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Melding om vedtak - Høringsuttalelse til forslag om ny organisering av brann
og redningstjenesten 

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak,

Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift.

Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 

Namsos kommune har følgende høringsuttalelse til Brannstudien:

1. Fortsatt organisering av brann
fra helhetlige vurderinger, 
fra modeller basert på innbyggertall alene.  

2. Kommunene må selv få gjøre vurderinger av hvordan brann
organiseres framover, basert på hensiktsmessige krav til tjenestens funksjonalitet og 
kvalitet.  

3. Namsos kommune støtter ut fra pkt. 1 og 2, ikke utvalgets forslag om modell 1 fylkesvis 
organisering av brann-
svakheter for alle deler av landet med unntak av Sør
beskriver.

4. Namsos kommune støtter utvalgets forslag om heltidsledelse og betydningen det vil ha 
for kompetanseutvikling, planlegging, forebygging og mulighet ti
øvrige beredskapsorganisasjoner.

5. Namsos kommune støtter utvalgtes forslag om å myke opp øvrige sentrale detaljerte 
dimensjoneringskrav for tjenesten. Kommunene bør ut fra lokale og regionale risiko
sårbarhetsanalyser få større 

6. Namsos kommune støtter ikke forslaget om vesentlig reduksjon i antall 110
som også er en kommunal tjeneste, og mener forslaget ikke er godt nok begrunnet. 
Rapporten beskriver selv usikre 
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Høringsuttalelse til forslag om ny organisering av brann

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak,

Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 05.02.2014

innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift.

Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 05.02.2014

Namsos kommune har følgende høringsuttalelse til Brannstudien:

Fortsatt organisering av brann- og redningstjenesten som kommunal
fra helhetlige vurderinger, - deriblant også ulike lokale og regionale forhold, og ikke kun 
fra modeller basert på innbyggertall alene.  
Kommunene må selv få gjøre vurderinger av hvordan brann- og redningstjenesten skal 

framover, basert på hensiktsmessige krav til tjenestens funksjonalitet og 

Namsos kommune støtter ut fra pkt. 1 og 2, ikke utvalgets forslag om modell 1 fylkesvis 
- og redningstjenesten. Utvalgets forslag om modell 1 har ves

svakheter for alle deler av landet med unntak av Sør- og Østlandet, slik rapporten selv 

Namsos kommune støtter utvalgets forslag om heltidsledelse og betydningen det vil ha 
for kompetanseutvikling, planlegging, forebygging og mulighet til styrket samarbeid med 
øvrige beredskapsorganisasjoner.
Namsos kommune støtter utvalgtes forslag om å myke opp øvrige sentrale detaljerte 
dimensjoneringskrav for tjenesten. Kommunene bør ut fra lokale og regionale risiko
sårbarhetsanalyser få større adgang til og ansvar for dimensjonering av beredskapen.
Namsos kommune støtter ikke forslaget om vesentlig reduksjon i antall 110
som også er en kommunal tjeneste, og mener forslaget ikke er godt nok begrunnet. 
Rapporten beskriver selv usikre effekter og fordelsvirkninger utover samfunnsøkonomisk 
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Høringsuttalelse til forslag om ny organisering av brann-

innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift.

og redningstjenesten som kommunal tjeneste må gjøres ut 
deriblant også ulike lokale og regionale forhold, og ikke kun 

og redningstjenesten skal 
framover, basert på hensiktsmessige krav til tjenestens funksjonalitet og 

Namsos kommune støtter ut fra pkt. 1 og 2, ikke utvalgets forslag om modell 1 fylkesvis 
og redningstjenesten. Utvalgets forslag om modell 1 har vesentlige 

og Østlandet, slik rapporten selv 

Namsos kommune støtter utvalgets forslag om heltidsledelse og betydningen det vil ha 
l styrket samarbeid med 

Namsos kommune støtter utvalgtes forslag om å myke opp øvrige sentrale detaljerte 
dimensjoneringskrav for tjenesten. Kommunene bør ut fra lokale og regionale risiko- og 

adgang til og ansvar for dimensjonering av beredskapen.
Namsos kommune støtter ikke forslaget om vesentlig reduksjon i antall 110-sentraler, -
som også er en kommunal tjeneste, og mener forslaget ikke er godt nok begrunnet. 

effekter og fordelsvirkninger utover samfunnsøkonomisk 
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lønnsomhet. En evt. helhetlig vurdering av omorganisering av 110-sentralene må også 
omfatte sentralene på Østlandsområdet og ikke kun de 14 sentralene i resten av landet. 
Det vises også til den omfattende nasjonale utbygginga av nytt nødnett som nå pågår, der 
kommunenes 110-sentraler allerede har gjort store investeringer.  

Hjemmel for vedtaket er: 
Kommunestyrets vedtak i møte 30. januar 2014

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Vår ref. 2013/10146–3 bes oppgitt ved henvendelse

Med hilsen

Kari Å. Vollan
saksbehandler


