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Høringsuttale NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 

Oslo 16.08.2013 

KS Bedrift organiserer 24 interkommunale brann- og redningsvesen og tre 110-sentraler. 
Medlemmene våre dekker ca 1,5 millioner innbyggere og 110 kommuner. 

KS Bedrift ønsker å komme med høringsuttale til NOU 2013:5, og er spesielt opptatt av 
Sivilforsvaret som fors terkningsressurs fo r brann- og redningsvesenet ved større hendelser. 

KS Bedrift sitt formål er å bidra til å utvikle samfunnssikkerheten og beredskapen. Brann- og 
redningsvesenet har mange steder utviklet seg sterkt de siste årene og er en svært sentral aktør 
i en rekke oppdrag. Vi tror derfor det er svært vesentlig at forholdet til brann- og 
redningsvesenet er sentralt når en skal vurdere Sivilforsvarets rolle fremover. Dette opplever vi 
ikke kommer godt nok frem i denne NOU' en. 

Brann- og redningsvesenets utvikling 

De siste ti årene har stadig flere kommuner etablert interkommunale brannvesen. Flere av disse 
har utviklet seg til store enheter med høy og spesialisert kompetanse på fle re fel ter. De har blitt 
mer velorganiserte og utnytter ressursene på en stadig bedre og mer effektiv måte. Det er en 
rekke hendelser som brann- og redningsvesenet har en sentral lederrolle i, eksempelvis 

• kompliserte branner med fare for liv og helse 

• farlig gods-hendelser 

• kjemikalieulykker 

• brann- og redningsinnsats til sjøs (RITS) 

• bistand med brann- og redningsmannskaper til petroleumsvirksomhet (gass, LNG etc.) 

• større samferdselsulykker (skipsfart, jernbane, fly) 

• skogbrann 

• klimahendelser (flom, skred) 

• akutt fo rurensning (lUA) 
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Brann- og redningsvesenet har i mange sammenhenger behov for gode forsterkningsressurser 
og ønsker også i fremtiden å ha et kompetent, ressurssterkt og relevant sivilforsvar. 

Sivilforsvarets utvikling 

Medlemmene i KS Bedrift opplever ikke at Sivilforsvaret har fått særlig muligheter til å utvikle 
seg de siste årene. Som eksempel har Sivilforsvaret i dag et årsbudsjett på om lag 220 millioner 
kroner- Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har alene et årsbudsjett på ca 200 millioner kroner og 
350 mann i arbeid (heltid/deltid). Sivilforsvaret skal dekke hele landet, Brannvesenet Sør
Rogaland IKS deler av et fylke. 

KS Bedrift har registrert Sivilforsvarets egen bekymring i høringen om beredskapen i 
Sivilforsvaret i Stortinget høsten 2011, og merker oss særlig distriktsledernes bekymring for 
ressurssituasjonen og øvelsesnivået 

Samvirke 

Vårt innspill er å se nærmere på forholdet mellom de store brann- og redningsvesenene og 
Sivilforsvaret- se på et bedre samvirke innenfor redningsberedskapen! Dersom staten ønsker 
en videre satsning på Sivilforsvaret SOJ? forsterkningsressurs, mener vi at det er mulig å få til en 
betydelig bedre utnyttelse av ressursene ved en sterkere integrering av sivilforsvaret i de store 
brann- og redningsvesenene. Som eksempel vil det kunne holdes flere øvelser og flere 
samvirkeøvelser med brannvesenet Utstyr som brann- og redningsvesenene allerede fo rvalter 
for Sivilforsvaret i dag kan utnyttes mer effektivt Slik kan Sivilforsvaret bli en mer relevant 
fo rsterkningsressurs for brann- og redningsvesenene enn det de er i dag, og Sivilforsvarets 
styrker vil bli bedre og mer hensiktsmessig trenet Dette tror vi også vil hjelpe på omdømmet og 
motivasjonen hos styrkene Sivilforsvaret disponerer. 

Flere steder avhender Sivilforsvaret i dag anlegg og utdanningsarenaer som kan være av 
interesse for brann- og redningsvesenene. Gode måter å overdra disse på til brann- og 
redningsvesenet bør etter vårt syn også vurderes nøyere. Vi merker oss at en samlet 
Justiskomite også har lagt vekt på dette poenget i sin innstilling til 
samfunnssikkerhetsmeldingen Meld. St 21 (2012- 2013) i vår: 

«Komiteen mener at mange øvelser er av en slik art at det ikke er behov for permanente og større 

anlegg. Det er likevel en del øvelser som trenger fysisk tilrettelegg ing. Komiteen mener at det før 
eventuell avhending av sivilforsvarsleire, bør vurderes om slike leire kan f ungere godt som, og 

dekke behov for, f elles øvingsarenaer mellom nød etater og samarbeidspartnere.» {lnnst. 426 S 

(2012- 2013)) 

Oppsummering 

• KS Bedrift ber om at en ser på samordningsmuligheter mellom Sivilforsvaret og de store 
brann- og redningsvesenene når det gjelder utstyr, bemanning og øvelser. 

• KS Bedrift ber om at det sees på praksis for avhending av sivilforsvarsanlegg (eller HV 
anlegg om det er aktuelt) til brann- og redningsvesenet på en god måte. 



KS Bedrift 

Avsluttende merknader 

KS Bedrift er opptatt av å bidra til en mer robust og effektiv samfunnsberedskap. I en slik 
sammenheng ser vi det som viktig at en ser på de muligheter som ligger i å tenke nytt rundt de 
ulike aktørenes roller og muligheter. Vi tror en større grad av samvirke mellom brann- og 
redningsvesenet og Sivilforsvaret i et slikt perspektiv vi gi mange gode effekter både for 

Sivilforsvaret og brann- og redningsvesenet. Effekter som igjen kommer samfunnet som helhet 
til gode. 
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