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HØRINGSSVAR - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT 

BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK 
 

Aurskog-Høland kommune gir følgende høringsuttalelse på arbeidsgruppas utredning 

og anbefaling: 

 

 

Ut i fra en samlet vurdering anbefaler Aurskog-Høland kommune alternativ 2 

«Regionalisering av brannvesenet». Tiltaket vil gi kommunene føringer om i større 

grad å utvide brann- og redningsvesenets nedslagsfelt sammenliknet med i dag. Neste 

utviklingsskritt i vår region må være målsetting om å etablere ett felles brann- og 

redningsvesen på Romerike. Vi mener dette vil være en hensiktsmessig størrelse på et 

regionbrannvesen i vårt geografiske område. Det vil blant annet danne grunnlag for 

store nok fagmiljøer, gi enhetlig og effektiv ledelse, gi mer koordinert slagkraft, samt gi 

mulighet for effektiv disponering og bruk av den totale ressursen. Det vil også kunne gi 

mer enhetlige brann- og redningsvesen med standardisering av utstyr og materiell. 

 

Ytterligere begrunnelse for valg av alternativ 2 

Så lenge ansvaret for brann- og redningstjenesten skal være kommunalt er det av 

vesentlig betydning at kommunene har nødvendig styring og kontroll. IKS-modellen 

fungerer i så måte godt. Eierkommunene har styring og kontroll gjennom 

representantskap og et profesjonelt styre, og selskapet har rammer for å drive effektivt 

styrt av en selskapsavtale. Ledelsen i et brann- og redningsvesen må kunne nå ut til alle 

sine mannskaper, og alle eierkommuner må få nødvendig faglig støtte i sitt 

beredskapsarbeid.  

 

Det er også viktig at politisk ledelse i kommunene får nødvendig kunnskap om dette 

viktige fagfeltet gjennom informasjon og veiledning til formannskap og 

kommunestyrer. Dersom modell 1 følges, med Oslo/Akershus som ett eller to brann- og  
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redningsvesen, vil det etter vår mening bli for mange eierkommuner å følge opp og den 

lokale forankringen reduseres. 

 

Det er også vesentlig at ledelsen i selskapet har nødvendig lokalkunnskap for å kunne 

ivareta ansvaret som er pålagt. Det er viktig at brann- og redningstjenesten har tillit i 

befolkningen og godt omdømme i lokalsamfunnet for å lykkes i sitt forebyggende og 

operative arbeid. Prinsippene ansvar, nærhet, likhet og samvirke må ligger til grunn for 

alt beredskapsarbeid. 

 

Til orientering er denne høringsuttalelsen vedtatt i Formannskapet den 3. februar 2014 i 

sak 17/14. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rune A. Holter 

rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


