
OM ÅRSRAPPORTEN  
Årsrapporten er brann- og redningsvesenets og 110-sentralenes "selvangivelse". Måletidspunktet er 
1. januar etter statistikkåret, altså for 2017 er måletidspunktet den 1. januar 2018. 
 
Formålet med rapportene er å se om kravene i lover og forskrifter på brannvernområdet er ivaretatt, 
samt gi en oversikt over brann- og redningsvesenets ressurser. I tillegg ønsker man å skaffe til veie 
data som kan belyse utviklingen i hvordan brann- og redningsvesenet jobber. Informasjonen skal 
blant annet brukes til vurderinger om regelverket fungerer etter hensikten, vurdere effektivitet og 
kvalitet i brann- og redningstjenesten, være grunnlag for tilsyn, gi styringsinformasjon til 
departement og politisk ledelse, gi innspill til analyser og utredninger på brannvernområdet og levere 
data inn i KOSTRA (KOmmune-STat RApporteringen) som administreres av Statistisk sentralbyrå.  
 
Årsrapporten for brannvesenet inneholder seks hovedtemaer:  
 
Overordnet informasjon  
Her stilles spørsmål om hvorvidt brann- og redningsvesenet har løst hovedfunksjonene (for eksempel 
beredskap), ved hjelp av egne ansatte, kjøp av tjenesten eller gjennom samarbeid. Her inngår også 
årsverk per funksjon. Til slutt ligger det her informasjon om antall ledere innenfor 
hovedfunksjonsområdene.  
 
Mangfold  
For å følge utviklingen i mangfold i brann- og redningsvesenet spørres det også om hvor mange av 
lederne, utrykningsledere og brannkonstabler, samt forebyggende personell, som er hhv. kvinner og 
innvandrere.  
 
Ledelse og fag  
Her spørres det om hvorvidt brann- og redningsvesenet har et system for overordnet innsatsledelse, i 
hvilken grad enhetlig ledelsessystem (ELS) benyttes ved hendelser og antall ledere med ELS-kurs eller 
tilsvarende. Videre skal det gis en oversikt over antall ansatte per hovedfunksjon (eksempelvis 
beredskap) som har/mangler utdanning iht. dimensjoneringsforskriften.  
 
Beredskap  
Her spørres det om brann- og redningsvesenet oppfyller kravene til dimensjonering og eventuelle 
avvik rundt dette. Videre er det tatt inn spørsmål rundt antall lederøvelser og hvordan temaene for 
disse velges. Det er også spørsmål om på hvilke områder brann- og redningsvesenet har utstyr 
og/eller kompetanse som gjør dem til en regional eller nasjonal ressurs.  
 
Analysere og lære  
Her måles hvordan brann- og redningsvesenet arbeider. Det ligger flere spørsmål rundt risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS). Videre ligger det her spørsmål om skriftlige rutiner for å lære av hendelser 
og øvelser, samt om og eventuelt hvordan man benytter statistikk i eget utviklingsarbeid.  
 
Forebygging  
Brann- og redningsvesenet gis i forebyggendeforskriften betydelig frihet til å prioritere sine 
forebyggende aktiviteter ut i fra det som er mest formålstjenlig i eget område. DSB ønsker å måle 
utviklingen i hvordan brann- og redningsvesenet løser dette forebyggende arbeidet over tid. Brann- 
og redningsvesenet bes liste opp de fem viktigste satsingsområdene siste år iht. kartlagt risiko. 
Brann- og redningsvesenet skal også anslå en fordeling av de samlede forebyggende ressursene det 
siste året brukt på ulike typer aktiviteter.  
Her ligger også spørsmålene om antall skorsteiner og fyringsanlegg samt antall feiinger og tilsyn, og 
det spørres om behovet for dette har vært kartlagt. Tilsyn med a-, b- og c-objekter ligger også her, 



samt spørsmål om samarbeid med andre aktører for å redusere sannsynligheten for og 
konsekvensen av brann.  
 

A-objekter Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 

B-objekter Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet 
som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann 
kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser 

C-objekter Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 

 
Brannvesenets årsrapport er under delt inn etter om dataene er samlet inn per brannvesen, per 
kommune eller per stasjon. 
 


