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ALLMÄNT OM ENKÄTEN

BAKGRUNDSUPPGIFTER

ANSKAFFNING AV SMÅREDSKAP
UTRUSTNING
FORDON
BRANDSTATIONER
ANDRA ANSKAFFNINGAR I OMEDELBAR
ANSLUTNING TILL RÄDDNINGSVÄSENDET
SOCIAL VÄLFÄRD
RESPONS OCH ÖPPNA SVAR
SAMMANDRAG OCH RESONEMANG

ALLMÄNT
OM ENKÄTEN
MÅLSÄTTNINGEN FÖR ENKÄTEN var att åstadkomma en

uppskattning av i vilken omfattning brandkårerna själva bekostar anskaffningar som ansluter
sig till och betjänar räddningsväsendet. Man kände på ett
allmänt plan till att brandkårerna på ett betydande sätt med
en egen monetär insats deltar
i täckandet av räddningsväsendets kostnader, men före denna
enkät hade man inte tillgång
till några som helst siffror på
basen av vilka man skulle kunna
bedöma storleksordningen.

ENKÄTEN GENOMFÖRDES

16.11–9.12.2018 i form av
webropol-enkät uppställd av
Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund varvid en svarslänk
sändes till alla de avtalsbrandkårer som kunde nås av email
(606 brandkårer). Via den
”personliga länk” som sändes
till respektive en adress per
brandkår kunde man svara
antingen på finska eller svenska
och alltså endast ett svar per
brandkår. Påminnelse om att
enkäten borde besvaras sändes
tre gånger. Enkäten besvarades
av totalt 191 brandkårer vilket
utgör 27 % av Finlands 709
avtalsbrandkårer.
VIA ENKÄTEN INSAMLADES även detaljerade uppgifter

om hurudana anskaffningar
Sammandragsrapport över
brandkårerna gör med koppenkätsvaren
ling till räddningsväsendet.
Beträffande större anskaffningar såsom fordon sträckte sig
frågorna över flera år så att det
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skulle vara möjligt att närmare
analysera hur mycket pengar
avtalsbrandkårerna i medeltal
satsar per år.
I DENNA RAPPORT presen-

teras för hela landet uppgifter
som baserar sig på enkäten
eller som kan uppskattas på basen av den. Dessutom presenteras som exempel några plock
bland de öppna svaren. Rapportens resultat anger riktlinjer
och kompletterar den lägesbild
som Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund upprätthåller beträffande hur det står till bland
avtalsbrandkårerna och inom
räddningsväsendet.

SVARANDET OCH BEDÖMNING AV SUMMOR

För att underlätta besvarandet erbjöd man ett flertal
svarsalternativ för att ange ett
värde i pengar – varje alternativ
omfattade ett värdespann. Den
typens svar ger en viss inexakthet vilket bör beaktas så man
bedömer slutresultatet.
DÅ MAN RÄKNAT IHOP den

totala summan av de olika anskaffningarna har man använt
ett medeltal. Exempelvis för
värdespannet 0–50 000 € har
man använt summan 25 000 €.
Samma princip ha använts för
alla svar i euro.

DE SVAR SOM ERHÅLLITS

191
Enkäten besvarades av

avtalsbrandkårer
runt om i landet.

BAKGRUNDSUPPGIFTER

ENKÄTEN BESVARADES AV 191
avtalsbrandkårer runt om i landet. Svar
inkom från alla räddningsverk samt från
Åland. Flest svar kom det från brandkårerna i Egentliga Finland (31 st), Satakunda (18 st), Västra Nyland (17 st) och Södra
Österbotten (15 st).
AV DE BRANDKÅRER SOM SVARADE var 83 % avtalsbrandkårer i form av

en FBK-förening, 10 % avtalsbrandkårer
med personliga avtal och 7 % sådana
brandkårer där man har både ett brandkårsavtal som förening och personliga
arbetsavtal. Ingen arbetsplatsbrandkår
svarade på enkäten.

har generaliserats till ett nationellt resultat med beaktande
av brandkårernas antal enligt
brandkårsform.
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I ENKÄTEN var anskaffningarna

BRANDKÅRSFORM
Antalet svarare 191

Avtalsbrandkår i FBK-form
(brandkårsföreningen har avtal med
räddningsverket)

83

Avtalsbrandkår med personliga
avtal (avtalspersonalen har avtal
med räddningsverket)

10

Brandkårsföreningen har avtal med
räddningsverk och dessutom har
personalen personliga avtal

7

Arbetsplatsavtalsbrandkår
(brandkåren har avtal med
räddningsverket om att deltaga
i räddningsarbete utanför
arbetsplatsens område)
0

