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Plan for feietjenestens virksomhet 2022
1 Rammevilkår
1.1 Kommunens verdier
Feietjenestens virksomhet skal være i samsvar med Rana kommunes vedtatte verdier:
Åpenhet – Respekt – Samarbeid – Tillit

1.2 Kommunens etiske retningslinjer

Feietjenestens virksomhet skal være i samsvar med Rana kommunes etiske retningslinjer.
https://www.rana.kommune.no/_f/p2/iee345571-c66d-48fe-9ef9-691864e2aee1/etiskeretningslinjer-for-ansatte-og-folkevalgte-i-rana-kommune.pdf

1.3 Kommunens plikter til feiing- og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende
og beredskapsmessige oppgaver på en sikker og effektiv måte (Brann- og
eksplosjonsvernloven § 9-1, første ledd).
Kommunen skal sørge for:




at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov.
at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.
at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til
fyringsanlegget.

(Forskrift om brannforebygging § 17).
Oppgaven er lagt til brannvesenet gjennom Brann- og eksplosjonsvernloven § 11h.
Forskrift om brannforebygging kapittel 4 pålegger kommunen å kartlegge, planlegge,
gjennomføre, evaluere og dokumentere forebyggende brannvern. Arbeidet skal prioriteres
på bakgrunn av kartlagt risiko. Kommunen skal motivere og samarbeide med andre aktører
for at de skal bidra til å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av brann.

1.4 Kommuneplan
Rana kommunes kommuneplan for perioden 2017 – 2027. Visjonen «Norges grønne
industrihovedstad – fremtida er fornybar» sammen med satsingsområdene «Vekstkraft og
attraktivitet», «Grønn omstilling» samt «Livskvalitet og mestring» er relevante for
feietjenestens virksomhet.
https://www.rana.kommune.no/_f/p2/ifc1028b8-d647-48e6-9e7077f4afc0de21/kommuneplan-2017-2027-rana-kommune.pdf
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1.5 ROS-analyse og kommunens brannordning
ROS-analysen for Rana kommune seksjon for brann og redning gir en overordnet,
representativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko for mennesker/dyr, ytre miljø og
materielle verdier/økonomi.
Den inngår i grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak, dvs.
forebyggende (sannsynlighetsreduserende) tiltak og beredskap (konsekvensreduserende
tiltak).
ROS-analysen er relevante for feietjenestens virksomhet.









3.1.2 – Organisering og dimensjonering av forebyggende avdeling.
3.1.6 – Hendelsesstatistikk.
3.1.9 – Bygninger med brannvesenets stigemateriell som rømningsvei (særlig risiko i
boligbygg).
3.1.10 – Innsats og kjøretider.
6.2 – Hendelser vurdert til å ha et uakseptabelt risikonivå.
o Herunder risiko for liv og helse ved bygningsbrann (bolig) og brann i
fritidsbebyggelse, samt risiko for tap av samfunnsverdier ved bygningsbrann (bolig),
brann i fritidsbebyggelse og industribrann (fyringsanlegg i industribygg).
 Særskilte risikogrupper er spesielt vektlagt i vurdering av risiko knyttet til
bolig.
6.3.1 – Forebyggende (sannsynlighetsreduserende) tiltak.
Vedlegg 1 – Vurdering av risiko (pkt 6, 7, 8, 9, 14 og 15).

ROS-analyse brann og redning 2019: Elements 2019/4256-1

1.6 Hensikten med virksomheten
Feietjenesten skal i prioritert rekkefølge arbeide for å verne liv, helse, miljø og materielle
verdier mot brann, eksplosjon eller annen risiko (Brann og eksplosjonsvernloven § 1) i
tilknytning til fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygg.
Feietjenesten skal forebygge sannsynligheten for og konsekvensen av brann, ved å
gjennomføre feiing, tilsyn med fyringsanlegg (Forskrift om brannforebygging § 17) og
informasjon- og motivasjonstiltak om brannvern ved fyring og fyringsanlegg.
Under feiing og tilsyn og begrenset til ubetydelig økt bruk av tid, kan feietjenesten drive
motivasjons og informasjonstiltak om annet brannvern i boliger og fritidsboliger.
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1.7 Virksomhetens hovedmål
Feietjenesten har definert følgende hovedmål:
Tiltak:



Gjennomføre brannforebyggende arbeid i henhold til Forskrift om brannforebygging § 17, og
i samsvar med forskriftens §§ 14 – 16, samt § 20.
Søke samarbeid med andre enheter i kommunen i gjennomføring av første kulepunkt.

Arbeidsmiljø og HR:






Være tilstrekkelig bemannet og ha medarbeidere med tilfredsstillende kompetanse.
o Forskrift om organisering av brannvesen § 7-4 (etter den 01.03.2022: Brann- og
redningsvesenforskriften § 38).
Ingen jobbrelaterte skader som fører til sykefravær.
Ingen eksponering av farlig stoff som kan føre til senere skade og sykdom.
Sykefravær lavere enn 4%.
Ha et trivselsfremmende arbeidsmiljø.

Økonomi



Drifte i henhold til budsjett.
Feie- og tilsynsavgift i Rana skal ligge på samme nivå som gjennomsnittet i KG 9.

1.8 Forankring av virksomheten
Feietjenestens virksomhet er forankret i:





Brann- og eksplosjonsvernloven.
Forskrift om brannforebygging kapittel 4.
Kommunens ROS analyse og brannordning.
Feietjenestens analyse og risikovurdering av fyringsanlegg med tilhørende prosedyrer.

Organisering av feietjenestens er forankret i:





Brann- og eksplosjonsvernloven.
Forskrift om organisering av brannvesen.
Kommunens ROS analyse og brannordning.
Kommunens organisering.

Feietjenestens budsjett og gebyrregulativ er forankret gjennom vedtak i kommunestyret.
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1.9 Økonomi
Feietjenesten drives i samsvar med prinsippet om selvkost og har eget regnskapssted, 6310.
Oppfølging av feietjenestens økonomi utføres av feierinspektøren i samarbeid med
brannsjefen og dedikert rådgiver i økonomiavdelingen.
Lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Rana finansieres gjennom gebyr (Feie- og
tilsynsavgift).




Brann- og eksplosjonsvernloven § 28 andre ledd, hjemler kommunens adgang til å finansiere
tjenesten gjennom gebyr.
Rana kommune har vedtatt Forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana, i samsvar med Brannog eksplosjonsvernloven § 28 andre ledd.
Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg beregnes i samsvar med Kommunelovens
kapittel 15 (selvkost) og Selvkostforskriften.

Serviceoppdrag som ikke kommer inn under lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg
finansieres gjennom enkeltgebyr, i samsvar med Forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana.
Arbeid for andre avdelinger i Rana kommune som ikke er relatert til lovbestemt feiing og
tilsyn med fyringsanlegg, skal ikke finansieres over feietjenestens budsjett.
Feietjenestens arbeid i andre kommuner finansieres av oppdragsgiverkommunen, i henhold
til inngåtte avtaler.


Arbeid som utføres utenom inngåtte avtaler finansieres gjennom direktefaktura til
oppdragsgiveren, etter medgått tid og de satser som gjelder for serviceoppdrag.

