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Høringssvar - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 
redningsvesenets organisering og ressursbruk 

Fylkesmannen vil først få presisere at vår uttalelse baserer seg på våre erfaringer og vårt 
ståsted som regional samordner. Vi har derfor ikke hatt dialog med hverken kommuner eller 
fylkesberedskapsråd. Etter vår mening gir rapporten et godt bilde av dagens situasjon og de 
utfordringer vi har innen for området brann- og redning. 

Vi vil først og fremst påpeke at det er svært viktig at organisering av brann- og 
redningsvesenet ses i sammenheng med alle de andre utredninger som er i gang. Både 
utredninger på beredskapsområdet og ikke minst i forhold til kommunestruktur. Det vil være 
en klar fordel hvis de forskjellige beredskapsetater har mest mulig lik geografisk oppbygging. 
Dette vil gjøre det mye lettere å få til et samarbeid både om forebyggende arbeid og den 
operative håndtering. 

Arbeidsgruppen konkluderer med at det er viktig å få til større og mer robuste enheter og det 
slutter vi oss til. Vi ser at det arbeidet som er gjort med felles brannvesen i Salten ser ut til å 
ha vært svært vellykket. Det vil fortsatt være mange deltidsbrannkorps med små 
stillingsandeler ute i distriktene og de små kommunene. Derfor er det nødvendig å bygge 
opp en profesjonell organisasjon for å støtte disse. 

Forslaget om å vurdere tettere samarbeid/sammenslåing av brann- og redningsetaten med 
Sivilforsvaret og de interkommunale utvalgene for akutt forurensing er svært interessant og 
bør vurderes. Det er et klart behov for å styrke grunnberedskapen i Norge. Ved å samordne 
flere fagområder innen kommunal beredskap kan kommunene få en større og mer 
profesjonell organisasjon for forebygging og krisehåndtering. 

Med hensyn til hvilken modell som skal velges for organisering av brann- og 
redningsvesenet, viser vi til kommentarene ovenfor, og understreker at en fylkesmodell vil 
være svært krevende i vårt fylke med dagens kommunestruktur. 
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