AV DEM SOM SVARADE FRÅGADE MAN dessutom om antalet

alarmeringsdugliga medlemmar.
På basen av den här enkäten verkar det som om avtalsbrandkårerna i medeltal skulle ha 22,4 alarmeringsdugliga medlemmar. Här
kan det vara värt att observera att
man på basen av detta kan antaga
att det skulle ha skett en ökning,
vilket avviker från den allmänna
uppfattningen. Som ett resultat
av den utredning om avtalsbrandkårernas alarmeringssäkerhet
som Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund gjorde år 2013 kom man
Sammandragsrapport över
då till att antalet alarmeringsdugenkätsvaren
liga medlemmar i medeltal skulle
ha varit endast 18,9.
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I BÖRJAN AV ENKÄTEN

50

definierades vad som avses med
att använda egna pengar. Som
egna pengar räknas i enkäten inte
sådan ersättning som på basen av
avtal givits åt brandkåren i avsikt
att för räddningsverkets räkning
betala vissa utgifter. Däremot
räknas som brandkårens egna
pengar annan avtalsbaserad
ersättning, pengar som erhållits
genom egen medelsanskaffning,
donerade pengar samt lån som
på föreningens ansvar tagits för
anskaffning, då lånets amorteringar betalas med föreningens egna
pengar. Som föreningens egna
pengar ansågs även ersättning
som i enlighet med avtal betalas

60

%
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80

90

för arbetsprestation och som på
basen av brandkårens gemensamma beslut används för räddningsväsendets anskaffningar.
AV DE BRANDKÅRER som
svarade på enkäten angav 85 %
att de använde egna pengar för
räddningsväsendets anskaffningar.
Ifall en brandkår inte använde
egna pengar för sådana direkt
till räddningsväsendet hörande
anskaffningar förde enkäten
automatiskt vidare till en punkt
där man svarade på frågan om
användningen av egna pengar för
gemensam välfärd samt till några
öppna frågor.

indelade i fem sådana grupper som
direkt hör till räddningsväsendet
(småredskap, persedlar, fordon,
utrymmen och annat) och dessutom
frågade man ännu om användningen av egna pengar för social välfärd.

olika brandkårsformerna analyserades svaren ännu så att man
utvärderade användningen av egna
pengar separat för brandkårerna i
FBK-form och separat för brandkårer med personliga avtal i en eller
annan form.

PÅ GRUND AV de i viss mån olika
verksamhetsförhållandena för de

ANALYSEN VISADE att användningen av egna pengar i brand-

ANSKAFFNINGAR
Antalet svarare 162.
5000

5386

4710
4459

4500
4000

kårerna i FBK-form i viss mån är
annorlunda i jämförelse med brandkårerna med personliga avtal. För de
162 brandkårer som i enkäten angav
att de använde egna pengar för
räddningsväsendets anskaffningar
fördelade sig användningen inom de
olika brandkårsformerna i medeltal
på följande vis:

Medeltal för
den årliga
användningen
av egna pengar
uppdelat enligt
brandkårsform
respektive
grupp.

€
4525

3500
3000
2500

2399
2125

2000

1852

1500
1000

1215

1121

970
515

500
0

Småredskap

Persedlar

23 604 €
FBK /år totalt

FÖRDELNINGEN VISAR att man

uppnår en mera exakt helhetsbild
om man beräknar en uppskattning
gällande hela landet på basen av
de medeltal som enkäten visar och

379
Fordon

Utrymmen

6 052 €

Annat
PBK /år

Välfärden
FBK /år

PBK /år totalt

uppdelade på det här sättet enligt
brandkårsform. Man utgår då från
antagandet att det finns sammanlagt
491 avtalsbrandkårer i FBK-form och
sammanlagt 200 avtalsbrandkårer

med personliga avtal. Eftersom enkäten inte fick några svar från arbetsplatsbrandkårer har dessa utelämnats vid de fortsatta analyserna.
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ANSKAFFNING AV
SMÅREDSKAP
AV DE AVTALSBRANDKÅRER

I ENKÄTEN MEDDELADES inom

som använder egna pengar för
anskaffningar till räddningsväsendet
anmälde 86 % att de använde egna
pengar för anskaffning av småredskap.

eltal använt drygt 4 700 € /FBK och
cirka 1 100 € /PBK.

prisspann på 2 000 € hur mycket
pengar man under året använt för
anskaffning av småredskap. Beräknat
utgående från svaren har man årligen
för anskaffning av småredskap i med-

UNDER ÅRET ANSKAFFADE VI MED EGNA
PENGAR SMÅREDSKAP FÖR
FÖLJANDE SUMMA Antalet svarare 140.

%

9

över 12 000 €, för vilken summa?
3

10 000–12 000 €
2

8 000–10 000 €

6

6 000–8 000 €

16

4 000–6 000 €

VI HAR ANSKAFFAT FÖLJANDE SMÅREDSKAP
(DU KAN VÄLJA FLERA ALTERNATIV):
Antalet svarare 140, antalet valda svar 472.

