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Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk 
 
Asker og Bærum politidistrikt er positive til at det er gjennomført en bred vurdering 
av brann-og redningsvesenets organisering og ressursbruk.  Studien fremstår som 
et godt utgangspunkt for videre drøftelser og beslutninger omkring brann- og 
redningsvesenets struktur m.v. Analysen er bred i sin tilnærming og styrkes 
gjennom de samfunnsøkonomiske analyser som er innhentet. Studiene fremstår 
samlet som grundige, kunnskapsbasert og analytiske.  
 
Avgjørende for brann- og redningsvesenets organisasjonsstruktur bør som det 
anføres i analysen være dets overordnede samfunnsansvar og konkrete 
oppgaveportefølje. Vi er enige i at dagens organisering kan fremstå som 
fragmentert med små og sårbare enheter og at det således er behov for å vurdere 
endringer. Det stilles i analysen opp et sett av kriterier som bør være førende i et 
videre endringsarbeid som krav om robuste fag- og kompetansemiljøer, økt evne til 
brannforebygging, evne til å håndtere større og komplekse hendelser, lokal 
tilhørighet/nærhetsprinsippet m.v. Vi finner de utvalgte kriteriene relevante og 
støtter at disse bør være førende ved valg av ny struktur.  En organisering som 
sammenfaller med andre nødetaters struktur og organisering vil det også være 
relevant å se hen til for å legge til rette for et godt tverrfaglig samarbeid og god 
samhandling.  
 
Vi støtter utvalgets vurderinger av at det uansett valg av struktur er viktig å sikre 
kommunene reel muligheter til påvirkning og prioritering slik at lokale behov blir 
ivaretatt og tiltak sikres god kommunal forankring.  Videre deler vi utvalgets 
anførsler om at alle de foreslåtte modellene forutsetter klare roller, ansvarforhold og 
tydelige styringslinjer.  
 
Av de tre modellen som vurderes ser vi at de har ulike fordeler og ulemper.  Vi 
finner som utvalget at modell 1 i størst grad er den av modellene som støtter opp 
under de oppsatte kriteriene som ønskes ivaretatt. Denne modellen vil i størst grad 
understøtte ønsket om robuste og kompetente fagmiljøer og i størst grad legge til 
rette for både å forebygge og håndtere store og komplekse hendelser.  Etter vårt 
syn fremstår denne modellen som mest fremtidsrettet og som den modellen som 
best legger til rette for å møte fremtidige utfordringer innen brann- og 
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redningsvesenets ansvarsområde. Det er videre en styrke ved denne modellen at 
den legger opp til en struktur som sammenfaller med en allerede etablert 
administrativ enhet/fylket som på linje med brann og redningsvesenet er en sentral 
beredskapsaktør og således viktig samarbeidspartner.  At nødetatene i størst mulig 
grad har sammenfallende geografiske og administrative enheter fremstår som en 
fordel operativt samtidig som dette fremmer samhandling.  
 
Vi ser, som anført i rapporten, at en fylkesvis inndeling i noen deler av landet kan gi 
store geografiske enheter som kan hindre den samhandling og kompetanseutnytting 
som tilstrebes på grunn av lange avstander og /eller utfordrende kommunikasjon. 
Det kan heller ikke ses bort fra at for store enheter kan vanskeliggjøre en nær og 
god ledelse forankret i lokale behov eller utfordringer. Det er likeledes slik at for 
stor avstand mellom enhetens ledelse og den enkelte medarbeider kan gi 
utfordringer med hensyn til tett og god lederoppfølging og gjøre strategiske valg og 
beslutninger mindre tydelig for den enkelte medarbeider.  Ledelses- og 
kontrollspennet kan også bli utfordrende i store enheter med behov for et stort 
antall underliggende lokale enheter.   
 
Det fremstår som noe usikkert om det legges opp til en enhet bestående av Oslo og 
Akershus eller om dette vil bli to enheter. Sett hen til det viktige samvirke som er 
mellom politiet og brann – og redningsvesenet vil det være fordelaktig med en 
organisering som også ser hen til politiets fremtidige organisering. I den 
foreliggende Politianalysen NOU 2013:9 Ett politi rustet for fremtiden foreslås  
 Asker og Bærum politidistrikt slått sammen med Oslo politidistrikt.  Ved en slik 
fremtidig organisering av politiet vil det være unaturlig og upraktisk om Asker og 
Bærum brannvesen blir slått sammen med Akershus uten Oslo, alene på vestsiden 
av Oslo. 
  
Nasjonalt Risikobilde 2013 beskriver en del scenarier. Hvis en av disse skulle 
inntreffe, eller annen krise eller katastrofe, er det mest nærliggende å legge til 
grunn at disse vil ramme både Asker, Bærum og Oslo samtidig, eller at det vil få 
store konsekvenser samlet. I lys av dette bør Asker, Bærum og Oslo være 
samorganisert. 
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