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Justis og beredskapsdepartementet

  

Høring - Rapport for arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 
redningsvesenets organisering og ressursbruk - uttalelse fra Fylkesmannen 
i Vest-Agder

Fylkesmannen vil gi arbeidsgruppen som har utarbeidet brannstudien honnør for et grundig 
arbeid. Vi registrerer at arbeidsgruppen anbefaler en organisering iht. fylkesgrensene, mens 
politistudien anbefaler en løsning med seks politidistrikter. For Fylkesmannen som 
samordningsmyndighet byr det på utfordringer når samarbeidspartnerne våre er forskjellig 
organisert geografisk. Fylkesmannen minner også om at en mulig forestående 
kommunereform vil kunne virke inn på vurderingene i brannstudien.

I Vest-Agder er brann- og redningsvesenene organisert som fire selvstendige enheter -
Kristiansandsregionen brann og redning, Brannvesenet Sør, Sirdal kommunale brannvesen og 
Flekkefjord kommunale brannvesen. Fra Fylkesmannens ståsted ser denne organiseringen ut 
til å fungere godt. Det ser ut til å være gode stordriftsfordeler å ta ut i forhold til bemanning 
og tilgjengelighet hos de to store. I tillegg gir en slik løsning god operativ fleksibilitet, noe 
som styrkes gjennom samarbeidsavtaler mellom brannvesenene. Til tross for sentralisering av 
ledelseselementene i de store brannvesenene ser det ut til at de klarer å opprettholde en god
nærhet til publikum, også i mer perifere strøk. Vi har sett tydelig og god effekt av stedlig 
tilstedeværelse av ledelsen i brann- og redningsvesenet under øvelser og aktiviteter i 
kommunene, både i regi av Fylkesmannen, kommunene og andre. 

I Vest-Agder med sine 15 kommuner, med meget varierende antall innbyggere, utgjør 
brannvesenet en særdeles viktig del av den lokale beredskapen. Spesielt gjelder dette de små 
innlandskommunene, hvor det ofte tar lang tid før for eksempel politi er til stede og 
brannvesenet derfor ofte er først på et skadested. Vi opplever at det er stor tilfredshet med 
dagens organisering i de mindre kommunene i Vest-Agder. Det er også meget godt samarbeid 
mellom brannvesenet i tilknytning til de større byene og kommunene. Men her er det større 
brannstasjoner med flere fast tilsatte mannskaper.

De store brannvesenene har etablert en ledelsesstruktur som muliggjør at de kan stille 
representant i Fylkesberedskapsrådet. Dette er viktig ifm. evt. samordning i forbindelse med f. 
eks. større skogbranner, brann i trehusbebyggelse og større akuttforurensingshendelser.

I og med at brannvesenene på Agder, med to unntak, i dag er organisert i to store enheter, vil 
en mulig kommunereform få mindre organisatoriske konsekvenser ved at brannvesenene 
allerede dekker flere kommuner. 
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Gitt at vi allerede har en robust og godt innarbeidet struktur på brannvesenene i fylket, ser 
Fylkesmannen ikke behov for å slå denne ytterligere sammen. En sammenslåingsprosess til 
ett brannvesen vil medføre en unødvendig uro og usikkerhet uten å gi en høyere operativ 
effekt. På denne bakgrunnen anbefaler Fylkesmannen i Vest-Agder modell 3. På den måten 
vil vi opprettholde effekter og resultater som et godt og tett samarbeid med kommunene 
medfører. Særlig viktig er momentet om en solid ledelsesstruktur som kan håndtere flere
hendelser på en gang. 
Vi mener derfor at ett stort brannvesen i Vest-Agder ikke vil få de samme gode og tette 
samarbeidsforholdene med kommunene som vi ser at det er i dag.

Tom Egerhei Yngve Årøy
fung. fylkesmann beredskapssjef
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