76

verktyg
2

slangutrustning

16

strålrör och armatur

31

motorsåg(ar)
motorspruta(or)

9

annan pumputrustning

9
23

räddningsredskap
28

2 000–4 000 €

kommunikationsutrustning och
alarmeringsanordningar
släpkärra
36

0–2 000 €
0

5

10

15

20

3500 €

För en avtalsbrandkår skulle detta under
ett år innebära en satsning på cirka

Sammandragsrapport över
enkätsvaren
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35

34
31
11

fyrhjuling (“mönk”)
40

snöskoter

1

drönare

1
31

redskap och utrustning för första delvård

PÅ BASEN AV OVANSTÅENDE

uppgifter kan man beräkna att avtalsbrandkårerna i Finland årligen själva
skulle anskaffa småredskap till ett värde
av cirka 2,5 miljoner €. För varje avtalsbrandkår skulle detta totalt innebära en
satsning på cirka 3 500 € /år. Anskaffningen av småredskap fördelade sig på
olika redskapsgrupper enligt följande:

redskap som behövs vid
säkerhetskommunikation och utbildning
nånting annat, vad?

33
29
0
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VERKTYG REPRESENTERAR den överväldigande största gruppen småredskap. Det är värt att notera det till och

med överraskande resultatet att hela 31 % av dem som svarade hade med egen finansiering anskaffat redskap/utrustning för första delvård.
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PERSEDLAR

AV DE BRANDKÅRER som använ-

der egna pengar för anskaffningar
angav 81 % att man använt pengar
för att skaffa brandkårsdräkter eller
skyddsutrustning som används av
räddningspersonalen. I medeltal
hade man för persedelanskaffning

årligen använt en summa på
3 000 €. På samma sätt som beträffande småredskap kan man på basen
av detta beräkna hur mycket pengar
brandkårerna använder för anskaffning av persedlar. På riksnivå har
man årligen använt totalt cirka 1,3

miljoner € för persedelanskaffning.

FÖRDELNINGEN AV ANVÄNDNINGEN
AV EGNA PENGAR I NÅGRA REGIONER
Småredskap

PERSEDELANSKAFFNINGARNA
FÖRDELADE SIG på olika

persedlar och kläder enligt
följande:

01

5375

6669

7813

36

5000

3286

%
77

48

persedlar för stationstjänst
16
33
11

yträddningsdräkt(er)
1

kemikalieskyddsdräkt(er)

16

nånting annat, vad?
0

SOM ANDRA PERSEDELANSKAFFNINGAR angav brandkå-

10

rerna bl.a. kläder för första delvård,
hjälmlampor, persedlar för brandkårsungdomar, båtoveraller mm..

DET
ÄR VÄRT ATTöver
NÄMNA att
Sammandragsrapport
enkätsvaren
en
betydande del av de brandkårer som anskaffar utrustning med
egna pengar anskaffar till och med
släckningsdräkter. Till den obliga-
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20

30

1417
1000

3458
1258

250

18 375

EUR

3500

EUR

1774

6429

mellandräkt(er)

besöks- eller festkläder
/festuniform(er)

08

3427

20 466

3120

3083

3125

6161

26

kontorskläder /tjänsteuniform(er)

4726

EUR

27

underhuvor för hjälmar

3500

EUR

375

05

2143

27 644

9000
50

mellanhandskar

3000

19 288

4942

7813

1786

04

skyddshandskar

2938

EUR

1638

03

675

4123

35

Välfärden

3063

21 533

1250

EUR

31

hjälmar

Annat

02

3375

23 561

Antalet svarare 132, antalet valda svar 535.

stövlar /släckningsskodon

Utrymmen

Fordon

1625

VAD FÖR SLAGS PERSEDLAR HAR NI SKAFFAT?
(MAN KAN ANGE FLERA ALTERNATIV)
släckningsdräkter

Persedlar

40

50

toriska släckningsutrustningen kan
som helhet räknas åtminstone själva
släckningsdräkten, stövlar / släckningsskodon, hjälm, skyddshandskar,
mellanhandskar och underhuva för
hjälmen. Sådant anskaffar cirka 45
% av de brandkårer som använder
egna pengar för persedelanskaffning.
På riksnivå kan man beräkna att
ungefär en tredjedel av brandkårerna med egen finansiering anskaffar
eller kompletterar den personliga
släckningsutrustning som är alldeles
oumbärlig i avtalsbrandkåristernas
grundfunktioner!

60

70

80

90

ÄVEN STATIONSPERSEDLAR

köper man på basen av enkäten
ofta själv. Stationspersedlar används
exempelvis när man representerar
räddningsväsendet vid uppgifter
inom säkerhetskommunikationens
område.
BETRÄFFANDE PERSEDELANSKAFFNINGARNA finns det lik-

som vid annan användning av egna
pengar rätt stora regionala skillnader,
vilket torde avspegla skillnaderna i
regionernas avtalsbrandkårsstrukturer och brandkårsavtal.

