
Tilsyn ved Hemnes brannvesen dokumenterer at kommunen har et godt 
brannvern!  
 
 
Hemnes brannvesen har det siste året hatt 2 tilsyn. Rapportene fra tilsynene viser at 
brannvesenet drives meget bra og  at det er få avvik som er registrert. 
 
 
I mars 2012 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn der fokus ble satt på brannvesenets 
ivaretakelse av psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold i henhold til 
Arbeidsmiljøloven.  
 
Hensikten med tilsyn var å bidra til at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives på en 
tilfredsstillende og systematisk måte. 
 

Arbeidstilsynet hadde på de viktigste områdene følgende konklusjoner: 
 
• Risiko og sårbarhetsanalyse er utarbeidet i henhold til kravene i forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen.  

• Det er også gjennomført risikovurdering av alle arbeidsoppgaver som mannskapene 

gjennomfører, skriftlige instrukser er utarbeidet og disse brukes i forbindelse med 

øvelser.  

• De ansatte har opplevd en veldig positiv utvikling i brannvesenet, både når det gjelder 

ledelse, planlegging, medvirkning, opplæring og standard på utstyr (personlig 

verneutstyr, brannslokningsmateriell, biler, bekledning m.v.) 

 
Arbeidstilsynet ga ett pålegg ved tilsynet. Dette gikk på at kommunen måtte sørge for at det 
ble gjennomført en systematisk kartlegging og risikovurdering av behovet for hygienetiltak i 
forbindelse med at brannmannskapene blir eksponert for brannrøyk. Med bakgrunn i 
kartleggingen og risikovurdering skal det utarbeides planer og iverksettes tiltak for å redusere 
eventuelle risikoforhold. 
 
Kartleggingen konkluderte med at garderobeforholdene ved brannstasjonen måtte forbedres. 
Nødvendig ombygging for å tilfredsstille kravene er nå i gang og vil være ferdig i løpet av 
våren. 

 
 

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og 
redningsvesenets forebyggende arbeid fjerde kvartal 2012.  

 
Systemet ble kontrollert på følgende områder: 

• bemanning ledelse/forebyggende avdeling 
• kompetanse forebyggende avdeling 
• risiko- og sårbarhetsanalyse 
• plan over brannverntiltak 
• myndighetsutøvelse ved tilsyn 
• informasjonstiltak 
• samarbeid med andre kommuner om brann- og redningsvesenets forebyggende 

oppgaver 



Det fremkom ikke avvik fra kommunens internkontrollsystem under tilsynet 

Direktoratet hadde to anmerkninger i forbindelse med tilsynet.   
Anmerkning 1 
Hemnes kommune må søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet 
kompetanse i regionen. I en forebyggende avdeling med flere heltidsstillinger vil man få et 
større fagmiljø som er mindre sårbart ved fravær og vakante stillinger. DSB har god erfaring 
med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det brannforebyggende 
arbeidet. 
 
Anmerkning 2 
Dersom brann- og redningsvesenet oppdager "feil" i et nyoppført bygg, skal de be eier av 
bygget om å legge frem dokumentasjon på at bygget er oppført og utstyrt i samsvar med 
plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Dersom brannvesenet oppdager brudd på 
dette regelverket skal forholdet meldes til byggesaksavdelingen slik at byggesaken kan 
gjenåpnes, i stedet for å beskrive i tilsynsrapporten hvilke awik som må rettes. 

 
 
Brannsjef Kent Andreassen sier i en kommentar at anmerkning 1 vedr. samarbeid er noe  
som DSB har sterk fokus på, og oppfordrer kommunene til å etablere slike ordninger. På 
Helgeland har dette ikke vært et tema enda.  
 
Vi har allerede etablert samarbeidsavtaler om bistand ved brann og ulykker med Vefsn, 
Rana, Hattfjelldal og Alstahaug (Leirfjord) brannvesen. Vi har også Interkommunalt Utvalg 
mot Akuttforurensning (IUA) som er et  samarbeid med Rana, Nesna, Lurøy og Træna. 
 
Vi har konkludert i vedtatt brannordning at så lenge vi klarer og opprettholde myndighetenes 
krav til forebyggende og operativt arbeid, opprettholder vi dagens organisering inntil videre. 
 
Når det gjelder anmerkning 2, gjelder dette kun en liten detalj i tilsynsrapporten hvor det 
framgår at vi ikke har etterspurt at eier av bygning kan dokumentere at bygget er oppført i 
samsvar med gjeldende lovverk. Jeg mener at vi vanligvis gjør dette og har et godt 
samarbeid med bygningsmyndigheten i forhold som gjelder avvik fra teknisk forskrift. 
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