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HØRINGSSVAR – NOU 2013:5: NÅR DET VIRKELIG GJELDER  
 
 
Vi viser til høringsbrev av 08.05.13 og vil med dette komme med Brannvesenet Sør-Rogaland IKS sitt 
høringssvar på NOU 2013:5: Når det virkelig gjelder.  

 
 
Brannvesenet Sør – Rogaland IKS er positivt innstilt til hovedlinjene i utvalgets forsalg og de 
tiltak som foreslås.  
 
Brannvesenet Sør – Rogaland IKS er Norges nest største brannvesen og dekker kommunene Stavanger, 
Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Vi ønsker å være innovative 
og fremstå som et foregangsbrannvesen i forhold til å tenke helhetlig samfunnssikkerhet. 
 
I et stadig mer sårbart samfunn blir det stilt store forventinger til at det offentlige tar ansvar når 
naturkatastrofer og ulykker inntreffer. Brannvesenet er en sentral instans i så måte. For at vi skal kunne 
yte den tjenesten det norske folk forventer innebærer det at vi trenger gode samarbeidspartneren.  
 
Generelt: 
 
Utvalget skulle se på den samfunnssikkerhetsmessige beste utnyttelsen av tilgjengelige ressurser. 
 
Politireservestyrken har ikke vi i brannvesenet hatt noe forhold til, men ut fra de beskrivelser som er 
gitt her støttere vi nedleggelse av styrken. Det er viktig at de som er i reserveberedskap opplever at de 
utfører en samfunnsnyttig oppgave det er brukt for, noe dette ikke er i dag. 
 
Vi støtter videre opprettholdelsen og videreføre de ressursene av Sivilforsvaret (SF) og Heimevernet 
(HV) ressurser.  
 
 Det er imidlertid viktig å oppdatere både SF og HV både når det gjelder kunnskapsmessig, 
organisatorisk og materielt. Det er viktig at de kan være operative i dagens samfunnsbilde og en viktig 
støttestyrke til nødetatene og den sivile beredskapen. Slik dagens verdensbilde er har vi i liten grad 
behov for vern mot en ytre fiende i det daglige, men vi har en befolkning som i stadig større grad setter 
sin lit til at det offentlige ordner opp ved ekstremvær, naturkatastrofer og i ulykkessituasjoner. 
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Organisatorisk mener vi at det er viktig å holde fast ved krisehåndtering fra 
samfunnssikkerhetsmeldingen (Sr. meld nr. 17 (2001.-2002)) om ansvar, likhet og nærhet. Vi mener 
derfor at det rette er at vi opprettholder den sivile organisasjonen til nødetatene i en krisesituasjon og at 
SF og HV går inn som støttestyrke under aktuell etaters styring. 
 
Sivilforsvaret: 
 
Sivilforsvaret har vært og vil være en viktig støttefunksjon til brannvesenet i store og/eller langvarige 
innsatser. Det er av avgjørende betydning at SF sine ressurser blir annen sivil beredskap, slik at de kan 
være en reel støtte ved større innsatser. Vi ser også at det kan være viktig å tilpasse dette lokalt slik at 
de samlede redningsressursene utfyller hverandre. 
 
Brannvesenet Sør-Rogaland har gjennom en årrekke hatt et nært og godt samarbeid med sivilforsvaret 
og de har alltid hatt en positiv og rask respons ved anmodning om bistand. Vi har imidlertid merket oss 
en gradvis endring etter de omstruktureringer som alt er gjort at de har lengere forspenningstid på 
mannskapene samtidig som utholdenheten i innsats over tid har minket. 
 
I NOU:2013: 5 blir det referert til SF sine oppgaver: «Sivilforsvaret skal dimensjoneres i forhold til å 
forsterke primæransvarlige etater. Sivilforsvaret skal ikke erstatte primæransvarlige etater, men utgjøre 
et supplement ved hendelser som krever store ressurser». 
  
For at de skal kunne støtte brannvesenet i en innsats er det viktig at de har en kort forspenningstid og at 
de innehar ressurser til langvarige innsatser. Dersom de organiserer seg til høyere kompetanse og 
mindre personell så blir de for like dagens brannvesen og hensikten med større kapasitet ved 
omfattende innsatser forsvinner. Brannvesenet trenger en støttestyrke i SF som kan supplere som med 
det vi ikke har, ikke noen som kan erstatte det vi har av kunnskap, mannskap og materiell. 
 
Det blir derfor viktig i fremtiden å samordne ressursene og kjøre øvelser sammen med alle aktuelle 
etater. 
 
Vi mener like vel at en langt bedre løsning ville vært: 

• Sivilforsvaret blir avdelinger i nye større brannregioner.  
• Samspillet med kommunenes brann- og redningstjeneste kan gi god gevinst på en rekke 

områder. Vi nevner spesielt: 
• Støtte ved storbranner  
• Naturhendelser 
• Øvelser 
• Trening 
• Undervisning.  

 
Det pågår nå et stort arbeid med ”Brannstudien”.  Sett i lys av denne brannstudien og større 
brannregioner bør Sivilforsvaret kunne overføres som støtteenheter underlagt brannregion. 
 
 
 
 
 
 
Heimevernet: 
 
Det vil være viktig for brannvesenet å få en avklaring på HV sitt virkeområde. Hvilke premisser som 
skal ligge til grunn for at de kan støtte den sivile beredskapen. 
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Heimevernet har tradisjonelt ikke hatt et nært samarbeid med brannvesenet, men vi ser for oss at de i 
fremtiden kan være til god støtte for innsatser som trenger koordinering av store ressurser, taktisk 
organisering og overvåkning, slik som for eksempel større skogbranner.  
 
Den anmodning om bistand Brannvesenet Sør-Rogaland har gjort opp mot heimevernet har blitt 
respondert på positivt og de har ytt uvurderlig bistand ved langvarig og omfattende skogbrann. 
 
Dersom HV blir omorganisert på en slik måte at de er rustet til å tjene det sivile samfunn i fredstid, ser 
vi for oss at samarbeidet med brannvesenet og andre sivile beredskapsorganisasjoner kan bli tettere. 
 
Vår hoved kommentar til NOU 2013:5: Når det virkelig gjelder:  
 
Sett i lys av brannstudien og større brannregioner bør Sivilforsvaret kunne overføres som støtteenheter 
underlagt brannregion. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Henry Ove Berg   Marita Eik 
brann-  og redningssjef   saksbehandler 
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