Årlige variasjoner i feietjenestens økonomi jevnes ut gjennom et bundet driftsfond.
Gebyrnivå for feiing- og tilsyn med fyringsanlegg i Rana skal sammenlignes med KG9.
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1.10 Beskrivelse av organisasjonen
Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet under seksjon for brann og redning sin
forebyggende enhet og ledes av feierinspektøren.
Feietjenesten har 5 ansatte og 1 lærling.
1.10.1 Organisasjonsmessig plassering
Feietjenesten / enhet for brannforebygging / seksjon for brann og redning / avdeling for
bydrift / sektor for tekniske tjenester / Rådmann.

1.11 Ressurser
1.11.1 Avdelinger og ansatte
Feietjenesten har ingen underenheter.
Feietjenesten skal være bemannet med:



1 leder med mesterbrev i feierfaget. Feiermester bør ha forebyggendekurs og benevnes da
som feierinspektør.
4 brannforebyggere med svennebrev. Brannforebygger uten svennebrev kan være ansatt,
men skal da være underlagt et forpliktende opplæringsløp som fører fram til svennebrev.
o Ufaglært brannforebygger skal arbeide under veiledning av brannforebygger med
svennebrev.

I tillegg er det ønskelig at det til enhver tid er en lærling under utdanning i feietjenesten.
1.11.2 Kompetansekrav
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-4, krever at personell som
utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal ha svennebrev i feierfaget eller tilsvarende.


Fra og med den 01.03.2022 gjelder Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av
brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) § 38
o Personell med oppgaver innenfor feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter forskrift av
17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17, skal ha fagutdanning i
henhold til fastsatt læreplan.
Lærlinger og praksiskandidater under fagutdanning kan utføre oppgaver som nevnt i
første ledd, med forsvarlig opplæring og oppfølging.

Minstekrav og kompetansemål hos personell i feietjenesten er beskrevet i feietjenestens
prosedyre om kompetansemål i feietjenesten: https://eqs.rana.kommune.no/cgibin/document.pl?pid=ranakommune&DocumentID=2192
Ved eventuell ansettelse av ufaglært brannforebygger, skal denne forpliktes til å
gjennomføre Lærlingskolen ved Norges Brannskole samt gjennomføre og bestå svenneprøve
i brannforebyggerfaget.
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1.11.3 Lokaler, kjøretøy og materiell
Feietjenesten er lokalisert på kommunens brannstasjon i Myraveien 2, 8622 Mo i Rana.
Lokaler:
Egne lokaler

Disponerte felles lokaler

5 kontorer

Garderober

1 dobbelgarasje med verksted

Grovvaskerom
Vaskerom
2 Spiserom
Kursrom
Møterom
Verksted
Treningsrom/gymsal
Arkiv / Kopi rom
Toaletter

Kjøretøy:
Benevnelse Modellnavn

Årsmodell Reg. nr.

Planlagt utskifting

F01

Volkswagen Transporter

2012

YA 64795

2022

R-7.3

Nissan Navara*

2020**

YA 71533

2030

F05

Volkswagen Up

2015

YA 67168

2025

* Dobbelkabiner pickup, ombygd med mellomren sone i bakre del av kabin.
** Anskaffet 2019.

Lokaler og kjøretøy skal være utstyrt i henhold til inventarliste (ikke utarbeidet pr
31.12.2022).
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1.12 Tiltak
Feietjenesten i Rana skal drive lovbestemt feie- og tilsynstjenester i Rana kommune i
henhold til Forskrift om brannforebygging § 17, prioritert i samsvar med feietjenestens
risikoanalyse.
Feietjenesten skal drive lovbestemte feie- og tilsynstjenester i henhold til inngåtte avtaler og
i samsvar med Forskrift om brannforebygging § 17 i kommunene Nesna og Træna, prioritert i
samsvar med feietjenestens risikoanalyse.
Feietjenesten skal arbeide for å øke publikums kunnskap og bevissthet om brann i bolig,
samt bidra til redusert miljøbelastning fra fyringsanlegg. Ved gjennomføring av feiing og
tilsyn skal feietjenesten:





Aktivt informere og motivere om brannvern og sikker bruk av fyringsanlegg.
Aktivt informere og motivere om riktig fyring, herunder også god energiutnyttelse og tiltak
mot forurensing fra fyringsanlegg.
Motivere til utskifting av eldre forurensende ildsteder, til nye rentbrennende ildsteder.
Informere og motivere om brann og brannvern i bolig, herunder lovbestemt varslings- og
slukkeutstyr, tilrettelegging for rømning i tilfelle brann og generell brannrisiko i bolig med
forebyggende tiltak for å redusere brannrisiko.

Feietjenesten skal tilby serviceoppdrag relatert til feietjenestens kompetanseområde i
kommunene Rana, Nesna og Træna, så langt det er praktisk mulig og ikke går på
bekostning av lovbestemte tjenester.
Feietjenesten skal delta på nasjonale kampanjer som har til formål å fremme
publikums bevissthet om brannvern i boliger.
Feietjenesten skal gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i lokalavisen og
kommunens elektroniske media.
Feietjenesten skal delta på annet arbeid ved seksjon for brann og redning og aktivt
bidra til samarbeid mellom enhetene, så langt det er mulig og ikke går på bekostning av
lovbestemte tjenester.

1.13 Kommunikasjon og informasjon
Plan for kommunikasjon i feietjenesten er beskrevet i prosedyren Kommunikasjons- og
informasjonsflyt i feietjenesten: https://eqs.rana.kommune.no/cgibin/document.pl?pid=ranakommune&DocumentID=1960

11

1.14 Målstyring (plan, rapportering og evaluering)

Feietjenestens virksomhet planlegges og evalueres gjennom årsplanen, månedlig
rapportering og årsmeldingen.
Overordnet planlegging og rapportering av drift utføres av feierinspektøren. Den enkelte
Brannforebygger planlegger daglig feiing og tilsyn på grunnlag av handlingsplanen i
årsplanen og rapporterer gjennom feietjenestens fagsystem.
1.14.1 Årsplan
Feietjenesten skal innen utgangen av november utarbeide en plan for kommende år. Denne
planen skal omfatte:




Rammevilkår
Utfordringer
Tiltak (Handlingsplan)

1.14.2 Månedlig rapportering
Feietjenesten skal utarbeide månedlige rapporter som viser status og løpende evaluering av
målene i årsplanen. Rapporten skal følge strukturen i årsplanen og ha hovedvekt på:







Kartlegging (nye objekter og hendelser).
Utførte tiltak i perioden og status i forhold til målene i handlingsplanen.
HR og ressursbruk, herunder også fravær og ferie.
HMS og kvalitet.
Økonomi.
Kompetanseutvikling / opplæringstiltak.

1.14.3 Årsmelding
Feietjenesten skal innen utgangen av januar utarbeide en rapport som dokumenterer og
evaluerer forrige års virksomhet. Rapporten skal inneholde:





Rammevilkår
o Eventuelle avvik og endringer i forhold til årsplanen.
Utfordringer
o Eventuelle korrigeringer og endringer i forhold til årsplanen.
o Oppsummering av utført kartlegging i perioden, med evaluering.
Tiltak
o Evaluering av handlingsplan.

Årsplan og årsmelding skal publiseres på kommunens internettsider. Årsplan,
månedsrapporter og årsmelding arkiveres i kommunens elektroniske sak og arkivsystem.
I tillegg skal feietjenesten årlig rapportere i BRIS (Melding om brannvern) og KOSTRA (feieog tilsynsavgift).
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1.15 KHMS
1.15.1 HMS og sykefravær
Feietjenesten skal ikke ha uhell eller ulykker som fører til sykefravær. Uhell og nestenulykker
skal tas opp internt og behandles i henhold til kommunens rutiner.
Feietjenesten har et nærværsmål på minst 96%.