2112,5

10

1875

4125
1500

12 737
EUR

8750

12

3833

7478

5500

875

24 083

3583

EUR

4167
2250

5000

13
32 033

1056

5944

8111

7500

14

15

1400

2587

3944

EUR

22

2325

3333

4178

467

8 794
EUR

1000

8 450
EUR

125
375

15 567
EUR

4125

1778

2222

667
2673

1500

278

3778

SIFFRORNA VID OMKRETSEN beskriver vilka summor de som använder egna pengar inom ifrågavarande

region i medeltal använder för detta ändamål, medan siffrorna inne i cirklarna på motsvarande vis anger
totalsummornas medeltal regionvis.
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FORDON

ÖVER HÄLFTEN av de brandkårer som använ-

der egna pengar för räddningsväsendets behov
anger att de själva även köpt fordon.

BETRÄFFANDE FORDONEN kartlade man i

enkäten separat för åren 2014–2018 de fordonsanskaffningar som avtalsbrandkårerna själva
finansierade. Fordonsanskaffning är typiskt inte
någonting som brandkårerna gör alla år och därför
är det här sättet att utreda saken mera ändamålsenligt för att erhålla ett mera pålitligt medeltal.

HAR NI MED EGNA PENGAR
ANSKAFFAT FORDON?
Antalet svarare 162.

50

40

”FORDONSANSKAFFNING
ÄR TYPISKT INTE
NÅGONTING SOM
BRANDKÅRERNA GÖR
VARJE ÅR.”

Sammandragsrapport över
enkätsvaren
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DE BRANDKÅRER SOM BESVARADE ENKÄTEN använde under år 2014 sammanlagt 915 000 € för anskaffning

av fordon, varvid en enskild anskaffning i medeltal var 25 000 €.

ÅR
2014

över 150 000 €, hur mycket
130–140 000 €
120–130 000 €
100–110 000 €
90–100 000 €
80–90 000 €
70–80 000 €

1

60–70 000 €

2

50–60 000 €

4

40–50 000 €

2

30–40 000 €

2

20–30 000 €

6

10–20 000 €

15

0–10 000 €

130–140 000 €
110–120 000 €
100–110 000 €
90–100 000 €
80–90 000 €

10

20

30

40

50

120–130 000 €
110–120 000 €
100–110 000 €
90–100 000 €
80–90 000 €
70–80 000 €
2

50–60 000 €
1

7

4

20–30 000 €

4
7
3

72

140–150 000 €

20

30

40

10

20

30

40

50

60

70

80

50

60

70

ÅR
2017

80

%

1

130–140 000 €

Antalet svarare 85.

120–130 000 €
110–120 000 €
100–110 000 €
90–100 000 €
80–90 000 €
70–80 000 €
5

60–70 000 €
50–60 000 €

1

40–50 000 €

2

30–40 000 €

4
6

20–30 000 €
10–20 000 €

9
72

inte alls

80
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30–40 000 €

0–10 000 €

inte alls
10

4

över 150 000 €, hur mycket

3
0

40–50 000 €

0

Antalet svarare 85.

0–10 000 €

2

70

%

130–140 000 €

30–40 000 €
2
Sammandragsrapport
20–30 000 € över 4
enkätsvaren
10–20 000 €

2

50–60 000 €

inte alls

60

ÅR
2015

1

40–50 000 €

60–70 000 €

ÅR 2017 sammanlagt 820 000 €, anskaffningen i medeltal 34 000 €.

över 150 000 €, hur mycket

60–70 000 €

1

0–10 000 €

ÅR 2015 sammanlagt 565 000 €, anskaffningen i medeltal 33 000 €.

140–150 000 €

70–80 000 €

10–20 000 €

58
0

Antalet svarare 85.

120–130 000 €

10

inte alls

%

140–150 000 €

Antalet svarare 85.

110–120 000 €

ÅR
2016

1

över 150 000 €, hur mycket

%

140–150 000 €

ÅR 2016 sammanlagt 985 000 €, anskaffningen i medeltal 41 000 €.

90
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50
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80
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ÅR 2018 sammanlagt 1 190 000 €, anskaffningen i medeltal 46 000 €.

ÅR
2018

över 150 000 €, hur mycket

%

1

130–140 000 €

Antalet svarare 85.

Sammandragsrapport över
enkätsvaren
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fordonsanskaffning typiskt är ett drag
hos brandkårer med en stor alarmavdelning. Detta torde förklaras av det
t.ex. en manskapsbil sällan räcker till
för verksamheten då personalstyrkan
är stor. Motsvarande kan man ur figuren utläsa att bristen på småredskap
inte är speciellt knuten till alarmavdelningens storlek.

