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Svar på Høring - Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert brann- og 
redningsvesenets organisering og ressursbruk 

Viser til brev fra Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet, Deres ref. 13/7865 - VB, 
og vedlagt dokument, Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk (Brannstudien) 

I brevet går det fram at rapporten sendes ut på høring med svarfrist satt til 17. februar 2014. 

Meldal kommune har følgende betraktninger av rapporten å meddele: 

Meldal kommune tar fremlagt dokument «Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert 
brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk» til orientering. 

Meldal kommune oppfatter det slik at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret for å 
etablere og drifte landets brann- og redningstjeneste. Dette innebærer at det enkelte 
kommunestyre også må ha mest mulig reell styringsmyndighet over tjenesten og som en 
konsekvens av dette søke organiseringer som ivaretar dette perspektivet best mulig. 

Meldal kommune er tilfreds med dagens organisering av kommunens akuttberedskap ut i fra 
seksjonens håndtering av større og mindre hendelser. Kommunens brann- og redningstjeneste 
har gjennom tid dokumentert rask responstid, lokalkunnskap, lokalt lederskap og handlekraft 
ved sin tjenesteutførelse. 

Storbranner i Lærdal, Frøya og Flatanger dokumenterer også fullt ut de lokale brann- og 
redningsvesen evner å håndtere/ samvirke over kommunegrenser og faggrenser med andre 
brannvesen/ frivillige/ sivilforsvar/ politi/ Røde Kors/ militæret/ osv. Dette er også erfart 
gjennom samarbeid ved større hendelser lokalisert i tjenesteområdet egen brann- og 
redningstjeneste har vært involvert. 
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Meldal kommune er videre klar over at opprettelse av større fagmiljø vil være fordelaktig 
innenfor delelement innenfor tjenesten som eksempelvis brannsyn hvor enkeltkommuner 
opererer med små deltidsstillinger. Videre har det vært ønskelig med et samarbeid for å 
ivareta spesielle beredskapsfunksjoner som eksempelvis forurensing. Kommunene i Sør
Trøndelag har løst dette behovet via etablering av samarbeidsorganet IUA- Sør-Trøndelag. 
For å ivareta lokale/ regionale samarbeidsløsninger ytterligere har kommunene i 
Orkdalsregionen utarbeidet en fagrapport brann som foreslår en organisasjonsmodell som i 
langt større grad avveier geografi/ lokalkunnskap/ nærhet/ lokalpolitisk styring og behovet for 
større fagmiljøer/ effektivisering, enn fremlagt rapport fra den sentrale arbeidsgruppen. Denne 
samarbeidsløsningen omfatter 9 kommuner med til sammen 40.000 innbyggere. 
Her vil vi gjeme vise til rapport «Framtidens brann- og redningsvesen» (NTNU 
Samfunnsforskning as.) Bestiller: Kommunesektorens Organisasjon, KS)) (Ikke er henvist til i 
studien.) Rapporten konkluderer bl.a. med at nye organisasjonsmodeller/større enheter bør 
etterstrebes med insentiver og ikke tvang. Kommunene bør selv finne fram til hensiktsmessig 
regionoppdeling ved etablering av samarbeidsløsninger i ulike organisasjonsformer. 

Meldal kommune frykter for at en sentralisert tjeneste vil medføre økt byråkratisering av 
beslutningsprosesser og utløse uklare ansvarsforhold. Dette vil gi dårligere reell beredskap og 
motivasjon med den konsekvens at tjenestetilbudet og beredskap lokalt forvitres. I dette ligger 
også en fare for forringelse av det lokale engasjementet og idealismen/ dugnadsånden relatert 
til deltakelse i den lokale brann- og redningstjeneste. 

Ut i fra dette fraråder Meldal kommune at modell 1 blir innført for organisering av en 
fremtidig brann- og redningstjeneste som foreslått av arbeidsgruppen. Meldal kommune 
ønsker heller vektlegging av modell 3 men da under en klar forutsetning av at dette er en 
frivillig organisering som må vurderes og eventuelt vedtas i det enkelte kommunestyre. 

Vedtaket begrunnes i frykt for et sentralisert tjenestetilbud som forringer tjenestens innhold i 
distriktskommunene, økt byråkratisering av tjenesten, forringelse av lokalt engasjement, tap 
av lokalgeografisk kunnskap, redusert nærhet til hendelser, lengre responstid samt reduserte 
muligheter for Meldal kommunestyre til å styre tjenestens innhold etter lokale behov 
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Petter Lindseth d:t~I~ 
Rådmann Brannsjef 
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