Dersom sykefraværet overstiger målet og det ikke skyldes mindre og tilfeldige variasjoner,
skal det gjennomføres tiltak.
Ved stort individuelt korttidsfravær, gjennomføres møte for samtale, der målet er å avdekke
eventuelle forhold som har betydning for fraværet og vurdere tiltak.
Ved langtidsfravær gjennomføres regelmessige oppfølgingssamtaler i henhold til
kommunens retningslinjer.

Feietjenesten forholder seg til seksjon for brann og redning sin felles HMS handlingsplan,
som er utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
1.15.2 Permisjon
Feietjenesten forholder seg til AML, Hovedtariffavtalen og Rana kommunes
permisjonsreglement.
Velferdspermisjon kan innvilges når det er nødvendig for arbeidstakeren for å ivareta viktige
personlige gjøremål, og disse ikke med rimelighet kan forlanges utført i arbeidstakerens fritid
eller gjennom annen tilrettelegging.
1.15.3 Ferie
Avvikling av ferie skal være i samsvar med ferieloven og videre i prioritert rekkefølge i
samsvar med: Feietjenestens behov, medarbeiders ønske og behov og andre enheter ved
seksjon for brann og redning sine behov.
I den grad feietjenestens behov skal overstyre den enkelte medarbeiders ønske og behov,
bør dette være begrenset til og begrunnet i at:





Det må være minst to brannforebyggere på jobb når det skal utføres feiing eller annet arbeid
fra tak eller det utføres annet arbeid som kan medføre risiko.
Lærling / brannforebyggere under opplæring skal alltid arbeide i følge med faglært
brannforebygger.
Det er forutsatt at feiing og tilsyn i Træna kommune utføres i perioden uke 30 – 32.
Det er forutsatt at feiing i Nesna kommune utføres etter medio juli.

Endelig plan for hovedferie skal fastsettes innen den 31. mars.
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1.15.4 Internkontroll og kvalitet
Feietjenesten skal benytte kommunens internkontrollsystem, EQS.
Feietjenestens område i internkontrollsystemet systemet skal inneholde:
Kategori

Beskrivelse

1

HMS

HMS prosedyrer, risiko- og sårbarhetsanalyse

2

Rekruttering og
opplæring

Kompetansekrav og opplæring, Introduksjonsplan for
nyansatte, Læreplan, Gjennomføringsplan for læretid.

3

Arbeidsbeskrivelser

Stegvise og konkrete beskrivelser av definerte
arbeidsoppgaver.
Fremgangsmåter og prinsipper som gjelder universelt for
flere ulike kategorier.

4

Saksbehandling og
dokumentasjon

Beskrivelse av rutiner og prinsipper for Journalføring,
Saksbehandling og Arkiv.

5

Kjøretøy, inventar og
utstyr

Inventarlister, kjøretøy, FDV dokumentasjon.

6

Styringsdokumenter

Planer, rapportering, økonomi, risikovurdering
fyringsanlegg.

1.15.5 Avvik og forbedringsforslag
Forbedringsmeldinger skal ha systematisk oppfølging og skal registreres og behandles i
internkontrollsystemet.
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2 Utfordringer
2.1 Spesielle utfordringer
Feietjenesten har definert følgende spesielle utfordringer:
Plassering

Kategori

Utfordring

Eksterne

Demografi

Høy gjennomsnittsalder i befolkningen (særskilte
risikogrupper).

Geografi

Store avstander.
Stort antall fritidsboliger. Mange uten helårsvei eller vei i
det hele tatt.

Bygningsmasse

Trebygg med flere boenheter fra 50 og 60 tallet.



Svake brannskiller.
Enkelte bygg har teglskorsteiner oppstilt i skillevegg av
brennbart materiale mellom boenheter.

Moholmen, eldre tett trehusbebyggelse.
Klima og natur

Områder med mye snø og andre utfordringer knyttet til
vintervær.
Hekkende måker på tak (spesielt for Nesna og Træna
kommune).
Ekstremvær som hindrer feietjenestens virksomhet.
Spesielt aktuelt i perioden januar – mars.

Interne

Miljø

Utfordringer med svevestøv i Mo sentrum og nære
bydeler.

Rekruttering

Faglærte Brannforebyggere slutter (gjennomsnittlig en
annet hvert år).
Vanskelig / ikke mulig å rekruttere faglært arbeidskraft.

Manglende
gjennomføring
av tiltak

Manglende gjennomføring av tiltak på grunn av
manglende tilrettelegging fra eier / bruker.

2.1.1 Spesielle utfordringer i 2022
Før inngangen av 2022 har feietjenesten definert følgende spesielle utfordringer:




Innføring av nytt fagsystem og ny forskrift om feie- og tilsynsavgift har gjennom 2021
avdekket utfordringer med planlegging og evaluering, samt beregningsgrunnlaget for feie- og
tilsynsavgift.
Fortsatt pågående Coronapandemi, som kan sette begrensninger for gjennomføring av tilsyn.
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2.1.2 Kommentarer og tiltak
2.1.2.1

Demografi

Høg alder (over 70 år) er definert nasjonalt som en særskilt risiko (særskilte risikogrupper).
Høg alder hos eier / bruker er tatt inn som faktor i analyse og risikovurdering av
fyringsanlegg og påvirker tilsynsintervall.
2.1.2.2

Geografi

På samme måte som for andre funksjoner i kommunen, fører store avstander til redusert
produksjon og økte kostnader for feietjenesten.
Eventuelt transportbehov utenom kjørbar vei løses i 2022, ved at feietjenesten låner
snøskuter fra park og idrett, eventuelt leier snøskuter hos private aktører.
2.1.2.3

Bygningsmasse

Bygningstyper og problemstillinger som er vist i tabellen er tatt inn som faktorer i analyse og
risikovurdering av fyringsanlegg og påvirker feie- og tilsynsintervall.
2.1.2.4

Klima og natur

Båsmo og Ytteren samt alt av landsfeiingsområder utenom Dalselv og Utskarpen kan ha
særlige utfordringer på grunn av store snømengder. Dårlige vinterveier og dårlige
parkeringsmuligheter langs veier i områder med spredt bebyggelse er også utfordrende.
I perioden desember – april, skal det ikke:



Planlegges utført feiing i områder der vinterklima er definert som særlig utfordring.
Planlegges utført tilsyn i landsfeiingsområder der vinterklima er definert som særlig
utfordring.

Feiing i Nesna og på Træna skal planlegges utført etter medio juli.
I perioden januar – mars oppstår det erfaringsmessig hyppigere værforhold som medfører at
planlagt feiing ikke kan gjennomføres og må utsettes. I perioden bør tilsynsaktiviteter om
mulig prioriteres.
2.1.2.5

Miljø

Feietjenesten driver informasjons- og motivasjonstiltak om riktig fyring og forurensing ved
fyring under feiing og tilsyn med fyringsanlegg og gjennom elektroniske media.
Feietjenesten skal søke samarbeid med kommunens seksjon for miljø, landbruk og eiendom
for å drøfte mulige motivasjonstiltak for utskifting av eldre ildsteder til moderne
rentbrennende ildsteder.
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2.1.2.6

Rekruttering

Utfordringene rundt rekruttering er definert som feietjenestens største sårbarhet.





