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Haugesund formannskap behandlet saken i møte 29.01.14 og gjorde følgende enstemmige 
vedtak: 
 

Formannskapet slutter seg til rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert brann- og 
redningsvesenets organisering og ressursbruk og vil anbefale at modell 2 velges som 
modell for fremtidig organisering av brann- og redningstjenesten. I Haugesundsregionen 
er fylkesgrensen en totalt unaturlig barriere som vil svekke brannberedskapen. 

 
I saken var det følgende kommentarer til høringen: 
 



Rapporten legger opp til at tjenesten fortsatt skal være kommunal og ha påvirkning på 
brann- og redningsvesenet, og det vil da være viktig at demokrati, styring og kontroll må 
kunne ivaretas ved valg av ny modell. 

Brannvesenet stilles overfor og tar grep om mange ulike typer oppgaver og 
lokalsamfunnet / kommunen forventer også at brannvesenet skal utføre mange 
oppgaver. Eksempler på slike oppgaver som kommer utover det som beskrives i Brann- 
og eksplosjonsvernloven s § 11, kan være: 

- Risiko- og sårbarhetsanalyser 

- Kommunal planlegging – kommunal planstrategi og samfunnsdel 

- Overordnede beredskapsplaner etter kommunal beredskapsplikt 

- Bistå i kommunens kriseledelse 

- Arealplanlegging – byggesak – ved utarbeidelse av arealplan som bl.a. viser 
fremtidig utbygging. 

Det er viktig at dette tas hensyn til ved valg av ny modell for organisering slik at også 
fremtidig organisering har bakgrunn i lokale utfordringer og at kommunene har nok 
handlingsrom til å møte disse utfordringene. 

 

Haugesund kommune har sammen med ni andre kommuner igangsatt et prosjekt for å 
vurdere mulighet for å etablere et felles brannvesen i Nord-Rogaland og deler av 
Sunnhordland. Disse ti kommunene har et innbyggertall på ca. 115000 og vil omfatte ca. 
450 ansatte i deltids- og heltidsstillinger. Arbeidet er kommet så langt at styringsgruppen i 
løpet av februar i år skal oversende sin anbefaling til de enkelte kommuner for videre 
behandling.  Foreløpig målsetting er at dette felles brannvesenet skal være i drift fra 
01.01.16. 

Det samarbeidsprosjektet som nå er igangsatt samsvarer på mange måter med modell 2 
som fremkommer i høringsrapporten. Prosjektet legger opp til en fremtidig løsning som 
ser bort fra fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland, noe som også samsvarer 
med grensene for planlagt 110-sentral i samme område. 

For Haugesundsregionen (Haugalandet) er fylkesgrensen en totalt unaturlig barriere som 
deler en naturlig og livskraftig region i to. Regionens naturlige samhørighet har gitt seg 
utslag i samarbeid over fylkesgrensen innen politidistrikt, helseforetak, høgskole, 
nødsentralene, regionråd m.v. På mange måter er fylkesgrensene en reminisens etter 
det transportmønster som dominerte tidlig i forrige århundre, men som nå er totalt endret 
etter at transport på veg har overtatt for sjø. 
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