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Brannvesenet står ildce oppført som høringsinstans for "Brannstudien", men som nær part i 
saken tillater vi oss å komme med noen ytringer. 

V år uttalelse er base1i på rappmiens sammendrag og v1 går ildce nm og kommenterer 
drøftinger i rappmien. 

Brannvesenet er en virksomhet som har kommet meget godt ut av de store og spesielle 
hendelsene som har væii i den senere tiden. Det er ildce avdeldcet noe grunnleggende 
som ildce fungerer i det norske brannvesenet og vi mener derfor det er feil å gå inn for 
reorganisering. Videre forsterkes feilen når det foreslås en organisering lik 
virksomheter som har måttet tåle sterk kritildc av sin innsats. 
I stedet for reorganisering mener vi at elementene i branntjenesten må evalueres 
kontinuerlig og forbedres når det er nødvendig. 
Vi er et interkommunalt bramwesen og mener det er riktig med støne enheter. Vi er 
derimot uenige i at "jo støne jo bedre", og fylkesgrenser er kunstige i denne 
sammenhengen. Det er en grense for hvor stoli i utstrekning et brannvesen bør være av 
hensynet til effektiv og synlig ledelse. Et eksempel på en funksjonell størrelse kan 
være region Hedmarken med 90.000 innbyggere og 2.700 kvadratkilometer. 
Brannmam1skapers motivasjon er tuftet på å hjelpe "sine" innbyggere i brann- og 
ulyldcessituasjoner. Denne drivkraften base1i på nærhet er vesentlig for de gode 
tjenestene brmmvesenet gir i lokalsamfunnet. Den må det må tas vare på. 
Den effektive tjenesteproduksjonen i brannvesenet skjer lokalt og vi tror at 
lederen/staben for de store regionene som brannstudien foreslår bme blir et nytt 
administrasjonsledd som trekker nye kostnader. 
Etter vår oppfatning pågår det en positiv utvikling av større og mer robuste brannvesen 
her tillands. Hvis problemet er at dette går for sakte, får sentrale myndigheter sette im1 
støtet der og ildce lage et nytt system som river opp røttene til de "gode" 
interkommunale brannvesener som er etable1i. 
Robustheten i branntjenesten vil ligge i et aktivt samarbeid mellom de nærliggende 
brannvesen. 
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