Feietjenesten har opplevd stor utskifting av medarbeidere de senere år.
Ved nyansettelser er det ikke faglært arbeidskraft blant søkerne, eventuelt faglærte søkere
avslår tilbud (begrunnet i lønnsnivå) og feietjenesten bruker store ressurser på opplæring av
nye arbeidstakere.
I samtaler med brannforebyggerne er det kommet fram at samtlige vurderer å søke seg bort
fra feietjenesten, til tross for godt arbeidsmiljø og givende arbeid.

Feietjenesten kan ikke drive forsvarlig uten minst 3 faglærte brannforebyggere (evt. 2
faglærte brannforebyggere, der øvrige medarbeidere har minst to års erfaring i faget).
I 2021 er det oppnådd bedre lønnsvilkår for medarbeidere i feietjenesten. Effekten av dette
må evalueres i kommende år.
2.1.2.7

Manglende utførte tiltak

Det har vært ett økende problem at det ikke er klargjort for feiing og tilsyn, når
brannforebyggerne møter opp for å utføre tjenesten.
Tiltak som ble satt i gang i 2021 videreføres:





Overgang fra fast årlig gebyr, til gebyr som påløper etter oppdrag. Ser ut til å motivere til å få
utført tjeneste når denne er til forfall, da bomturer medfører ekstra fakturering.
Nytt fagsystem tillater tettere oppfølging av bomturer og utsatte oppdrag. Det blir ikke
lenger aksepteres at lovbestemte aktiviteter utsettes på ubestemt tid. Eiendommer der det
blir registrert bomturer kan oppsøkes på nytt i løpet av året.
Feiing og tilsyn i fritidsboliger der eiere / brukere i stor grad bor i andre kommuner eller på
annen måte har utfordringer med å møte opp, legges til perioder der fritidsboliger
erfaringsmessig er mye i bruk, for eksempel ferier. I Træna kommune skal feiing og tilsyn i
fritidsboliger legges til perioden uke 30 – 32.

Feietjenesten setter av dedikert tid til å utføre utsatte oppdrag utenom planlagt rute.
2.1.2.8

Spesielle utfordringer

Innføring av nytt fagsystem har gitt mange utfordringer i 2021 og mye av dette blir med
videre over i 2022.



Det gjennomføres ukentlige oppfølgingsmøter med Cubit brann.
Det er etablert en plan over saker til oppfølging hos Cubit brann.

Det har vist seg vanskelig å planlegge Covid 19 tiltak langt fram i tid og situasjonen er fortsatt
uforutsigbar.




I perioder med stort smittetrykk og nasjonale eller lokale anbefalinger tilsier
avstandsbegrensninger, skal det ikke planlegges med tilsyn i større omfang.
Personell som utfører tilsyn bør være fullvaksinert.
I perioder med stort smittetrykk og lokale anbefalinger tilsier dette, skal kontorpersonell
arbeide fra hjemmekontor.
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2.2 Kartlegging, satsingsområder og prioritering
2.2.1 Forutsetninger for, og beskrivelse av kartleggingsarbeid
I henhold til Forskrift om brannforebygging §§ 14 og 15, skal kommunen kartlegge
sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan ha for liv, helse, miljø og materielle
verdier. Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å
redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte.
Feietjenesten har kartlagt og analysert generell risiko ved fyringsanlegg. Feietjenestens
prosedyre om analyse og risikovurdering av fyringsanlegg (sist revidert 12.08.2021) viser
feietjenestens kartlegging og analyse.
Dokumentet ligger til grunn for prioritering av tiltak. Dokumentet ligger til grunn for
risikovurdering og bestemmer hyppighet for tiltak på det enkelte objekt.
https://eqs.rana.kommune.no/cgi-bin/document.pl?pid=ranakommune&DocumentID=1970
2.2.2 Kartlegging av objekter og risiko
Objekter for feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal kartlegges fortløpende og registreres i
feietjenestens elektroniske fagsystem. Kartlegging skjer ved:







Registreringer i felt.
Endringsmeldinger fra objekt-eiere, brukere og håndverkere.
Meldinger fra byggesaksavdelingen i kommunen.
Regelmessig gjennomgang av nye ferdigattester i kommunens arkivsystem.
Kartlegging gjennom egenmeldte tilsyn.
Kartlegging på grunnlag av kart og matrikkeldata (fritidsboliger, eksisterende bygg).

Fritidsboliger kartlegges systematisk etter en fastsatt plan, der alle fritidsboliger skal være
kartlagt og besøkt innen utgangen av 2025.
Feietjenesten forholder seg til den bruk av bygg som til enhver tid er observert av
feietjenesten. Der bruk av bygg avviker fra registrert bygningstype i matrikkelen, er bruken
styrende for risikovurderingen.


Ubebodd helårsbolig som er i bruk som fritidsbolig, risikovurderes og følges opp som
fritidsbolig.

Hendelser med relevans for feietjenestens arbeid kartlegges månedlig fra
utrykningsrapporter i BRIS og vil bli brukt ved senere revisjon av risikovurderingen, samt som
grunnlag for prioritering av informasjons- og motivasjonstiltak.
Risikovurdering av fyringsanlegg utføres fortløpende ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
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2.2.2.1

Totalt antall objekter i feietjenestens journal

Rapport- og filtreringsfunksjonaliteten i nytt fagsystem gir inn til videre begrensede
muligheter for uttrekk av statistikk.





Antall tilsynsobjekter byger på en foreløpig beregning. Det tas forbehold om feil.
Det er foreløpig ikke mulig å angi fordelingen av røykløp mellom ulike kategorier objekter.
Statistikk for inaktive røykløp i fagsystemet er påviselig feil. Tallene som oppgis er tall fra
årsplanen.
Et er foreløpig ikke mulig å trekke ut statistikk for ildsteder fordelt på kommune og objektkategori. Tallene som oppgis er tall fra årsplanen.

Tilsynsobjekter (enheter):
Tilsynsobjekter Tilsynsobjekter Tilsynsobjekter
bolig
fritidsboliger
andre bygg
Til sammen
9087
887
60
10034
630
239
0
869
165
99
0
264
9882
1225
60
11167

Kommune
Rana
Nesna
Træna
Til sammen

Røykløp:
Kommune
Rana
Nesna
Træna
Til sammen

Aktive,
Aktive, bolig fr.bolig

Aktive,
Aktive
Inaktive
andre bygg røykløp
røykløp
Til sammen
9 949
984
10 933
883
205
1 088
275
28
303
11 107
1 217
12 324

Ildsteder:
Kommune
Rana
Nesna
Træna
Til sammen

Bolig

Fritidsboliger
12 255
916
243
13 414

987
301
116
1 404

Andre bygg
101
0
0
101

Til sammen
13 343
1 217
359
14 919

Tabellen for tilsynsobjekter omfatter alle enheter tilknyttet aktive røykløp.
Tabellene omfatter ikke fritidsboliger som skal kartlegges for besøk i 2022. Kartlegging av
fritidsboliger vil bli utført så snart funksjonalitet for organisering av objekter er på plass i
fagsystemet. Antallet vil være 250 – 300 objekter som vil komme i tillegg i kolonnene for
fritidsboliger.
Enheter under kategorien fritidsboliger omfatter også helårsbolig som er i bruk som
fritidsbolig og andre bygg som ikke er i bruk som helårsbolig og som ikke faller inn under
kategorien større bygg. Røykløp i slike bygg har tidligere vært kategorisert som «Ikke i bruk»
men endres nå til «I bruk» i takt med at fritidsboliger kartlegges.


