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BRANNSTUDIEN - HØRINGSUTTALELSE 

Vi takker for at vi fikk utsatt fristen for å komme med en uttalelse 

Vår uttalelse er basert på rapportens sammendrag. 
Rapporten er etter vår vurdering en god rapport, den i1meholder mye fornuftig, mye bra 
faktagrunnlag og har gode forslag til ettertanke. 

Dette arbeidet må ses i forhold til evenh1ell ny kommunestruktur som også er aktuelt for 
tiden. 

Vi er for støn-e enheter, men vi er uenig i at "jo større jo bedre" og at modell 1. med 
fylkesgrenser er noe voldsomt og uhensiktsmessig i denne sammenheng. 
Vi tror at en løsning mellom modell 2. og 3. som dekker et innbyggertall mellom 50-
100 000 innbyggere kan være en god løsning og et funksjonelt brannvesen ut fra lokal 
struktur, tilknytning og sammenfallende beredskapsområde. 
Glåmdalsregion i sør - Hedmark har stor tiknytning og infrastruktur til aksen øst - vest og 
kanskje mindre mot nord og resten av fylket og tror at ett brannvesen her vil være en god 
løsning. 

Hedmark har pr. i dag 3 interkommunale brannvesen med god geografisk samhørighet med 
hovedkontor i Hamar i Mjøsmm·ådet, Elverum i øst og Kongsvinger (Glåmdalsregion) i sør 
som naturlige by og regionsentre. 

Målsettingen med større brannvesen er å bli bedre og tryggere for alle, uavhengig av hvilken 
kommune de bor i. I dagens samfunn forventer i1mbyggerne å få den beste hjelpen. Signalene 
i brannstudien er at vi skal og må ha større enheter. 
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Dette tror vi gi gode fagmiljøer for sammenlignbare faktabasert kmmskapsutvikling på tvers 
av enheter og for deltakelse i utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser og 
beredskapsplaner i kommune og fylke. 

Innenfor forebygging vil dette gi gode og robuste fagmiljøer, lokalkunnskap, tilstedeværelse 
og nødvendig deltakelse i kommunale prosesser. En slik modell vil ikke være til hinder for 
godt samvirke/samarbeid med andre aktører på det forebyggende området. 

Det må legges vekt på sammenfallende beredskapsområder, hvor yttergrensene for beredskap 
er like. 

Robustheten i brann- og redningstjenesten vil ligge i et aktivt samvirke/samarbeid mellom 
nærliggende brannvesen, også over fylkesgrenser. 

Med hilsen 

'f!t r }e;tu &/J 
Per Ivar Bekk 
varabrannsjef 
Tlf. direkte 

Side 2 of2 