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

8750
6600

7 000

7700

UR BILDEN PÅ DEN VIDSTÅENDE SIDAN framgår att en

1850

brandkårerna anskaffade med egen
finansiering är en manskapsbil. Sådana hade de brandkårer som svarat på
enkäten under de senaste fem åren
köpt sammanlagt 72 st. (cirka 14 st. /
år). Andra fordon som anskaffats var
bl.a. fyrhjulingar (”mönkar”) (16 st.),
släckningsbilar (8 st.), röjningsbilar (4
st. + utrustande av en) och båtar (4
st.). Mera sällsynta specialfordon som
man anskaffat med egna pengar var
exempelvis en skylift, en lätt enhet
och en luftkuddefarkost.

2400

kan man räkna ut att i medeltal 25 av
de brandkårer som svarat anskaffade
fordon under året. Under fem år uppgick i medeltal den totala summan
av fordonsanskaffningarna till knappt
900 000 €. På basen av dessa tal kan
man bedöma att avtalsbrandkårerna
på riksnivå årligen använder cirka 3
miljoner € för anskaffning av fordon.

DET MEST TYPISKA FORDON

1600

FORDONSANSKAFFNINGAR
UR ovan angivna resultat för fem år

8 000

8571

9 000

8786

10 000

1071
571

80

3786

70

1643

60

5293

50

5172

40

1414

30

3621

20

Välfärden

3103

10

Annat

1759

0

Utrymmen

Fordon

4809
4431

70

inte alls

Persedlar

4167
3405
3810
3631

0–10 000 €

€

Småredskap

4

3270

8

10–20 000 €

974

2

3980
4582

20–30 000 €

ANVÄNDNINGEN AV EGNA PENGAR I RELATION TILL
ALARMAVDELNINGENS STORLEK

2678

1

1694

30–40 000 €

3324

40–50 000 €

1618
1432
2159

7

50–60 000 €

3147

4

60–70 000 €

1941

70–80 000 €

1164
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BRAND-

STATIONERNA
AVTALSBRANDKÅRERNA
FINANSIERAR själva även

brandstationsfastigheter. Med
enkäten utreddes även hur mycket
pengar som använts för att finansiera egna brandstationsbyggen samt
storleken av sådana lån på brandkårsföreningarnas ansvar som avser
brandstationer och som amorteras
med egna pengar. Under den här
punkten beaktades även utvidgning
av brandstation, grundrenovering
av brandstation, lagerbyggnad i anslutning till räddningsväsendet samt
köp av tomt och planeringskostnader
vid sådana projekt. Brandkårerna
ombads meddela de brandstationer
eller motsvarande som byggts under
en tioårs period (2008–2018) och
egna pengar som använts vid deras
finansiering, samt egen finansiering
av utvidgningar och grundrenoveringar av brandstationer.
AV DE BRANDKÅRER som använt

egna pengar för räddningsväsendets
anskaffningar hade 41 % använt
egendom även för brandstationsbyggnader eller andra motsvarande byggnadsprojekt enligt ovan.
På denna punkt beaktades inte
brandkårsföreningarnas stugor eller
motsvarande, utan de ansågs höra
till förstärkande av samhörighetsvälfärden.

UNDER TIO ÅR hade de brandkårer som besvarade

enkäten använt över
sammanlagt cirka 7 200 000 € för brandstaSammandragsrapport
enkätsvaren
tionsbyggnader och motsvarande byggnadsprojekt. Under

ett år alltså drygt 700 000 €. Bedömt på riksnivå använder
avtalsbrandkårerna således cirka 2,3 miljoner € på brandstationer.
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UNDER ÅREN 2008–2018 HAR VI
ANVÄNT AV BRANDKÅRSFÖRENINGENS
EGNA PENGAR FÖR
BRANDSTATIONSBYGGNAD
SAMMANLAGT ENLIGT FÖLJANDE:
SVARA PÅ FRÅGAN ÄVEN OM
BYGGNADSPROJEKTET ÄNNU INTE
SKULLE VARA KLART – ANGE DÅ EN
UPPSKATTNING.

%

Antalet svarare 67.
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ÖVRIGA ANSKAFFNINGAR
SOM DIREKT ANSLUTER SIG
TILL RÄDDNINGSVÄSENDET

DET HANDLAR(DE) OM
Antalet svarare 67.

PÅ BASEN AV ENKÄTEN använder avtalsbrandkårerna även egna pengar för andra till räddningsväsendet anslu-

tande ändamål än de ovan nämnda.

Byggande av en ny
brandstation

10

Utvidgning av
brandstation

HAR NI MED EGNA PENGAR GJORT ANDRA
ANSKAFFNINGAR FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET?