Røykløp uten ildsted og røykløp i bygg til nedfalls, bygg der det er gitt rivingstillatelse og bygg
som av andre grunner ikke er egnet til bruk vil fortsatt være kategorisert som «Ikke i bruk».
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2.2.3 Satsingsområder og prioritering av tiltak
Det følgende legges til grunn for feietjenestens handlingsplan og mål for perioden:





Hensikt med virksomheten.
Overordnede mål.
Spesielle utfordringer.
Kartlagt risiko.

2.2.3.1

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i helårsboliger utføres i henhold til forfallsliste i
feietjenestens journal (med de unntak som går fram av kapittel 3.3.2).
2.2.3.2

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbolig utføres i henhold til feietjenestens plan for
kartlegging og gjennomføring (kapittel 3.2.2). I Træna kommune utføres feiing og tilsyn i
fritidsboliger i henhold til forfallsliste, men i begrenset antall.
2.2.3.2.1

Kartlegging og gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger

Strategi:





Det er utarbeidet en foreløpig geografisk framdriftsplan for kartlegging og første gangs
gjennomføring fram til 2025 (revidert og endret fra 2024 i årsplan for 2022).
Kilder for kartlegging er opplysninger i matrikkel, kartverk og eksisterende oppføringer i
fagsystemet. Der fyringsanlegg er ukjent, legges det til et ildsted og ett røykløp.
Detaljert kartlegging av fyringsanlegg og risiko skjer ved utført feiing og tilsyn.
Alle bomturer og aktiviteter med kort frekvens vil ligge til forfall etter kartleggingsfasen. Det
forventes derfor at det også etter kartleggingsfasen og noen år fremover, må være en
geografisk plan for gjennomføring.

Spesielle utfordringer ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er:










Tilgjengelighet og tilgang. Å finne tidspunkt der eier kan være til stede. Arbeidet bør så langt
mulig legges til typiske ferieperioder o.l.
I kartleggingsfasen er det en forutsetning at fritidsboliger kan skilles fra andre objekter. Vi
venter på funksjonalitet i nytt fagsystem for å kunne gjøre dette på en tilfredsstillende måte.
Ressurser. Arbeidet er mer resurskrevende enn i helårsbebodde boliger, pga. avstander til og
mellom objektene.
Adkomst for feiing. Erfaringer viser at det i liten grad er montert takstiger på fritidsboliger.
Utvalg av objekter.
o Bygg benyttet som fritidsbolig eller til andre formål kan være registrert som
helårsbolig i matrikkelen.
Usikker eller manglende eierinformasjonen.
o Ingen krav om tinglysing av eierskifte på fritidsbolig, herunder dødsbo der objektet
allikevel er i bruk.
Bruk av fritidsbolig. Ofte vanskelig å vurdere om et objekt er i brukbar stand.
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2.2.3.2.2

Fremdriftsplan for kartlegging og førstegangs gjennomføring

År

Rana

Nesna

Træna

2018

Nordsjona

Strandlandet

Sanna

2019

Sørsjona, Utskarpen
og Straumen

Fv17, Skogsøy og
Lillevik

Selvær

2020

Alteren, Ytteren,

Hugla

Dørvær, Stortorvvær
og Sandøy

2021

Røsvoll, Langvann,
Skonseng

Handnesøy

Husøy

2022

Dunderlandsdalen,
Grønfjelldalen

Tomma Fergeleiet Sellot

Kartlagt og
gjennomført

2023

Dalselv, Plurdal
Utsikten

Tomma Alsøy Forsland

Kartlagt og
gjennomført

2024

Rauvatnet,
Tverrvatnet

Kartlagt og
gjennomført

Kartlagt og
gjennomført

2025

Umbukta,
Akersvatnet

Kartlagt og
gjennomført

Kartlagt og
gjennomført

Endring: Tabellen er revidert 19.10.2021.

2.2.3.3

Feiing og tilsyn med større fyringsanlegg

Feiing og tilsyn med større fyringsanlegg skal utføres i henhold til forfallsliste i feietjenestens
fagsystem, med forbehold om prioritering i samsvar med dette kapittelet.
Feiing og tilsyn med større pellets- og flis-fyrte anlegg skal prioriteres.
Feiing av fyringsanlegg i skoler skal utføres i sommerferieperioden. Feiing av andre større
fastbrensels fyrte fyringsanlegg bør utføres i løpet av sommerhalvåret.

21

2.2.3.4

Andre tiltak

Feietjenesten skal delta på nasjonale og lokale brannvernkampanjer med informasjons- og
motivasjonstiltak rettet mot fyring og brannvern i bolig, i det omfang avdelingen kan avse
resurser.
Feietjenesten skal delta på slokkepostkontroll i regi av beredskapsavdelingen ved seksjon for
brann og redning utenfor de nære bydelene samt i Myrtun borettslag, i det omfang
avdelingen kan avse resurser. Arbeidet utføres samtidig med feiing og tilsyn i de respektive
områdene. I Myrtun utføres arbeidet i november / desember.
Feietjenesten skal utføre tilsyn etter brannlovens § 13 fjerde ledd, der brannsjefens vedtak
eller lokal forskrift bestemmer dette, i det omfang feietjenesten kan avse ressurser og har
medarbeidere med relevant kompetanse.
Feietjenesten kan ved behov utføre tilsyn etter brannlovens § 13 og andre forebyggende
tiltak i regi av enhet for brannforebygging ved kommunens seksjon for brann og redning, i
det omfang feietjenesten kan avse ressurser og har medarbeidere med relevant
kompetanse.
Feietjenesten kan delta på arbeid i enhet for beredskap ved kommunens seksjon for brann
og redning, i det omfang feietjenesten kan avse ressurser og har medarbeidere med relevant
kompetanse.
2.2.3.5

Prioritering av tiltak

Lovbestemte tiltak skal prioriteres foran andre tiltak. Lovbestemte tiltak skal prioriteres i
samsvar med risikovurderingen.
Med særskilte informasjons- og motivasjonstiltak menes brannvernkampanjer og andre
tiltak som utføres i tillegg til de informasjons og motivasjonstiltak som utføres under feiing
og tilsyn.
Prioritet Tiltak
1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i helårsboliger.
2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger.
3 Feiing av større pellets- og flis-fyrte anlegg.
4 Særskilte informasjons- og motivasjonstiltak.
5 Annen feiing og tilsyn med fyringsanlegg i større bygg.
6 Tilsyn etter brannlovens § 13 og arbeid i enhet for beredskap.
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3 Tiltak (Handlingsplan)
Feietjenestens plan for virksomhet i perioden.

3.1 Målstyring og evaluering
3.1.1 Periodens mål
Feierinspektøren setter mål for feietjenestens virksomhet for det kommende året.
Brannforebyggerne har medvirket til utforming av mål for feietjenesten.
Mål
Drift Drifte i henhold til handlingsplanen.



Gjennomføre feiing og tilsyn
med fyringsanlegg i henhold til
handlingsplanen.
Opplæring av mannskaper i
henhold til
organisasjonsbeskrivelsen og
handlingsplanen.

Endre rutiner for kartlegging av
fritidsboliger.

Forankring

Frist

Forskrift om
brannforebygging § 17.

31.12.2022

Dimensjoneringsforskriftens kapittel 7.
Intern prosedyre samt
feietjenestens og seksjon
for brann og redning sin
handlingsplan.
Forskrift om
brannforebygging § 17.

