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SVAR - HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN
OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK 

Askim kommune harv fått rapport far arbeidsgruppa so m har vurdert brann og redningsve
senets organisering og ressursbruk til høring. 

Askim bystyre behandlet rapporten under sak 8/14 og fattet følgende vedtak: 

«Askim kommune støtter arbeidsgruppens forslag om å etablere større og mer robuste en
heter. Askim kommune anbefaler at en går videre med modell 2 hvor en tar mer regionale 
hensyn og hvor enheten dekker tilnærmet 50.000 innbyggere. 
Askim fraråder å gå videre med modell 1 da vi er av den oppfatning at slike kjempestore 
fylkesvise enheter nødvendigvis ikke er det som skal til for å utvikle Brann Norge. Kjempe
store enheter er ikke alltid det samme som suksess. De blir ofte topptunge og uoversiktlige. 

Vi er mer opptatt av regionale løsninger/tilpasninger hvor en tar hensyn til de samarbeids
ordninger som kommunene har i dag. Dette er samarbeid som har pågått over tid på flere 
områder, også utenfor brann og eksplosjonsvern. Vi tror det er langt lettere å få til løsninger 
mellom kommuner som i dag samarbeider enn om en skal få til et samarbeid mellom kom
muner som i dag ikke samarbeider. Det har noe med trygghet å gjøre. Askim mener sam
funnsøkonomisk at modell 2 vil være en bedre løsning enn modell 1. » 

Saken ble vedtatt med 34 mot 1 stemme 

Med hilsen 

'=et ~l~fu:bl 
Per Fjeltlstad 
brannsjef 
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