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

Viser til nevnte rapport og vil derfor benytte sjansen til å komme med innspill til høringen som 
er etter den nye fristen 14.mars 2014, som ble lagt for kommunene i Hedmark. 

Det lagt stor vekt på kompetanseforskjellen for heltidsbrannvesen og deltidsbrannvesen. 
Etter at det ble lovpålagt med opplæring av deltid, så har kompetansen i små kommuner økt 
betraktelig, samt at den vil bli enda bedre om Norges brannskole ble tilført mere ressurser til 
opplæring lokalt. 
Selv om det blir større brannvesen, enten store IKS eller fylkesvis, så vil den kompetansen til 
heitidspersonellet være like langt unna når det gjelder kjøretid ved innsatser, og derfor vil 
kravene til opplæring av deltidspersonell bestå. Det vil ikke medføre mere heitidspersonell i 
nærheten til de små kommunene. Tror heller det vil medføre at mannskapet på de små 
stasjonene vil miste nærheten, fordi dagtidspersonellet vil mest sannsynlig bli sentralisert 
mere ved de store stasjonene i slukkeområdet brannvesenet vil tilhøre. 
Da er vi mere tjent med, tror jeg, å standardisere avtaler om bistand og samarbeidsavtaler og 
skaffe den forulykkede raskere hjelp, samt at eventuelt de spesialistene kommer etter hvert. 

Faren med dette forslaget er at hvis lovverket blir litt forandret med tanke på utrykningstid, så 
kan det bli lengre avstander mellom brannstasjonene. Den korte avstanden er i dag en stor 
styrke for rednings-Norge. Se på prosjektet med hjertestartere i forhold til ambulanse. 

I Norge i dag så er det deltidspersonellet som er ryggraden i rednings-Norge. Overlegent i 
antall personer, samt at de har kjennskap i sitt område. Hvis DSB kommer på banen med 
tanke på å videreføre opplæringen og kreve dokumentasjon på avholdte øvelser, så vil man 
tvinge de minste kommunene til å ta tak. For i de minste kommunene så er det mange 
brannmannskaper som her en veldig ivrig holdning ovenfor brannvesenet pga nærheten og 
tryggheten i bygda. Problemet med rekrutering vil gå i bølgedaler hele tiden. Man må være 
flinkere til å lokke med mulighetene ved å ta en sånn jobb, selv om det vil innebære at de 
yngste i noen tilfeller ender opp i fulltidsjobb som brannkonstabel. Jeg ser bare positivt på 
det. 
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Dagens regjering har tydelig varslet at en kommunesammenslåing kommer. De har jo da 
mer en tydelig oppfordret til samtaler mellom småkommunene før tvangsmidlene kommer. 
Jeg mener derfor at denne brannstudien er på sin plass, men konklusjonen og virkemidlene 
kommer 2-3 år for tidlig. Hvis noen brannvesen går sammen i et IKS i dag, med de ekstra 
oppstartskostnadene det vil medføre, så vil det kunne være bortkastede penger i stramme 
kommunale budsjetter. Spesielt når vi kan oppleve at det er andre kommuner som slåes 
sammen og brannvesene blir på nytt splittet og fordelt på nytt. 

På side 65 i rapporten blir det tatt opp innsatstid kontra risikovurdering. Risikovurdering må 
alltid være med i denne sammenhengen. Og at det er lavere risiko i en mindre kommune er 
jo et tall. En brann utvikler seg like fort på bygda i Norge som i større byer, selv om det er 
større antall branner i en stor by i løpet av et år. Det samme er det med trafikkulykker. Det er 
færre ulykker på årsbasis, men det hjelper lite for de forulykkede når kjøretiden til 
heitidsmannskapet fra en stor stasjon er for lang. Det dør i dag mellom 200 og 300 i trafikken 
og det er vel der brannvesenet kan redde flest liv i dagen samfunn. Nytter ikke å ti lstrebe seg 
å bruke kun 10 min på å frigjøre pasienten, når han da ligger hardt skadd i en bil i lang tid før 
det. Så ved å øke innsatstiden, vil man også øke risikoen for flere døde og større skader på 
verdier og miljø. Det blir da et paradoks at det da er de tre hovedprioriteringene 
brannvesenet jobber etter. 

Det blir også tatt opp der at mindre brannvesen ikke har tilstrekkelig kompetanse blant de 
ansatte til måtte kunne håndtere hendelser som involverer farlig gods og farlige stoffer. Det 
står videre at de er avhengig av bistand fra andre større korps for å håndtere hendelser 
utover de ordinære. Nå har Norge i en årrekke vært delt inn i flere IUA regioner i Norge. Det 
er da vertsbrannvesen, og deretter fremskutte depoter i heltidsbrannvesen. Dermed er dette 
med farlig gods allerede tatt hånd om på beste mulig måte. Det hjelper ikke å være store IKS 
med heltid i byene og deltid på de mindre stedene fordi farlig gods i form av 
kjemikaliedykkere og annet krevende utstyr vil være like langt unna, selv om 
deltidsbrannvesen som har røykdykkere i de aller fleste tilfeller kan gjøre livreddende 
innsatser. Noe kjemikaliedykkerne fra heltidsbrannvesen kanskje ikke rekker. 

Samtidig blir det tatt opp problemet med ledere. I dagens lovtekst så står det at det er 
påkrevd med overordnet vakt når et tettsted har mer enn 2000 innbyggere. Se heller på 
kravet til overordnet vakt uansett innbyggertall, samt fokuser på mulighetene for å gå 
sammen om overordnet vakt i flere kommuner. De har andre krav til responstid. Den er på 45 
min og de kan da med letthet kjøre flere kommuner og skafte seg mere erfaring, samtidig 
som det blir lavere terskel for bistand og samarbeid . 
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Store brannvesen, enten I KS eller fylke har en annen utfordring også. Eierforhold til leder og 
forankring i systemet. Det blir for store geografiske områder enkelte steder i landet i forhold 
til innbyggerantallet dere ønsker. 

Bistand og samarbeid er nøkkelen for å lykkes i å utnytte alle ressurser bedre. Ikke 
påtvungen sammenslåing i IKS eller fylkesbrannvesen. Dette fordi det er kommunen som til 
slutt bærer regningen. 

g1øw1 s loU. 
Bjørn Stolt 
Brannsjef 
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