01.03.2022

Kartlegging av informasjon om
objektet før gjennomføring,
gjennom henvendelse til eier.

Forvaltningslovens § 16.

Gjennomføre informasjons- og
motivasjonskampanje om utskifting av
eldre ildsteder.

Kommuneplanen 2017 –
2027 kapittel 2, 4 og 6

30.06.2022

Utarbeide nye prosedyrer for
journalføring og saksbehandling i nytt
fagsystem.

Intern strategi.

30.04.2022

Kartlegge fritidsboliger og andre bygg
som skal tas inn i feietjenestens plan for
2022 og 2023.

Forskrift om
brannforebygging § 14 og
17.

31.03.2022
30.09.2022

Gjennomføre informasjonskampanje
om takstiger.

Intern strategi

01.07.2022

Publisere 12 utgaver av månedens
brannfakkel i henhold til årshjul for
informasjonskampanjer i elektroniske
media.

Brannlovens § 11a

31.12.2022



Intern strategi.
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Arbeidsmiljø Bli bedre på systematisk oppfølging av
og HR avvik og forbedringsområder. Registrere
minst 10 forbedringsmeldinger i løpet
av året.

Strategi brann- og
redning.

31.12.2022

Utarbeide prosedyre med mål og tiltak
for psykososialt arbeidsmiljø i
feietjenesten.

Arbeidsmiljølovens § 4-3

31.05.2022

Kartlegge behov og etablere plan for
skuter sertifikat til brannforebyggere.

Forskrift om
brannforebygging § 17

30.09.2022

Intern strategi

Budsjettvedtak i Rana
kommune

31.12.2022

Feie- og tilsynsavgift på samme nivå
som KG 9.

Intern strategi.

31.12.2022

Utarbeide modell for sammenligning av
gebyrstørrelser mot KG 9.

Intern strategi.

30.09.2022

Behov.

31.03.2022

Økonomi Drifte i henhold til budsjett

Kjøp og Nytt kamerautstyr.
investeringer

Feietjenesten forholder seg forøvrig til felles mål i Rana kommune, avdeling for bydrift,
seksjon for brann og redning og enhet for brannforebygging.
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3.1.2 Produksjonsmål
På bakgrunn av endrede forutsetninger for registrering av aktiviteter, er produksjonsmålene
endret fra og med 2022. Målet angir et gjennomsnitt gjennom året, uavhengig av type
bebyggelse og avstander.
Mål:



Feiing: 13 aktiviteter pr. dagsverk.
Tilsyn: 12 aktiviteter pr. dagsverk.

Kompensert for bestillingsdager, må antall vellykkede varslinger (varslinger som fører til
registrert og fakturerbar aktivitet) være:



Feiing: 16,25 vellykkede varslinger pr. dagsverk.
Tilsyn: 15 vellykkede varslinger pr. dagsverk.

For å kompensere for variasjoner gjennom året, må antall aktiviteter i nære bydeler være
større enn gjennomsnittet. Det anslås at det i nære bydeler må planlegges:



Feiing: minst 20 aktiviteter pr. dagsverk.
Tilsyn: minst 18 aktiviteter pr. dagsverk.

25

3.2 Samarbeid

Konkrete og definerte samarbeidsområder:
Kommunale:






Sektor for stab og støttetjenester.
Organisasjonslinja.
o Organisering og drift av feietjenesten.
Seksjon for brann og redning sin forebyggende enhet.
o Brannvernkampanjer og annet forebyggende arbeid.
Seksjon for brann og redning sin beredskaps enhet.
o Mannskapsressurser. Slokkepostkontroller.
Avdeling for areal og miljø.
o Byggesak og matrikkel.

Eksterne:





Nesna og Træna kommune.
o Samarbeidsavtale om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Rana Blad
o Månedlig spalte/informasjonskampanje.
FLF (Feiermesternes landsforening)
Lokale håndverkere
o Melding fra foretak om utførte tiltak. Råd og veiledning til foretak.

3.2.1 Bekymringsmelding
Feietjenesten skal aktivt melde fra til andre fagområder/myndigheter, dersom det
oppdages forhold som kan gi grunn til bekymring:






Kommunens seksjon for brann og redning (via branntips.no)
DLE
Kommunens bygningsmyndigheter
Kommunens avdeling for helse og omsorg / Tildelingskontoret
Politiet
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3.3 Handlingsplan for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
3.3.1 Fireårsplan
Tiltak
2022

2023

2024

2025

Feiing og tilsyn
med fyringsanlegg
i boliger

Rana, Nesna og Træna.

Feiinger til forfall.

Tilsyn 2400.

Rana, Nesna og Træna.

Feiinger til forfall.

Tilsyn 2400.

Rana, Nesna og Træna.

Feiinger til forfall.

Tilsyn 2400.

Rana, Nesna og Træna.

Feiinger til forfall.

Tilsyn til forfall.

Feiing og tilsyn
med fyringsanlegg
i fritidsboliger



Feiing og tilsyn
iht. geografisk
plan, Rana og
Nesna.
Feiing og tilsyn
Træna 25.
Større pellets og
flisfyringsanlegg
Andre større
anlegg



Feiing og tilsyn iht.
geografisk plan,
Rana og Nesna.
Feiing og tilsyn
Træna 30.



Feiing og tilsyn iht.
geografisk plan,
Rana.
Feiing og tilsyn
Nesna og Træna
100.



Større pellets og
flisfyringsanlegg





Større pellets og
flisfyringsanlegg

Åpen dag
Aksjon boligbrann
Batteribytte
kampanje
Slokkepost
kontroll
Informasjon og
motivasjonstiltak i
lokalavis og
elektroniske
media.





Større pellets og
flisfyringsanlegg
Andre større
anlegg
Åpen dag
Aksjon boligbrann
Batteribytte
kampanje
Slokkepost
kontroll
Informasjon og
motivasjonstiltak i
lokalavis og
elektroniske
media.





Åpen dag
Aksjon boligbrann
Batteribytte
kampanje
Slokkepost
kontroll
Informasjon og
motivasjonstiltak i
lokalavis og
elektroniske
media.


Feiing og tilsyn
med større
fyringsanlegg



Andre tiltak





















Åpen dag
Aksjon boligbrann
Batteribytte
kampanje
Slokkepost
kontroll
Informasjon og
motivasjonstiltak i
lokalavis og
elektroniske
media.












Feiing og tilsyn iht.
geografisk plan,
Rana.
Feiing og tilsyn
Nesna og Træna
100.
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3.3.2 Geografisk plan
Plan for overgang fra geografisk plan for tilsyn med fyringsanlegg i boliger og feiing og tilsyn
med fyringsanlegg i fritidsboliger, til plan for tilsyn med fyringsanlegg i boliger og feiing og
tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger i samsvar med risikovurdering.
Tiltak etter
geografisk plan

2022

2023

2024

2025

Tilsyn Boliger

Rana: Objekter til
forfall: Gruben,
Hammeren,
Langneset, Skonseng.

Rana: Objekter til
forfall: Byen, Mjølan,
Villen, Plurdal,
Utskarpen, Åga,
Dalselv.

Rana: Objekter til
forfall: Båsmo,
Ytteren, Storforshei,
Dunderlandsdalen,
Røvassdalen, Selfors.

Objekter til
forfall

Nesna og Træna:
Objekter til forfall:
Husøy, Nesnaøyer.

