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Høringsuttalelse fra Asker kommune - Rapport fra arbeidsgruppe som har 
vurdert brann- og redningsvesenet og ressursbruk 

Viser til mottatt høringsbrev. 

Asker formannskap behandlet 11.2.2014 sak 25/14 om høringsuttalelse t il 
rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk. 

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak : 
1. Asker kommune avgir høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som 

har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk 
(Brannstudien), der kommunen anbefaler arbeidsgruppens forslag til 
modell 1, med presiseringer i tråd med brannsjefens vurderinger slik disse 
fremkommer i saksfremleggets pkt 2.6. 

2. I det videre arbeidet med organisering av brann- og redningsvesenet må 
det legges til rette for en organisering og styringsmodell som sikrer 
eierkommunene politisk innflytelse. Dette blir spesielt viktig i de modellene 
som legger til grunn større ansvarsområde enn i dag og på tvers av 
kommunegrenser. 

3. Det bør også i det videre arbeidet med ny organisering vektlegges at de 
ulike tilsynene (feietjenester, el-tilsynet, plan og bygg) som i dag er 
plassert hos ulike eiere kan samles som en del av det fremtidige brann- og 
redningsvesenet. 

I vedtaket vises det til saksfremleggets punkt 2.6 der det heter: 

2.6 Brannsjefen i Asker og Bærums vurderinger 
Brannsjefen har gitt følgende vurdering av brannstudiens betydning for Asker og 
Bærum kommuner: 
Brannstudien vurderes som et godt grunnlag for fremtidig utvikling av norske 
brann- og redningsetater. Vurderingene og anbefalingen støttes med noen 
presiseringer: 
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• Anbefalingen om at kravet til innsatstid skal opprettholdes vurderes som 
avgjørende for å opprettholde den norske brann- og redningstj enesten som 
faktisk er god. 

• Det må fastsettes nasjonale "nødgrenser" for brann, politi og helse før 
disse etatene omorganiseres og derved kanskje får mer avvikende grenser. 

• Anbefalingen om større brann- og redningsvesen støttes blant annet med 
bakgrunn i positive erfaringer fra sammenslåing av Asker brannvesen og 
Bærum brannvesen til Asker og Bærum brannvesen IKS. 

• Det anbefales interkommunale selskap som organisasjonsform for å sikre 
god eierstyring, på bakgrunn av positive erfaringer fra Asker og Bærum 
brannvesen IKS 

• Brannvesenets grenser må følge politidistriktets grenser. 
• Grensene for brannvesenets og politiets nødsentraler bør være 

sammenfallende. Det hadde vært en fordel om disse grensene også var 
sammenfallende med 113-sentralenes grenser 

• Det frarådes på det sterkeste å etablere et Akershus brann- og 
redningsvesen med et eget Oslo brann- og redningsvesen som geografisk 
skal ligge midt i Akershus brann- og redningsvesen. 

• Analyseverktøyet for risiko- og sårbarhetsvurderinger må bl i mye mer 
presist, slik at det ikke kan misbrukes til å dimensjonere brann- og 
redningstjenesten opp eller ned uten at det er presist faglig begrunnet. 

Med vennlig hilsen 

~a~~m~k_ 
Direktør - kultur og teknikk 

KOPI : Asker og Bærum Brannvesen 


