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0030 OSLO 

Kommunenes tilsvar - Brannstudien av 13.des.2013. 

Holtålen, Os, Røros og Tydal kommuner har felles brann- og redningsledelse, der kommunenes 
Samarbeidsutvalg BRT (brann- og redningstjeneste) via felles brannsjef fremmer felles 
administrativ uttalelse til Brannstudien 2013. 

Kommunene bemerker følgende; 
Alarmsentralene bør dekke minst 400.000 innbyggere, mht. samla kostnader som kommunene 
blir pålagte - flere antall mindre alarmsentraler vil være vesentlig kostbarere driftsmessig. 

1. Kommunene anser at statlig eierskap og drift av alarmsentralene er gunstigst for framtida, 
dette fremmer best likeverdig drift og overordna beredskap. 

2. Statlig drift/eierskap betinger ingen ytterligere tilpasning i Kommuneloven eller IKS
loven, da store sammenslutninger etter dagens lovverk om interkommunalt samarbeid 
medfører store ekstraordinære unødige administrative driftskostnader. 

3. Fylkesgrensene må ikke være til hinder for fornuftig områdeavgrensninger. 
4. Lokale sentraler i (inter)kommunal eie fremmer lokalkunnskap i betydelig grad, dette vil 

også ha betydning for kommunenes samla beredskap og BRT's alternative innsatsområder. 
Lokalkunnskap vil i de fleste tilfeller være avgjørende for hendelsenes aksjon og utfall. 

Brannregionenes størrelser, må begrenses til naturlige regioner. 
1. Fylkesbrannvesen kan være at områdene/avstandene og nødvendig lokalkunnskap, lokale 

forhold ikke blir prioritert i nødvendig grad. 
2. Kommunene prioriterer til dels varierende mht. sine BRT, det er tvilsomt om 

brannsikringstiltaka i f.eks Røros sentrum ville blitt prioritert om fylkesbrannvesenet 
hadde styrt prosessen. Dette begrunna i erfaringene prosjektet tilkjennegav i åra 2002 - 04. 

3. Dagens dimensjoneringsforskrift må legges til grunn også for framtidas BRT, kombinert 
med nødvendig lokalkunnskap og hele stillinger, blir ressursene best utnytta. 

4. A benytte 20.000 som min. innbyggerantall vil for vår region utpeke seg. Dette knyttet opp 
imot eksisterende regionale samarbeidsordninger - på tvers av fylkesgrensa (hedm/s.tr.lag) 

5. Det vil utvilsomt foreligge driftsbesparelser med fellesBRT i vår region (Fjellregionen). 

Kompetanse; 
Høyskolekompetanse på ledernivå i større regioner er bra, sjøl om «lang linje» i noen år i 
overgangsperioden til ny utdanning vil gjelde. Imidlertid kan det bli umulig å kreve 
fagskolegrunnlag for framtidas deltidskonstabler, som innehar svært små stillingsandeler (3%). 
Det er viktig å rekruttere deltidsmannskaper som har allsidig fagbakgrunn, og gunstig bosted iht. 
brannstasjonen - å kreve fagskole her vil garantert ikke føre fram. 
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