Nesna og Træna:
Objekter til forfall

Rana:
Dunderlandsdalen og
Grønfjelldalen

Rana:, Dalselv,
Plurdalen og
Utsikten.

Rana: Rauvatnet og
Tverrvatnet

Nesna: Tomma Fergeleiet til Sellåt.

Nesna: Tomma Alsøy til Forsland.

Nesna: Objekter til
forfall - Fastland

Træna: Objekter til
forfall.

Træna: Objekter til
forfall.

Nesna og Træna:
Objekter til forfall:
Husøy, Nesna
fastland.

Feiing og tilsyn
Fritidsboliger

Træna: Objekter til
forfall Sanna.

Rana: Umbukta og
Akersvatnet.
Nesna: Objekter til
forfall – Nesnaøyer.
Træna: Objekter til
forfall.

Hvis det er ledige ressurser etter måloppnåelse etter geografisk plan, skal fritidsboliger i
Rana prioriteres.
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3.3.3 Årsplan
Planen for 2022 har en annen strategi enn vanlig og bygger på et gitt antallsmål og ikke et
antall til forfall, som tidligere. Målet er satt ut fra erfaringstall, korrigert mot ulik beregning i
gammelt og nytt fagsystem.




Nytt fagsystem gir pr. dato ikke en brukbar framstilling av et samlet antall aktiviteter til forfall
for hele året.
Tidligere ble «utsatt» registrert som egen aktivitet og som ny aktivitet ved gjennomføring,
mens dette nå kommer som en enkelt aktivitet.
Erfaringstallene er redusert med

Feietjenesten har følgende plan for perioden:
3.3.3.1

Feiing

Kommune Boliger
Fritidsboliger Større bygg
Rana
4985
200
12
Nesna
350
90
0
Træna
130
20
0
Til sammen
5465
310
12

3.3.3.2

Planlagt
utført
5197
440
150
5787

Tilsyn med fyringsanlegg

Kommune Boliger
Fritidsboliger Større bygg
Rana
2256
200
3
Nesna
110
90
0
Træna
50
20
0
Til sammen
2416
310
3

Planlagt
utført
2459
200
70
2729
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3.3.3.3

Rana

Fremdriftsplan for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Jan. – Mars

April – Juni

Juli – Sept.

Oktober – Des.

Feiing:

Feiing:

Feiing:

Feiing:












 Dunderlandsdalen,
Grønfjelldalen
 Fritidsboliger
Dunderlandsdalen,
Grønfjelldalen

 Villen
 Åga

Gruben og Hammeren
Langnes og Fageråsen
Byen og Mjølan
Selfors

Tilsyn:
 Til forfall: Gruben og
Hammeren

Båsmo og Ytteren
Båsmo – Utskarpen
Dunderlandsdalen
Blokkbebyggelse
Større bygg, industri,
institusjoner og
skolebygg.

Tilsyn

Tilsyn:
 Til forfall: Langnes og
Fageråsen

 Til forfall:
Dunderlandsdalen,
Grønfjelldalen
 Fritidsboliger
Dunderlandsdalen,
Grønfjelldalen
Nesna

Feiing:
 Nesna fastland
 Nesnaøyene
 Fritidsboliger Tomma

Tilsyn:
 Til forfall (110),
prioritet fastland
 Fritidsboliger Tomma
Træna

Feiing:
 Træna
 Fritidsboliger Sanna
Tilsyn:
 Til forfall (50),
prioritet Sanna,
Selvær, Sandøy og
Husøy 1.
 Fritidsboliger Sanna
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3.3.3.4

Oppdrag utenom planlagt rute

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg utenom planlagt rute, skal fortrinnsvis utføres på fredager.
Andre feie- og tilsynstjenester og serviceoppdrag som ikke omfattes av planlagt rute, utføres
av brannforebyggerne fortrinnsvis på fredager og av feierinspektøren, fortrinnsvis på
onsdager.
3.3.3.5

Saksbehandling

Saksbehandling omfatter avviksbehandling, rapportering og oppfølging av saker i
feietjenestens fagsystem og kommunens sak- og arkivsystem.
Saksbehandling utføres fortløpende. Brannforebygger utfører saksbehandling etter egne
aktiviteter, med unntak av vedtak og vedtaksoppfølging, som utføres av feierinspektøren.



Prosessen med utsending av purringer er automatisert i nytt fagsystem.
Saksbehandling inngår i planen som del av feiing, tilsyn og administrasjon og det er ikke satt
av dedikert tid til dette.

3.4 Anslag måloppnåelse

Det følgende legges til grunn i årsmeldingen (evalueringen av årsplanen):
Forutsetningene i årsplanen skal gi feietjenesten måloppnåelse med god margin (utføre alle
oppdrag i handlingsplanen) i 2022.


+ 980 aktiviteter.

Ut over lovbestemt feiing og tilsyn, omfatter planen:







130 dagsverk har ikke definert aktivitet / stasjonsarbeid.
o Hoveddelen av dette er knyttet til planlagt inntak av lærling, uten forutsatt
verdiskapning.
35 Dagsverk kurs og opplæringstiltak.
o Svenneprøve.
o Forebyggendekurs
56 dagsverk i beredskapsavdelingen.
40 dagsverk kampanjer / pulverkontroll

Eventuell ledig kapasitet kan benyttes til:


Andre gangs varsling og gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i objekter som
har vært besøkt, men ikke utført i løpet av året.




Tilsyn med fyringsanlegg i større bygg.
Økt deltakelse i andre enheter ved seksjon for brann og redning.
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3.5 Handlingsplan for andre aktiviteter
Feietjenesten deltar med annet arbeid hos kommunens seksjon for brann og redning og
Rana kommune forøvrig. Det tas forbehold om uforutsette endringer i
bemanningssituasjonen eller større sykefravær som ikke kan dekkes inn av vikar.
3.5.1 Administrasjon
Alt av feierinspektørens arbeid, utenom andre feie- og tilsynstjenester og deltakelse på
møter, kurs/opplæring med varighet over en dag, benevnes som administrasjon.
3.5.2 Arbeid i beredskapsavdelingen
Feietjenesten deltar i beredskapsavdelingen i forbindelse med ferieavviklingen her.


Det er satt av 56 dagsverk for arbeid i beredskapsavdelingen.
o Arbeid i beredskapsavdelingen inngår ikke i feietjenestens lovbestemte arbeid og
skal finansiert over regnskapssted 6300.

3.5.3 Tilsyn § 13
Feietjenesten har ikke planlagt tiltak etter brannlovens § 13 i 2022.
Det ventes allikevel at det blir utført et mindre antall i forbindelse med at brannforebygger
gjennomfører forebyggendekurs på NBSK.
3.5.4 Slokkepostkontroll
Feietjenesten deltar med slokkepostkontroll i objekter med lang kjøreavstand fra sentrum.
Dette er:





Utskarpen skole, Utskarpen barnehage, Utskarpen bosenter og Sjona kirke
Grønfjelldal skole og Nevernes kirke
Storforshei skole og Storforshei barnehage
Skonseng barneskole og Røsvoll kirke

Feietjenesten utfører i tillegg slokkepostkontroll i Myrtun borettslag i samarbeid med
beredskapsavdelingen.


Det er satt av 20 dagsverk til slokkepostkontroller.

Det forutsettes at arbeidet organiseres gjennom beredskapsavdelingen.
3.5.5 Brannvernkampanjer (motivasjons- og informasjonstiltak)
Feietjenesten deltar på Brannvernukas åpen dag, aksjon boligbrann og lokal
røykvarslerkampanje.


