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HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN
OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK 

Viser til høring, rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann og redningsvesenets organisering og 
ressursbruk. 

Grong formannskaps vedtak 06.02.14 følgende: 

1. Fortsatt organisering av brann- og redningsvesenet som kommunal tjeneste bør gjøres ut fra 
helhetlige vurderinger og ikke kun ut fra modeller basert på innbyggertall alene. 

2. Kommunene må selv få gjøre vurderinger av hvordan brann- og redningstjenesten bør 
organiseres framover, basert på hensiktsmessige krav til tj enestens funksjonalitet og kvalitet. 

3. Grong kommune støtter ut fra pkt. 1 og 2 dermed ikke utvalgets forslag om modell 1 med 
fylkesvis organisering av brann- og redningstjenesten med minst 400.000 innbyggere i 
nedslagsfeltet. Utvalgets forslag om modell 1 har vesentlige svakheter for alle deler av landet 
med unntak av Sør- og Østlandet, slik rapporten selv beskriver. 

4. Grong kommune støtter i utgangspunktet utvalgets forslag om heltidsledelse og betydningen det 
vil ha for kompetanseutvikling, planlegging og forebygging. Dog bør dette kunne praktiseres 
med noe fleksibilitet. 

5. Grong kommune støtter utvalgets forslag om å myke opp øvrige sentrale detaljerte 
dimensjoneringskrav. Kommunene bør i større grad få ansvar for dimensjonering av 
beredskapsressurser ut fra lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. 

6. Grong kommune støtter ikke forslaget om vesentlig reduksjon i antall 110-sentraler og mener 
forslaget ikke er godt nok begrunnet. Rapporten beskriver selv usikre effekter og 
fordelingsvirkninger utover samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En helhetlig vurdering av 
omorganisering av 110-sentralene må også omfatte sentralene på Østlandsområdet og ikke kun 
de 14 sentralene i resten av landet. 
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