RVR SAMLING 2015
Per Christian Lygård

Fagstyre RVR
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Leder

Lars Wiig,

KLP forsikring

Nestleder

Per Christian Lygård,

Gjensidige forsikring

(Ny utnevning i neste styremøte),

If forsikring

Torbjørn Hitland,

Tryg forsikring

Ragnar Johnsen,

SpareBank 1 forsikring

Geir Thorsen,

Brannsjefenes RVR-representant
Ålesund brannvesen,

Øystein Mathisen,

RVR-ledernes representant
Sandefjord brann- og feiervesen

RVR samling 2015
• Faglig program
– Ny rapporteringsløsning for brann- vesen og DSB
– Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand
– Førstehjelp ved kloridskader – kloridmåling
– Kriseberedskap og RVR ved verneverdige bygg
– Fredag er det Storskader og erfaringsutveksling

• Målet med samlingene;
– Faglig utveksling mellom RVR enhetene og RVR og forsikring
– Faglig oppdatering
– En takk for god innsats og sosialt samvær
• Vi skal få oppleve noe av det beste av hva Hedemark kan fremvise
• Ut på tur med Skiblander
• Verneverdige og herskaplige Hoel Gård

– Kanskje med noen andre overraskelser også her i Prøysen land
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Målbilde RVR 2013-2017
Overordnet mål

Indikatorer

RVR skal til nytte for
allmennheten og
forsikringsnæringen bidra
til å redde mest mulig av
gjenverdier etter branner,
vannlekkasjer og lignende

Forsikring tar
samfunnsansvar

RVR skal bistå den
skadelidte på en effektiv
måte og sørge for at
skadestedet blir
tørt og røykfritt

Tilfredshet hos
kunder og i
forsikringsnæringen
samt myndighetene

RVR skal ha
tilfredsstillende
beredskap i et geografisk
dekningsområde og
kompetanse i alle ledd

Motiverte
RVR-ledere med
forståelse for
forsikringsnæringens
rolle

KPI-er

Antall RVR oppdrag

Rapporterte reddede
verdier
Økonomisk vurdering
av sparte verdier

Kompetanse
Beredskap 24/7/365

Fokusområder i 2015 - 2016
• Dokumentere effektivitet og lønnsomhet for ”eierne”
– Rapportering på antall oppdrag.
– Tilbakemeldinger på reddede verdier
• Mer presis modell for riktigere anslag

• Synliggjøre RVR ovenfor selskapene
• Kompetanse utvikling
– RVR samlingen er viktig ledd i dette
– Ny håndbok som dere har fått her i dag

• Investeringer
– Fagstyret følger opp med investeringsplan for biler og utstyr
• Ny bil til Bergen Brannvesen – overleveres her i dag
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Gratulerer Bergen
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