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Høring av forslag til forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften

Til alle høringsinstanser (de fleste står i blindkopi for å unngå at høringen legger seg i søppelfilter)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender forslag til ny forskrift om organisering,
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og
redningsvesenforskriften) på høring.
Forslaget innebærer på den ene siden en modernisering og forenkling av dagens forskrift, men
innebærer også noen større grep som skal bidra til å utvikle brann- og redningsvesenene ytterligere. De
fleste av de dimensjonerende kravene fra dagens forskrift videreføres, et ønske som har vært tydelig fra
brann- og redningsvesenene selv. DSB har likevel gjort en del justeringer og presiseringer for å gi
kommunene økt fleksibilitet, slik at analyser og planer i større grad kan være førende for organisering,
bemanning og utrustning.
I forslaget om ledelse i brann- og redningsvesenet er bestemmelsen delvis ny. Kommunen skal sørge for
at lederen av brann- og redningsvesenet ivaretar systematisk styring av brann- og redningsvesenets
oppgaver. Funksjonskrav til lederen av brann- og redningsvesenet er inntatt i en liste fra a til h.
Funksjonskravene er av overordnet karakter og er ment å dekke de mest sentrale oppgavene, i tillegg til
at formuleringene vil ivareta en fremtidig utvikling. Oppramsingen av funksjonskravene er ikke
uttømmende.
Det er videre foreslått flere nye krav, som at enhetlig ledelsessystem skal benyttes, krav om utkalling av
nærmeste ressurs, forskriftsfesting av nødnett, krav til nødmeldetjenesten, krav om utstyr til å håndtere
ulykker i vann og innføring av begrepet responstid.
DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 15.01.20201.
Les og svar på høringen her: https://hoering.dsb.no/Hoering/1463
Høringen ligger også på www.dsb.no under menykappen "Høringer og konsekvensutredninger". DSB
benytter elektronisk høringssystem og anmoder om at svarene gis i dette systemet.
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