Det er satt av 20 dagsverk til brannvernkampanjer.

Det forutsettes at arbeidet organiseres og ledes av leder forebyggende avdeling eller
branninspektør.
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3.5.6 Andre motivasjons- og informasjonstiltak
Feierinspektøren gjennomfører informasjons- og motivasjonstiltak gjennom kommunens
portalsystem og kampanjen Månedens brannfakkel i Rana Blad. I tillegg leveres saker til
kommunens kommunikasjonsavdeling for publisering i sosiale media.
3.5.6.1

Årshjul for andre motivasjons- og informasjonstiltak

Januar

Brannfarlig nattevask. RVR.

Februar

Komfyrbrann og komfyrvakt.

Mars

Særskilte risikogrupper. Eldre og pårørende.

April

Brannvern i fritidsboliger.

Mai

Brannøvelse hjemme.

Juni

Gass. Grilling.

Juli

Skogbrann, ferie og friluftsliv.

August

Studenter.

September Åpen dag.
Oktober

Fyring og feiing.

November

Bruk av elektrisk utstyr. Brannvesenets julekalender.

Desember

Røykvarslere, slokkeutstyr, levende lys og juleaktiviteter.

Årshjulet er veiledende. Viktige dagsaktuelle saker skal overstyre årshjulet.
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3.6 HR
Alle stillingene i feietjenesten er besatt ved årsskifte:



1 Feierinspektør, 3 Brannforebyggere med svennebrev og 1 Brannforebygger under
opplæring (utstått opplæringstid i mars).
1 lærling (fram til og med februar).

Det vil bli vurdert inntak av ny lærling i august.
3.6.1 Kurs og opplæring
Feietjenesten planlegger følgende kurs / opplæring:





1 Brannforebygger har fått plass på NBSK forebyggendekurs.
RVR opplæring for nye arbeidstakere.
Intern opplæring. Det planlegges intern undervisning av i aktuelle temaer i løpet av året i det
omfang vi vurderer det nødvendig og kan sette av ressurser.
Intern opplæring. Det vil bli gitt løpende opplæring / presentasjon av nye og reviderte
prosedyrer.

3.6.2 Fravær, permisjon og ferie
Ved ferdigstillelse av årsplanen er det ingen langtidssykemeldt i feietjenesten.
Det er ikke varslet plan om permisjoner eller andre lengre fravær løpet av året.
3.6.2.1

Ferie

Det blir overført 30 dagsverk ferie fra 2021 til 2022.
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3.6.3 Arbeidsmiljøtiltak
Arbeidsmiljøtiltak som planlegges eller utføres regelmessig i perioden.
Regelmessige tiltak:






Daglige morgenmøter i feietjenesten.
o Forum for formidling av informasjon og beskjeder og drøfting av
arbeidsmiljøspørsmål. Bidrar til å styrke fellesskapet i avdelingen.
Arbeid i andre avdelinger ved seksjon for brann- og redning.
o Har betydelig positiv effekt på arbeidsmiljø på brannstasjonen.
Årlige medarbeidersamtaler.
Feierinspektøren deltar i brannstasjonens vernegruppe.

Planlagte tiltak:



Utarbeidelse av prosedyre for psykososialt arbeidsmiljø.
Forbedre systematisk oppfølging av avvik og forbedringsforslag, gjennom bruk av
kommunens avvikssystem i EQS.

Prosedyrer som gjelder HMS og arbeidsmiljø skal evalueres og revideres fortløpende etter
hendelser eller innleverte forbedringsforslag.
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3.6.4 Godfotoppgaver
Den enkelte brannforebygger har et særlig ansvar for å følge opp definerte oppgaver /
områder:
Kim Råde

Slokkepostkontroller



Se til at de av beredskapsavdelingens slokkepostkontroller som er lagt til
feietjenesten, blir utført i henhold til feietjenestens plan og prioriteringer.
Samarbeide med branninspektør Geir Arne Søreng i planlegging av andre
slokkepostkontroller i henhold til inngåtte avtaler.

Større bygg.


Roy-Kevin Lynch

Planlegging og oppfølging av feiing og tilsyn i større bygg.
Organisere kartlegging av større bygg.

Verktøy og utstyr




Løpende kontroll og vedlikehold av felles verktøy og utstyr.
Formidle behov for reparasjoner, komplettering og nyanskaffelser av felles
verktøy og utstyr til feierinspektøren.
Sørge for nødvendig komplettering av materiell til verktøytilvirkning.

Kjøretøy i feietjenesten



Marthine Mortvedt

Motivasjons- og informasjonstiltak


Stina Martinsen

Se til at rutinemessig service blir utført.
Se til at feietjenestens kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand.
Organisere nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Delta i organisering av feietjenestens praktiske deltakelse i nasjonale og
lokale kampanjer.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger



Bistå i overordnet planlegging av feiing og tilsyn i fritidsboliger som ligger
utenom rimelig gangavstand fra helårsvei.
Praktisk planlegging og organisering ved gjennomføring av feiing og tilsyn i
fritidsboliger som ligger utenom rimelig gangavstand fra helårsvei.

Listen revideres årlig.
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3.7 Økonomi og investeringer
3.7.1 Årshjul økonomi
Årshjul fra økonomiavdelingen sendes ut i begynnelsen av året. Her fremgår frister i løpet av
året.



Foreløpig selvkostberegning skal utføres innen 20.juni.
Endelig bestilling sendes ut 15.oktober med frist 25. oktober.

Årshjul og bestilling sendes ut i linja og det har vært et problem de senere år, at
dokumentene ikke når fram til feierinspektøren. Feietjenesten har derfor satt følgende mål
for selvkostberegning og forarbeid til budsjett:



En foreløpig selvkostberegning for 2022 utføres før sommerferien.
Endelig selvkostberegning og forarbeid til budsjett foretas i begynnelsen av oktober

3.7.2 Budsjett og inntekter
Feierinspektøren har sammen med kontroller i økonomiavdelingen satt opp budsjett (Arena)
for feietjenesten, for 2022.
Feietjenestens totale budsjett for 2022 er kr. 4 972 000,Satsene for gebyr i 2022 er satt til:
Feiing





Skorstein i helårsbolig, inntil 2. etg.:
Skorstein i helårsbolig, over 2. etg.:
Skorstein i fritidsbolig:
Skorstein i næringsbygg og institusjoner:

kr 524,kr 782,kr 886,kr 2 461,-

Boenhet i helårsbolig, småhus:
Boenhet i helårsbolig, blokkbebyggelse:
Fritidsboliger:
Fyringsanlegg i næringsbygg og institusjoner:

kr 610,kr 373,kr 844,kr 1 940,-

Tilsyn





Serviceoppdrag


Pr. påbegynt time:

kr 813,-

3.7.3 Driftsutgifter
Det følgende kan påvirke regnskapet i forhold til budsjett for driftsutgifter:



Det ble gitt større lønnstillegg i lokale forhandlinger enn hva som er lagt til grunn i budsjettet.
Alle større kjøp utenom nødvendig forbruksmateriell ble utsatt i 2021.
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3.7.4 Kjøp og investeringer
Følgende større kjøp og investeringer planlegges i perioden:


Kamerautstyr
o Anslått kostnad: kr 60 000,o Finansiering over driftsbudsjett.

14.12.2021
Bjørn Kvitnes
Feierinspektør
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