18

Antalet svarare 158.
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av brandstation

42
70
60

Byggande av
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Sammandragsrapport
över
MEST
TYPISKT HANDLADE
DET om grundreparation av brandstationsfastighet, men man byggde även nya
enkätsvaren

brandstationer eller utvidgade befintliga sådana. Andra byggnadsprojekt som nämndes bland de öppna svaren var
olika renoveringar och projekt som ofta anslöt sig till mera exakt definierade grundrenoveringar.
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30
20
10

34%

66%

0
Ja

EN BETYDANDE SUMMA bildas
årligen av övriga anskaffningar,
exempelvis datorer, utrustning
till brandstationen såsom skåp
och tvättmaskiner, asfaltering av
brandstationens gårdsplan, alarmeringssystem som förbättrar

Nej

utryckningssäkerheten samt diverse
kompletterande mindre anskaffningar av tillbehör och redskap. De
brandkårer som svarade på den här
enkätpunkten använde i medeltal 7
200 € per år för andra anskaffningar
till räddningsväsendet. På basen

av detta ser det på riksnivå ut som
om avtalsbrandkårerna för andra
anskaffningar till räddningsväsendet
årligen skulle använda totalt cirka
1,3 miljoner €, dvs. cirka 1 900 € per
brandkår.
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RESPONS OCH ÖPPNA SVAR

I SLUTET AV ENKÄTEN gavs möjlighet till allmänna kommentarer. Allmänt taget ansågs enkäten vara bra och
man ansåg att en utredning av användningen av brandkårsföreningarnas egna pengar var mycket angelägen. Det
framkom även att utöver det som frågades i enkäten så är det monetära värdet av bland annat talkoarbete till förmån för räddningsväsendet betydande. Likaså påpekades att kostnader för exempelvis reparation och underhåll av
fordon inte kommer fram i enkäten ifall brandkåren inte kommit på att lägga till dem under punkten övriga anskaffningar för räddningsväsendet. Här nedan några plock bland brandkåristernas tankar (en del i översättning):

”Räddningsverken borde anskaffa allt det som behövs
för verksamheten, alldeles
på samma sätt man gör för
de ordinarie.”

DEN SOCIALA VÄLFÄRDEN
MAN FRÅGADE TILL SLUT

avtalsbrandkårerna hur mycket av
brandkårsföreningens egna pengar
som årligen används för att förstärka samhörigheten, exempelvis
för sommarstugor, brandkårsfester,
lillajulsfirande och bastukvällar.
Sammandragsrapport
över
PÅ DEN HÄR FRÅGAN
KUNDE
enkätsvaren
ÄVEN de brandkårer svara som i

övrigt inte använde egna pengar
för räddningsväsendets anskaff-
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ningar. Nästan alla de brandkårer
som besvarade enkäten (96 %)
meddelade att de använde pengar
för att förstärka samhörigheten.
Bland svaren var brandkårsföreningens monetära satsning på befrämjande av den sociala välfärden
i medeltal över 4 000 €/år. Således
använder avtalsbrandkårerna i
Finland årligen uppskattningsvis
nästan 3 miljoner € till att förstärka sin samhörighet.

VÄLMÅENDE AVTALSBRANDKÅRER och brandkårsföreningar

är ett livsvillkor för ett fungerande
räddningsväsende. I det hänseendet betjänar en förstärkning
av samhörigheten räddningsväsendet, men i enkäten ville man
ändå hålla den punkten åtskils från
ekonomiska satsningar som direkt
inriktade sig på räddningsväsendet.

”Beträffande egna fastigheter och redskap borde
räddningsväsendet betala
åtminstone utgifterna fullt
upp, men det skulle vara bra
att få en gängse ersättning
för fastigheter och redskap
som man erbjuder, så att
man skulle kunna vårda
dem och till och med ibland
utveckla nånting. Det är lite
trist att göra talkoarbete
så att man kommer åt att
utföra gratisarbete åt räddningsväsendet (ibland även
rätt långa tider), och samtidigt för räddningsväsendets
användning (med rätt liten
investering från räddningsväsendets sida) donera i
vårt fall bra redskap.”

”FBK har kommit till att
man själv anskaffar personliga persedlar även om
det enligt avtalet skulle
vara räddningsverkets
sak. Saken faller inom en
gråzon eftersom räddningsverket anser att det
är verkets sak att utrusta
alarmpersonalen. Vem
som hör till alarmpersonalen är emellertid ett
svävande begrepp. Samma person kan ett år höra
till alarmpersonalen och
ett annat år inte. Likaså
hittar man annars inte
persedlar av rätt storlek
åt nya medlemmar och
praktikanter.”

”I beräkningarna har man
inte beaktat talkoarbetets
andel. Om man skulle låta
göra det hos utomstående
skulle FBK av kostnadsskäl
inte kunna förverkliga
förbättringar.”

