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Mangel på prioriteringshjemler regionalt og nasjonalt. 

Det betyr at brann- og redningsvesenene må hjelpe 

hverandre. 

Foto: Pixaby



Hovedarbeidsgiver

 Vi jobber med sp – prioritering blant de 

samfunnskritiske funksjonene 

- Hvordan rammer dette deltidpersonell?



Skogbrannhelikopter



Cato Rusthaug



Kontinuitets-
planlegging

Opprettholde kritiske 

funksjoner ved høyt 

personellfravær

24. mars 2020Cato Rusthaug



Hva er kontinuitetsplanleging?

 Metode som kan brukes for å
 redusere sannsynligheten for stopp i produksjonen 

 finne løsninger på hvordan virksomheter kan opprettholde drift på et akseptabelt 
nivå uansett hvilke uønskede hendelser som inntreffer. 

 Redusere sannsynligheten for at brann- og redningsvesen og 110-sentraler 
ikke skal kunne levere på lovpålagte oppgaver.

 Målet er å gjøre brann- og redningsetaten og 110-sentraler i stand til å sikre 
kontinuitet i viktige leveranser til tross for høyt personellfravær og bortfall av 
andre innsatsfaktorer. 



Innsatsfaktorer for brann- og redning/110 

 Arbeidskraft

 Nødnett 

 Ekom-tjenester

 Tekniske hjelpemidler

 Annet  



Om veilederen
 Praktiske råd om hvordan virksomheter 

kan opprettholde produksjonen av varer 
og tjenester ved alvorlige hendelser som 
rammer samfunnet og virksomheten.

 Gir ikke ferdige løsninger, men gir innspill 
til problemstillinger som bør diskuteres og 
forslag til mulige tiltak. 

 Hver enkelt virksomhet må selv vurdere 
utfordringene, og hvilke tiltak som er mest 
relevante.



Sentrale spørsmål

 Hva skjer når personellfraværet øker utover hva man normalt kan 
forvente?

 Hvilke deler av virksomheten vil bli hardest rammet?

 Hvordan vil virksomheten takle utfordringene og konsekvensene?

 Hvilke konsekvenser kan bortfall av leveranser fra virksomheten få for 
andre?

 Hvordan kan virksomheten minimere konsekvensene?



Planforutsetninger

21

Hva må vi 

sikre oss 

mot?

Hvilke 

funksjoner er 

det viktig å 

sikre?

Uønsket 

hendelse

Uønsket 

hendelse





Hva brann- og redningsetaten/110 må tenke på

 Identifisere resurser som er nødvendig for å levere på de viktigste 
oppgavene.

 Avklare akseptabelt nedre beredskapsnivå.

 Gjennomføre tiltak som reduserer sannsynligheten for og konsekvensene av 
stort personellfravær eller bortfall av tekniske hjelpemidler.

 Legge planer for å kunne håndtere uønskede hendelser som oppstår 
samtidig med covid-19-utbruddet.



Fasene i 
planprosessen

1. Kartleggingsfase

2. Analysefase 

3. Tiltaksvurderingsfase 

4. Utarbeidelse av 

kontinuitetsplan



Linker

 https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2020/planleggingsveileder-fra-dsb/

 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-
forsvar/samhallets-funktionalitet/kontinuitetshantering/

 https://www.msb.se/contentassets/4c5e7fa0da054a5a83f935d828f5c
e15/planeringsstod-for-bortfall-av-personal-varor-och-tjanster.pdf

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/kontinuitetshantering/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/kontinuitetshantering/
https://www.msb.se/contentassets/4c5e7fa0da054a5a83f935d828f5ce15/planeringsstod-for-bortfall-av-personal-varor-och-tjanster.pdf


Anders Leonhard 

Blakseth



BRIS – påvirker Korona? Regjeringens 

koronatiltak



BRIS – påvirker Korona? Regjeringens 

koronatiltak



Skogbrannfare

Regjeringens 

koronatiltak

 Forbudt å gjøre opp ild?



Forebygging

Over fire år med:

 Nytekning

 Testing

 Kreativitet

 Økt samarbeid

 Evaluering av tiltak

Nye muligheter nå



Bruk av byggverk

Midlertidig forskrift har trådt i kraft

 Bruk av eksisterende bygg midlertidig 
til helse- og omsorgstjenester

– for eksempel legevakt eller 

– lagring av materiell

 Unntak fra sprinklerkrav

– Vilkår om brannalarmanlegg 

 Vær en pådriver for brannsikkerhet i 
kommunale prosesser der bygninger 
tas i bruk til helse- og omsorgstjenester



Sårbare grupper

 De som er særlig sårbare for 

brann, kan være ekstra utsatt nå

 Kommunen må vurdere hvordan 

feieren og andre ressurser best 

kan utnyttes i denne situasjonen

 Feieren kan utgjøre en forskjell

Foto: Oslo Brann og redning
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