Politidirektoratet
Postboks 2090 Vika
0125 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
19/4140-AMN AMN

Dato
15.10.2020

Supplerende tildelingsbrev nr. 16 - samhandling mellom brann- og
redningsvesenet og politiet
Oppdrag:
Frist for tilbakemelding:
Budsjettkap., post og prosjektnr.:

Vurdere samhandlingen mellom brannog redningsvesenet og politiet
I løpet av januar 2022
Kap. 440, Post 01

Bakgrunn for oppdraget
God samhandling mellom nødetatene er avgjørende for at oppgavene kan løses på best
mulig måte. Gjennom hver enkelt nødetats lovpålagte ansvar for å yte bistand til
borgerne er det behov for at de bidrar inn i oppdragsløsningen til de øvrige nødetatene
og andre beredskapsaktører ved behov. I situasjoner der det er påkrevd at flere
nødetater deltar og samarbeider, er politiet den sentrale aktøren for å lede og
koordinere nødetatenes innsats. Dette er regulert både i beredskapsplanverket til
politiet og i planverk knyttet til redningstjenesten.
Politiets rolle og ansvar reguleres av politiloven og kjerneoppgavene har tradisjonelt
vært knyttet til politiets trygghetsskapende virksomhet, opprettholdelse av ro og orden
og kriminalitetsbekjempelse. I håndhevingen av disse oppgavene har politiet som
samfunnets sivile maktapparat både rett og plikt til å benytte makt overfor borgerne der
dette måtte være nødvendig og forholdsmessig. Etter politiloven skal politiet løse sitt
samfunnsoppdrag blant annet ved å være et ledd i samfunnets samlede innsats for å
fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.
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Dette krever at politiet har et tett samarbeid med, kunnskap om og forståelse for de
øvrige nødetatenes ansvar og rolle.
Brann- og redningsvesenet er et kommunalt ansvar. Staten styrer kommunene gjennom
lov og forskrift, og oppgavene til brann- og redningsvesenet følger av brann- og
eksplosjonsvernloven. Den enkelte kommune skal sørge for etablering og drift av et
brann- og redningsvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver
etter loven på en effektiv og sikker måte, og gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse
slik at brann- og redningsvesenet blir best mulig tilpasset de oppgavene det kan bli stilt
ovenfor. Det følger av loven at leder av brann- og redningsvesenet (brannsjefen) har
ledelsen av brannbekjempelsen, skadestedsledelsen ved andre ulykkessituasjoner inntil
ledelsen overtas av politiet, og har ordensmyndighet inntil politiet kommer til stedet.
Etter loven kan kommunene legge andre oppgaver til brann- og redningsvesenet så langt
dette ikke svekker brann- og redningsvesenets lovpålagte oppgaver. Det er kommunene
selv som vurderer hvilke andre oppgaver brann- og redningsvesenet har kapasitet til å
utføre. De lovpålagte oppgavene har ikke vært endret siden 2002.
Beskrivelse av oppdraget
Det er generelt tett og god samhandling mellom brann- og redningsvesenet og politiet,
og det er avgjørende for god beredskap og krisehåndtering at aktørene har
oppmerksomhet på samvirke. Som utgangspunkt løses oppgavene til nødetatene
innenfor sektorene i tråd med linjeansvaret.
Justis- og beredskapsdepartementet ber om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB), sammen med Politidirektoratet (POD), ser nærmere på
samhandlingen, herunder ansvars- og oppgavefordelingen, mellom brann- og
redningsvesenet og politiet. Direktoratene bes fremskaffe statistikk og faktagrunnlag.
Direktoratene skal vurdere om det er behov for videre oppfølging, og eventuelt foreslå
tiltak for å sikre best mulig bruk av nødetatenes samlede ressurser og ivaretakelse av
nødetatenes primæroppgaver. Vi ber om at DSB og POD utarbeider en felles omforent
rapport med tilrådninger til departementet, og at DSB får ansvaret for den praktiske
tilretteleggingen av arbeidet. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med
utredningsinstruksen av 19. februar 2016, jf. særskilt instruksen kapittel 2.
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Føringer og frist for oppdraget
POD skal gjennomføre oppdraget innenfor eksisterende budsjettramme.
Departementet ber om å motta rapport fra utredningen i løpet av januar 2022 .
Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Steffen Evju
avdelingsdirektør
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur
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