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Innledning 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS har ansvaret med å forvalte brann- og 

redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 

om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Beredskapsavdelingen består pr. 

i dag av 95 operative brannmannskaper hvorav 77 er deltidsansatte. Selskapet legger særlig 

stor vekt på faglig kvalitet, sikkerhet og trygghet for alle ansatte og de som de trenger vår 

hjelp. 

Selskapets oppgaveportefølje endrer seg i takt med samfunnet. Nasjonalt og lokalt er det 

helseoppdrag som øker mest,- i VBR IKS sitt brannvernområde låg denne oppdragsmengden 

på ca. 20 % i 2018, og mange har vært i Sør-Aurdal kommune. I dette ligger det at AMK ber 

110-sentralen om bistand fra brannvesenet til helseoppdrag. Ikke i stedet for ambulanse, 

men som en akutthjelpfunksjon (first responder) når ambulanseressurs er lengre unna enn 

brannressursen, eller ved tilfeller der ambulanseressursen av forskjellige årsaker ønsker 

flere hender. Som hovedregel er det livreddende innsats brannressursen skal kalles ut på, 

men ofte er det slik at oppdragets art er annerledes, eller at det endrer karakter fra utkall til 

ankomst på hendelsessted. I mange tilfeller har denne innsatsen utgjort en forskjell for liv 

og helse, og det ser vi på som særdeles verdifullt i vårt lokalsamfunn. 

Før vi svarer ut spørsmål i tilsendt brev, vil vi få uttrykke at uansett årsak – så er det svært 

beklagelig hvis  mottaker av våre tjenester har opplevd ubehag eller at denne ikke har vært 

i samsvar med forventninger.  

Ressursbruk 

Ref. livreddende innsats (HLR, hjerte- og lungeredning) er et lag på 4 brannmannskaper 

normalt helt nødvendig – og som oftest tilstrekkelig. HLR er krevende arbeid, og det trengs 

ofte og i tillegg ressurser til blant annet bistand luftambulanse, ambulanse og politi. I andre 

tilfeller er det behov for skjerming og etablering av adkomst og evakuering av pasient. I 

store deler av året er det pr. i dag ikke vaktberedskap på brannmannskapsnivå som vil si at 

hele styrken ved gjeldene brannstasjon kalles ut. Er det flere enn fire som aksepterer 

oppdraget, og oppdraget fra 110/113 er tydelig, holdes resterende brannmannskaper igjen 

til eventuellt  ny ordre gis. Dessverre kan det ha forekommet tilfeller der omfanget av 

kjøretøy og brannmannskaper alllikevel har vært flere enn det som viste seg nødvendig, og 

dette er under kontinuerlig fokus. Vaktordning, herunder hjemmevakt, er nå under revisjon 

for hele tjenesten, som skal hensynta befolkningsgrunnlag og risiko for gjeldene 

brannstasjonsområde. Vaktordning med lag på 4 brannmannskaper til enhver tid er en 

ideell situasjon,-  det har dog en økonomisk kostnad som lovverket legger opp til at skal 

sees  i sammeheng med nevnte risiko i området, og en menneskelig kostnad knyttet til stor 

vaktbelastning for brannmannskapene. Ved mere enn 3000 innbyggere i ett tettsted slår 

lovverket dette inn som krav. 

Kommunikasjon 

Hvilket utstyr  brann- og redningstjenesten skal benytte i sin beredskapskommunikasjon, 

bestemmes av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Det er slik at alle 

ansatte, herunder deltidsansatte brannmannskaper, er forpliktet til å bære nødnetterminal 

når de befinner seg i sitt brannvernområde. Dette til forskjell fra øvrige nødetater og 

kasernerte brannvesen som normalt ikke bærer nødnetterminal i sin fritid. Ved alarmering 



har vi interne rutiner på skjerming av kommunikajon som foregår over nødnettet, med 

unntak av selve alarmeringssignalet. 

Taushetsplikt 

Alle ansatte i brann- og redningstjenesten er underlagt taushetsplikt som beskrevet, og alle 

er forpliktet til å etterleve dette. 

Tillit 

Alle meldinger om forbedring, avvik eller andre typer uønskede hendelser,  blir 

gjennomgått internt og implementert i vårt kvalitetsarbeid. Det er av største viktighet at 

brann- og redningstjenesten har befolkningens tillit, hvilket blir arbeidet med hver eneste 

dag igjennom opplæring, kvalitetssikring og interne rutiner. Vi er takknemlige for alle typer 

tilbakemeldinger på vår tjenesteyting, og ønsker oss gjerne direkte dialog knyttet til 

hendelser som det henvises til her for på den måten kunne komme til bunns i hva som 

kunne blitt utført annerledes for en god opplevelse av den spesifikke innsatsen.  

Valdres brann- og redningstjeneste IKS skal levere trygghet for alle som befinner seg i vårt 

brannvernområde, hver dag. 

Av 
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