”Det går säkert ännu mera
pengar till att bygga upp
samhörigheten än man
egentligen är ”medveten
om”. En del av utgifterna
har ”överförts” på privatpersoner då t.ex. kostnaderna för kvällssitsar i friare former turvis fördelar
sig på flera personer enligt
ömsesidighetsprincipen.”

”Väldigt bra enkät! Idioti
att vi betalar med egna
pengar sådant som
Räddningsverket
skall stå för.”
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SAMMANDRAG OCH
RESONEMANG
I ENKÄTEN UTREDDES brand-

kårsföreningarnas användning av
egna pengar till räddningsväsendets
anskaffningar så som ovan definierats. Brandskyddsfondens understöd
för anskaffningarna är naturligtvis

inte brandkårsföreningens egna
pengar.
DET MEST INTRESSANTA

sammandraget av enkätsvaren är
uppskattningen av hur mycket egna

DE ÄR i komprimerad form följande:
UTÖVER DESSA DRYGT 10
miljoner € kommer talkoarbetets
värde som är svårt att mäta i pengar
samt den andel av föreningarnas
egna pengar som enligt enkäten använts för den sociala välfärden. Den
andelen kan på basen av enkäten
uppskattas till cirka 3 miljoner €.
Både talkoarbetet och brandkårsföreningarnas satsning på den egna
välfärden betjänar väsentligen räddningsväsendet.

ca. 2,5 MILJ €
ca. 1,3 MILJ €
ca. 3 MILJ €
ca. 2,3 MILJ €

Anskaffning av småredskap 		
Persedlar				
Fordon 				
Brandstationsbyggnader			
Andra anskaffningar i anslutning
till räddningsväsendet 			
SAMMANLAGT FÖR RÄDDNINGSVÄSENDETS ANKAFFNINGAR 		

pengar avtalsbrandkårernas
föreningar årligen använder för
anskaffningar som hör räddningsväsendet till.

ca. 1,3 MILJ €
ca. 10,4 MILJ €

EN UPPSKATTNING AV ANVÄNDNINGEN AV EGNA PENGAR,
SAMMANLAGT CIRKA 13,5 M €
2,5

Småredskap

3,0

Persedlar
Fordon
Utrymmen
Annat
Välfärden

13,5 m

1,3

1,3

EUR

DET VAR ÄVEN INTRESSANT

att jämföra enkätsvaren från avtalsbrandkårerna i FBK-föreningsform
med svaren från avtalsbrandkårer
med personliga avtal (vid denna
jämförelse räknades brandkårerna
med både brandkårsavtal och personliga avtal som PBK-brandkårer).
Såsom man kunde antaga använder avtalsbrandkårerna i FBK-form
årligen i medeltal mera egna pengar
än PBK-brandkårerna. I PBK-brandkårerna upplever man i större utsträckning att det är räddningsverkets sak
att sköta om anskaffningarna, medan
man även bland räddningsmyndigheterna lättare förhåller sig till brandkårerna i FBK-form så att de själva gott
kan ansvara för sina anskaffningar.
DÄREMOT VAR DET NÅGOT
ÖVERRASKANDE att PBK-brand-

kårernas brandkårsföreningar
använder endast en tredjedel av det
som FBK-föreningarna använder för
den sociala välfärden. Behovet av
sådan verksamhet borde vara likartat
oberoende av brandkårsformen.

ÄVEN OM DE OVAN presenterade
uppskattningarna för hela landet
beträffande alla avtalsbrandkårers
årliga användning av egna pengar för
räddningsväsendets anskaffningar
baserar sig på kalkyler så kan siffrorna anses åtminstone riktgivande.
Då man erhöll svar från hela 191
brandkårer, vilka utgör cirka 27 % av

alla avtalsbrandkårer i Finland, kan
uppskattningarna anses tämligen
pålitliga. Det är till och med sannolikt
att de är aningen i underkant. Inte
ens alla de brandkårer som besvarat
enkäten har kanske i början uppfattat vad som menas med räddningsväsendets anskaffningar och sålunda
direkt gått slutet av enkäten efter
att ha svarat nekande på frågan om
egna pengar används för räddningsväsendets anskaffningar. På basen
av svaren på de öppna frågorna kan
man även dra slutsatsen att utanför
enkäten kan ha blivit en kanske till
och med betydande del utgifter som
brandkårsföreningen själv betalat
men som ansluter sig till räddningsväsendet, såsom reparationer och
underhåll av fordon.
DET BÖR ÄVEN OBSERVERAS att man med den här enkäten

uttryckligen utredde användningen
av brandkårsföreningarnas egna
pengar. Utöver detta använder
avtalsbrandkårister även personligen
egna pengar för att köpa exempelvis
mellandräkter eller stationsbeklädnad. Man kan även vara tvungen att
själv betala utbildningskostnader
såsom lastbilskörkort eller till och
med räddningsväsendets kursavgifter
ifall räddningsverket exempelvis inte
ersätter brandkåristen utgifterna för
avtalsbrandkårernas befälskurs.
HÄR ÄR SKÄL ATT NOTERA att

