vi ønsker å informere om er:  
 

1. Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet  
2. Melding om brannvern (MOB) og saksbehandling i DSB 
3. Resultater fra DSBs tilsyn med 110-sentralene 
4. Ny veirapport 2022/08   

 
1. Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet 

Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen starter nå en helhetlig gjennomgang av brann- og 
redningsområdet. En arbeidsgruppe skal bidra i dette arbeidet. Gjennomgangen skal munne ut i en 
melding til Stortinget som planlegges lagt frem innen utgangen av 2023. 
 
– Denne regjeringen vil skape trygget i hele landet og ønsker å styrke det lokale nivået i 
beredskapsarbeidet. Vi mener det nå er på tide med en helhetlig gjennomgang av brann- og 
redningsområdet – det er snart 13 år siden sist det ble gjort en slik gjennomgang, sier justis- og 
beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 
 
Norge må ha et brann- og redningsvesen som er i stand til å håndtere fremtidens utfordringer – innenfor 
eget sektoransvar og i samarbeid med andre nødetater og beredskapsaktører. 
 
Langsiktig perspektiv 
– Erfaring har vist oss at alvorlige ulykker og hendelser kan skje når som helst og hvor som helst. Derfor 
er det så viktig at vi har tilgang til beredskapsressurser, personell og utstyr i hele Norge. 
 
En videreutvikling av brann- og redningsområdet må ha et langsiktig perspektiv som er forankret i 
utfordringsbildet. Mer kunnskap er nødvendig.  Hva som er de fremtidige behovene i samfunnet og 
hvordan brann- og redningsvesenet kan møte disse behovene på best mulig måte. 
 
Arbeidsgruppen som bistår i arbeidet med den helhetlige gjennomgangen består av: 
 
Leder: 

- Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, avdeling for forebygging og sikkerhet, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

Øvrige medlemmer: 
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- Janicke Larsen, brannsjef, Bergen brannvesen 
- Atle Festervoll, brannsjef, Lom og Sjåk brannvesen 
- Alonza Garbett, brannsjef, Vardø brann- og redningskorps 
- John Bjella, brannsjef, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS 
- Ketil Sivertsen, leder Trondheim Brannkorps Forening (Fagforbundet), leder Norsk Brann- og 

Redningsforum. Nåværende stilling: brannkonstabel (heltid) i Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS 

- Torill Neset, kommunedirektør, Gjerstad kommune (Fra 2. januar 2023, seniorrådgiver for 
samfunnssikkerhet og beredskap, KS) 

- Pia Farstad Von Hall, fagleder, Samfunnsbedriftene brann og redning 
- Marit Svensgaard, partner, Oslo Economics 

Mer informasjon: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-med-helhetlig-gjennomgang-av-brann-og-
redningsomradet/id2946779/ 
 
Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen 1. juni 2023. DSB bistår med sekretariatet.  
 
 

2. Melding om brannvern (MOB) og saksbehandling i DSB 

DSB ber alle brann- og redningsvesen om å svare raskt på Melding om brannvern (MOB) slik at 
informasjonen kan brukes i den helhetlige gjennomgangen.  

DSB vil samtidig oppfordre brann- og redningsvesen til å hjelpe hverandre med spørsmål og 
problemstillinger da direktoratet vil ha begrenset kapasitet til å veilede frem til rapporten om helhetlig 
gjennomgang av brann- og redningsområdet er levert. 
  

3. Resultater fra DSBs tilsyn med 110-sentralene 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sentral tilsynsmyndighet med hjemmel brann- 
og eksplosjonsvernloven § 31. 
 
I mars 2022 ble det gjennomført en øvelse i rekvirering av skogbrannhelikopter og et dokumenttilsyn 
ved alle 110-sentralene i Norge. I dokumenttilsynet ble det utført kontroll av etterlevelse med kravene til 
øvelser i brann- og redningsvesenforskriften § 33 Øvelser og evaluering, jf. § 4 Dokumentasjon. 
 
I tilsynet ba DSB om en oversendelse av rutiner for øvelser, dokumentasjon vedrørende forberedelser, 
gjennomføring, oppfølging og erfaringslæring etter øvelser og øvelsesplan for 2021 og 2022.  
 
Resultatene fra tilsynet viser flest avvik fra § 33 første og tredje ledd. I henhold til § 33 første ledd skal 
nødmeldesentralene utarbeide en årlig plan for øvelser på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen og 
beredskapsanalysen. Det ble her gitt 7 avvik og DSB ser at dette er et område med forbedringspotensiale 
for sentralene. Nødmeldesentralene skal dokumentere øvelsene etter § 33 tredje ledd. Dokumentasjonen 
skal omfatte hvorfor, hva og hvordan det ble øvd, hvem som deltok og hvordan eventuelle 
læringspunkter følges opp av nødmeldesentralen. Det ble her også gitt 7 avvik og spesielt gjelder dette 
dokumentasjon av hvordan læringspunkter følges opp av sentralen.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-med-helhetlig-gjennomgang-av-brann-og-redningsomradet/id2946779/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-med-helhetlig-gjennomgang-av-brann-og-redningsomradet/id2946779/
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Tilsynene har gitt DSB nyttig innsikt i hvordan 110-sentralene forholder seg til øvelser i henhold til 
regelverket. Vi vil bruke informasjonen til å se på muligheter for kompetanseheving på enkelte områder 
for sentralene gjennom ulike kanaler. Avvikene blir fulgt opp med tiltak eller handlingsplan før tilsynene 
kan lukkes ved de enkelte sentralene.  
 
 

4. Ny veirapport 2022/08   

Statens havarikommisjon har avgitt rapport: 

Rapport om veitrafikkulykke med ambulanse og vogntog på E18 ved 
Arendal 4. mars 2021 

Ulykken 4. mars 2021 på E18 i Arendal oppstod da en ambulanse under utrykning til et branntilløp ble 
påkjørt bakfra av et vogntog på utsiden av Torsbuåstunnelen. En lege i ambulansen ble alvorlig skadet 
som følge av kollisjonen, og de øvrige involverte ble lettere skadet. Med bakgrunn i undersøkelsen, 
oppfordrer Havarikommisjonen både helseforetak og utrykningspersonell til å forsterke sin bevissthet 
omkring risikovurderinger i utrykningssituasjoner, samt hensiktsmessig sikkerhetsutstyr og riktig bruk av 
dette i ambulanser. Undersøkelsen har også identifisert behov for umiddelbar varsling av VTS ved 
trafikale hendelser på høyhastighets motorvei slik at operatørene kan iverksette tilpassede og rettidige 
trafikale tiltak. 

Les hele rapporten: https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-08 
 
 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Brann og redningsseksjonen 
 
 
 Anne Ingersdotter Gran 
 Rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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