
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelse - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 

redningsvesenets organisering og ressursbruk 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert 
brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien) på høring med 
høringsfrist 17. februar 2014. Utredningen handler om brann- og redningstjenesten, og er ett 
av flere dokument som ser på fremtidig organisering innen beredskapsområdet i Norge. 
 
Bergensalliansen ønsker med dette å sende denne høringsuttalelsen til Brannstudien. 
 
Bergensalliansen er en politisk møteplass for den politiske ledelsen i bergensregionen og 
består i dag av 20 kommuner i Hordaland. Dette er kommunene Bergen, Sund, Os, Austevoll, 
Meland, Radøy, Samnanger, Voss, Vaksdal, Askøy, Osterøy, Masfjorden, Lindås, Modalen, 
Fjell, Fusa, Fedje, Gulen, Øygarden og Austrheim. Alliansen ledes av byrådsleder i Bergen 
kommune. 
 
Bergensalliansen er viktig for å styrke samarbeidet og konkurransekraften i regionen, og sikre 
en videre positiv utvikling av den funksjonelle arbeids-, bolig- og serviceregionen rundt 
Bergen. Dette gjøres ved at alliansen setter felles utfordringer og utviklingsmuligheter i den 
funksjonelle byregionen på dagsorden, og søker samarbeid mellom aktørene i regionen i 
strategisk viktige saker for bergensregionen.  
 
Politisk samarbeid på tvers av kommune- og partigrenser i bergensregionen er nøkkelen til få 
gjennomslag for viktige saker gjennom felles påvirkning, informasjonsutveksling, 
samordning, avgi felles høringsuttalelser og gjennom å markere regionfokuset. Alliansen er 
derfor den viktigste politiske møteplassen for den politiske ledelsen i regionen. 
 
Uttale fra Bergensalliansen 

 
Bergensalliansen støtter arbeidsgruppens anbefaling om ny organisering av brann- og 
redningstjenesten i større enheter, og mener at de endelige geografiske grensene må fastsettes 
etter en skjønnsmessig vurdering basert på lokal hensiktsmessighet. Vi ber derfor om at 
arbeidet med en omlegging av brann- og redningstjenesten gjennomføres i tråd med 
brannstudiens anbefalinger. 
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Brann- og redningstjenesten må organiseres på en slik måte at det sikrer fleksibilitet, et 
fagmiljø med høy kompetanse, effektiv ledelse og drift, svare på behovet for økt 
spesialisering og opprettholdelse av nødvendig kompetanse knyttet til beredskap. 
 
Bergensalliansen ønsker seg en brann- og redningstjeneste som settes i stand til å håndtere 
regionens risikobilde, utfordringer vi står overfor i fremtiden, og en organisering som gir 
innbyggerne best mulig tjenester, uavhengig av kommunegrenser.  
 
Alliansen vil også påpeke at det må etableres gode løsninger for å ivareta kommunene som 
eiere og deltakere i prosessene for ny organisering, i tillegg til at det også må åpnes opp for 
lokale justeringer hvis særlige lokale forhold tilsier dette.  
 
Bergensalliansen vil også be om at vår region og vårt fylke blir et pilotprosjekt da 
kommunene i Bergensalliansen dekker et stort geografisk område som strekker seg fra kysten 
til innlandet gjennom krevende tuneller, jernbanestrekninger og riskokoutsatte veier. 
Bosetningsmønsteret sprer seg også fra storby med brannsmitteområder til isolerte øyer med 
få innbyggere. 
 
Bergensregionen har også mange risikovirksomheter knyttet til olje- og gassproduksjon, 
industri som håndterer farlige kjemikalier, kraftproduksjon og høy aktivitet langs kysten og 
fjorden med blant annet cruise- og passasjertrafikk. Tankbåter og risikoen knyttet til den 
virksomheten med terminalene på Sture og Mongstad er også en del av vår region. 
 
Bergensalliansen er også nå i sluttfasen av en egen initiert risikokartlegging av utfordringene 
de samlede brann- og redningsressursene i regionen står overfor. Kartleggingen ser på 
følgende risikoområder: særskilte brannobjekter, risikoutsatt industri og næring, tettsteder, 
skog-/kratt- og gressbranner, ras, flom og potensiale for storulykker som ulykker på vei, 
tunell, jernbane og sjø. 
 
Denne kartleggingen finansieres av medlemskommunene, med støtte fra Fylkesmannen i 
Hordaland, og er et konkret resultat av en politisk vilje i regionen til å se på utfordringene i 
regionen innen brann- og redningstjenesten. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
på vegne av 
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