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Høringuttalse - Brannstudien - rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert 

brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk 
 

Det vises departementet brev av 13. desember 2013. 

 

Brannstudien føyer seg inn i rekken av forslag (politi, sivilforsvar, heimevernet, 110-sentraler etc) 

den senere tid som anbefaler større og mer robuste enheter som administreres fra færre steder. 

 

Fylkesmannen ser at det er stor forskjell på hvor solid brannvesenet fremstår fra kommune til 

kommune. Så lenge brannvesenet fortsatt skal være kommunalt er Fylkesmannen likevel usikker på 

om et en stor grad av sentralisering til for eksempel et fylkesbrannvesen er vegen å gå. Da bør 

ansvaret for brannvesenet i så fall overføres fra kommune til stat.  

 

Fylkesmannen sitter med inntrykk av at mindre deltidsbrannvesen gjør en veldig god jobb til det 

som er deres primærfunksjon; slukking av branner og delta i redningsarbeid. Avtaler om 

forebyggende brannvern inklusive branntilsyn og feiing er det enkelt å inngå avtaler om med større 

brannvesen. Større og mer teknisk kompliserte aksjoner vil et mindre brannvesen ikke ha nok 

kompetanse til å håndtere alene uansett. Ut i fra en sannsynlighets- og samfunnskostnadsvurdering 

vil slike kapasiteter ei heller være mulig å etablere i små brannvesen. Men her finnes det 

samarbeidsavtaler som fungerer utmerket i dag. Flere store branner på mindre steder i vinter har 

dokumentert dette på en god måte. 

 

Områder med stor befolkningstetthet, et relativt sett lite areal som er fordelt på flere kommuner 

egner seg imidlertid godt for et felles brannvesen. Der vil fordelene være vesentlig større enn 

ulempene. Den største ulempen er at brannvesenet i et interkommunalt samarbeid (IKS)veldig raskt 

vil bli fjern for eierkommunene og oppleves som en ekstern etat. Et interkommunalt brannvesen vil 

derfor i mindre grad være en del av eierkommunens generelle beredskap enn de som har 

kommunale brannvesen.  

 

Regjeringen har som målsetting å redusere antall kommuner gjennom en kommunereform. Så lenge 

brannvesenet fortsatt skal være et kommunalt ansvar mener Fylkesmannen at brannvesenets 

fremtidige organisering må sees i sammenheng med fremtidens kommunestruktur. Fylkesmannen 

har forstått det slik at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil komme tilbake med hvilke 

forventninger det er til fremtidens kommuner i forhold til komplekse nye oppgaver innen 
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samhandlingsreform, politireform, boligbygging, veier og kollektivtransport mv. Her vil det etter 

Fylkesmannens mening også være naturlig å legge til grunn oppgaver i forhold til Brannstudien. 

 

Fylkesmannens vil derfor anbefale at brannvesenets fremtidige organisering og ressursbruk utsettes 

til det foreligger noe mer konkret om fremtidig kommunestruktur.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Harald Thune Lone M. Solheim 

ass. fylkesmann avdelingsdirektør 
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