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Høring - Rapport fra arbeidesgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk 

Hovedredningssentralen Nord-Norge viser til høring datert 13. desember 2013. 

Brannstudien synes å gi en god oversikt over dagens organisering og de framtidige 
utfordringer som brann- og redningsvesenet vil stå overfor og den vektlegger samarbeid med 
andre aktører for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Dette er positivt. 

Hovedredningssentralen støtter forslaget om fylkesvis organisering av brann- og 
redningsvesenene. 

Hovedredningssentralen er imidlertid ikke enig i forslaget beskrevet i Modell 1 vedrørende 
etablering av 110-sentraler. Et minimum befolkningsgrunnlag på 400 000 vil bety en(l) 110-
sentral som skal dekke hele Nord-Norge. Dette betyr at en sentral må dekke et område på ca. 
113 000 km2 med en kjøredistanse på ca. 200 mil. De geografiske forhold i Nord-Norge med 
lange avstander og til tider utfordrende værforhold, språkmessige utfordringer med 
samisktalende befolkning og en økende innvandring fra øst taler for at Nord-Norge ikke må 
strippes for nødalarmeringssentraler slik det kan synes å legges opp til i de forslag som i dag 
foreligger fra nødetatene Brann, Helse og Politi. Brannstudien vektlegger viktigheten av å 
skape gode fagmiljøer både på forebyggende og utøvende aktiviteter. Ved å redusere antall 
nødalarmeringssentraler vil en også redusere/fjerne verdifull kompetanse fra landsdelen. 

En samlokalisering av nødetatene Brann, Helse og Politi vil kunne skape et sterkere samvirke 
mellom aktørene. Gjennom de utviklingsforslag som ligger i de analyser som er gjort av 
nødetatene er det muligheter til å skape gode fag- og kompetansemiljøer både for nødetatene 
og andre aktører ved like valg av regioner og regionsgrenser. Dette vil kunne forsterke 
samvirke mellom nødetatene og andre aktører som bidrar i redningstjenesten. 

Hovedredningssentralen slutter seg for øvrig til flere av de endrings- og utredningsbehov som 
er beskrevet i del IV, kapittel 16 i Brannstudien. 
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