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Høringsuttalelse - rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 
redningsvesenets organisering og ressursbruk 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser til ovennevnte rapport og ønsker 
innledningsvis å berømme arbeidsgruppen for et meget godt og omfattende 
arbeid. Rapporten gir en meget god beskrivelse av hvordan brann- og 
redningstjenesten fungerer i dag og rapportens analyser er gode. 

Fylkesmannen mener det er nødvendig med større enheter fo r å møte dagens og 
framtidens utfordringer innen brann- og redningstjenesten. Hendelsene i den 
senere tid påpeker de utfordringer små lokale brannvesen har for å koordinere 
større innsatser. Større robuste og funksjonelle enhet er legger t il ret te for bedre 
kompetanse i organisasjonen og større evne til å koordinere større innsatser. 

Vi er av den oppfatning av at forslaget med fylkesvise brannvesen er den beste 
modellen for en fremtidig robu st og moderne brann- og redningstjeneste . Dette 
er en model som vil være mest lik de øvrige nødetatene og som gir størst 
fo rutsetning t il å koordinere større og mind re redningsinnsater. Krav til 
responstid vil ivareta lokal til stedeværelse også i fremtiden. 

Det pågår et omfat tende arbeid innen beredskapssektoren vedrørende fremtidig 
nødalarmeringstjenest e, organiseringen av politiet, fo rsterkningsstyrker mm. I 
tillegg vet vi at det vil bli organisasjonsendringer også på kommunalt og 
regionalt nivå. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener det er nødvendig å se de 
pågående prosesser i sammenheng for å komme frem til en robust og 
fremtidsrettet organisering av de ulike etater som skal sikre befolkning en en 
t rygg og god hverdag. 

Med hilsen 

Jørn Krog 
fylkesmann 

Dag Otto Skar 
fylkesberedskapssjef 
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