svarstidtabellen var tämligen snäv
och inträffade i slutet av bokslutsperioden. Sålunda har alla de som
svarat inte nödvändigtvis haft tillgång
till uppgifter sammanfattade i sådan
form att det var enkelt att besvara
enkäten, och då kan den ha förblivit
obesvarad. Bland de öppna frågorna
kom det bland annat in det konstruktiva förslaget att enkäten borde göras
årligen och på våren då bokslutet är
uträknat och siffrorna ännu finns i
minnet.
ALLT SOM ALLT ger enkäten

riktgivande faktaunderlag för det
allmänna antagandet att de utgifter
som av räddningsväsendets driftsutgifter kommer avtalsbrandkårsverksamheten till del inte ens täcker
alla de nödvändiga kostnader som
avtalsbrandkårerna har för att sköta
sin del av räddningsverksamheten.
Även i övrigt är avtalsbrandkåristerna
som även på annat sätt med liten ersättning eller talkoarbete och frivillig
attityd verkar inom räddningsväsendet tvungna att själva finansiera en
del av verksamhetens utgifter. Av
hela räddningsväsendets årsbudget
på cirka 392 miljoner € kommer endast 18,2 % eller ca. 71,3 miljoner €
avtalsbrandkårsverksamheten till del.
Detta betyder att en avtalsbrandkårist inklusive samtliga kostnader för
avtalsbrandkårsverksamheten kostar
samhället 5 324 €/år. Dagskostnaden
utgör 14,60 €/dag/avtalsbrandkårist.

Sammandragsrapport över
enkätsvaren
3,0
2,3
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RÄDDNINGSVÄSENDETS DRIFTSUTGIFTER
CIRKA 392 MILJONER EURO / ÅR
Driftsutgifterna enligt räddningsverkens bokslutsuppgifter 2017.

18,2 %

Utgifterna för avtalsbrandkårerna 71,3 miljoner €

392 m
euro/ år

81,8 %
Övriga driftsutgifter
320,7 miljoner €

5324 € 14,60 €
/år /avtalsbrandkårist

UTÖVER DETTA behövs det årligen

ännu en ekonomisk insats på dryga
10 miljoner € av brandkårsföreningarnas egna pengar som direkt satsas
på räddningsväsendet samt cirka 3
Sammandragsrapport över
miljoner
€ för att förstärka brandkåenkätsvaren
rernas samhörighet, varvid värdet av
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/dag /avtalsbrandkårist

talkoarbetet ännu förblir utanför de
här beräkningarna.
I SKENET AV DENNA ENKÄT

som riktat sig till avtalsbrandkårerna
uppkommer frågan: Kan räddningsväsendet som bland medborgarna

åtnjuter ett stort förtroende i så stor
utsträckning trovärdigt stöda sig på
det att brandkårsföreningarna frivilligt med egna pengar består räddningsväsendet med sådant för vilket
samhället inte i budgeten anslår
tillräckligt med resurser?
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ANVÄNDNINGEN AV
AVTALSBRANDKÅRERNAS
EGNA PENGAR INOM
RÄDDNINGSVÄSENDET

ENKÄTENS MÅLSÄTTNING var att ge en uppskattning om hur
mycket avtalsbrandkårerna själva finansierar anskaffningar som
ansluter sig till räddningsväsendet och betjänar det. På allmän nivå
har man varit medveten om att brandkårerna på ett betydande sätt
med egen finansiell insats deltar i täckandet av räddningsväsendets
kostnader, men före denna enkät hade man inte tillgång till några som
helst siffror på basen av vilka man skulle kunna kalkylera brandkårernas monetära insats för räddningsväsendets bästa.
I DEN HÄR RAPPORTEN presenteras uppgifter som baserar sig
på enkäten eller som för hela landet kan kalkyleras på basen av dem.
Dessutom presenteras som exempel några plock bland de öppna
svaren. Rapportens resultat beskriver riktlinjer och kompletterar den
lägesbild som Finlands Avtalsbrandkårers Förbund upprätthåller beträffande avtalsbrandkårernas och räddningsväsendets situation.
DE UPPGIFTER SOM ERHÖLLS överraskade dem som gjort upp

enkäten. I skenet av resultaten uppstår frågan: Kan räddningsväsendet som bland medborgarna åtnjuter ett stort förtroende i såhär stor
utsträckning trovärdigt stöda sig på det att brandkårsföreningarna
frivilligt med egna pengar består räddningsväsendet med sådant för
vilket samhället inte i budgeten anslår tillräckligt med resurser?
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