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Høringsuttalelse - Brannanalysen

Forslag til vedtak
Formannskapet i Bodø kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til «Rapport fra 
arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk 
(Brannanalysen)»

Bodø kommune tar sammen med Salten Brann initiativ ovenfor Nordland Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Nordland og Sivilforsvaret for å samarbeide om å få utpekt Nordland til pilotfylke 
for fylkesvise brannvesen.

Formannskapets behandling i møte den 29.01.2014:

Votering
Forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme fra Rødt

Vedtak
Formannskapet i Bodø kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til «Rapport fra 
arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk 
(Brannanalysen)»

Bodø kommune tar sammen med Salten Brann initiativ ovenfor Nordland Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Nordland og Sivilforsvaret for å samarbeide om å få utpekt Nordland til pilotfylke 
for fylkesvise brannvesen.

Sammendrag
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til fremtidig organisering og ressursbruk i 
brann- og redningsvesenets på høring. Brannanalysen anbefaler at en fremtidig organisering av 
brannvesen blir fylkesvis. Brannanalysen foreslår også at et fylke utpekes som pilotfylke for å teste 



ut denne ordningen. Bodø kommune ved Samfunnskontoret har i samarbeid med Salten Brann 
utarbeidet et forslag til høringsuttalelse.

Saksopplysninger
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til fremtidig organisering og ressursbruk i 
brann- og redningsvesenets på høring. En arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ledet arbeidet med å gjennomgå dagens situasjon 
innenfor brannvesenet og 110-sentralen. 

I brannanalysen foreslås det tre mulige modeller for fremtidig organisering av brannvesen i Norge. I 
dag er det 295 brannvesen i Norge og brannanalysen foreslår en kraftig reduksjon i antallet for å 
sikre en bedre kvalitet på tjenestene. Den anbefalte løsningen fra brannanalysen er fylkesvis 
organisering av brannvesen slik at det blir 18 eller 19 brannvesen i Norge avhengig om Oslo og 
Akershus blir ett eller to brannvesen.

Modellene som er foreslått er:

 Modell 1: Fylkesvise brannvesen
 Modell 2: Brannvesen som dekker minimum 100 000 innbyggere eller som følger 

fylkesgrensene.
 Modell 3: Brannvesen som dekker minimum 20 000 innbygger og som ikke er i strid med 

andre etablerte administrative grenser.

Bodø kommune ved samfunnskontoret har i samarbeid med Salten Brann utarbeidet et forslag til 
høringsuttalelse til brannanalysen.

Vurderinger
Brannvesenet i Bodø kommune er organisert sammen med de resterende 8 kommunene i Salten 
gjennom Salten Brann IKS. Salten Brann er blant de største brannvesen i Norge både i areal og 
folketall og dekker ca. 80 000 innbyggere

Med de foreslåtte modellene vil brannvesen i Nordland bli organisert som følger: 

Modell 1 gir ett brannvesen for Nordland. 

Modell 2 vil også gi ett brannvesen i Nordland. Selv om det er befolkningsgrunnlag for 2 
brannvesen i Nordland med valg av denne modellen så gjør geografi og befolkningssammensetning 
at det naturlige blir ett brannvesen. Helgeland, Salten og Nord-fylket har alle mellom 75000 og 
80000 innbyggere hver og for å få sammenhengende brannvesen må Salten deles i to. Dette er 
ulogisk all den tid Salten Brann er et velfungerende brannvesen og et av de beste i Norge og denne 
modellen vil derfor gi ett brannvesen i Nordland.

Modell 3 vil gi rom for maksimalt 3 brannvesen i Nord-fylket og maksimalt 3 brannvesen på 
Helgeland, mens Salten Brann vil bestå som i dag.

Brannanalysen foreslår at det utpekes et pilotfylke for uttesting av fylkesvis brannvesen. Gitt de 
forutsetninger som er gitt i brannanalysen så vil modell 1 og 2 gi et brannvesen i Nordland. Som 
sikkerhets- og beredskapshovedstad er det naturlig at Bodø kommune påtar seg et ansvar for å være 
pådriver for et slikt pilotfylke. Gjennom Salten Branns kompetanse og erfaringer ligger det godt til 
rette for å etablere et fylkesbrannvesen. 



Brannvesenet skal fortsatt være kommunalt eid. En oppbygging av fylkesvise brannvesen må derfor 
gjøres i nært samarbeid med Fylkesmannen.

Konklusjon og anbefaling

Det anbefales at Bodø kommune sammen med Salten Brann tar initiativ ovenfor Nordland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Sivilforsvaret for å samarbeide med det mål om å få 
Nordland til å bli pilotfylke for fylkesvise brannvesen.

Det anbefales at vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas av formannskapet. Høringsforslaget er 
utarbeidet i samarbeid med Salten Brann.
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Rådmann
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Utviklingssjef
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Trykte vedlegg:

Forslag til høringsuttalelse fra Bodø kommune til Brannanalysen

Utrykte vedlegg:
Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk 
(Brannstudien). 
<Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>


