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Høring. Brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. 

Det er gjort følgende vedtak i saken: 

06.02.2014 FORMANNSKAP 

FORM-007 /14 VEDTAK/UTTALELSE: 

Det er særlig fire punkter som synes viktig i denne rappotten; videreutvikling av fagmiljøet rundt 
Norges Brannskole, mulig pilotprosjekt i Nordland og etablering av en CBRN (Chemical, 
biological, radiological and nuclear) enhet i Nordland. EN må også se nærmere på rollen 11 O 
sentralene har både knyttet til varsling og styring av operasjonene. 

Narvik kommune vil fremme følgende konkrete momenter: 

l) Narvik kommune mener at det bærende element i det videre arbeidet med 
bratmberedskapen må være tilstedeværelse av nødvendig materiell, kompetanse og 
personell i alle kommuner og alle større befolkningskonsentrasjoner. På samme tid er det 
viktig at en har en felles ledelse som har god kompetanse innen både forebygging, 
analyser og taktisk/strategisk ledelse. Dette er særlig viktig etter hendelsen i Lærdal, der 
man så viktigheten av å få tilstrekkelig med koordinette ressurser så fort fram som mulig. 

2) Narvik kommune mener det er viktig ikke å skille oppgavene knyttet til trening og 
utdanning. Det er viktig at skole og øvingsområder er knyttet sammen slik at en både 
sikrer god erfaringsoverføring mellom brann- og redningsvesenet i kommunene samt at 
mest mulig effektiv drift sikres. 

3) Narvik kommune vil derfor anbefale å utvikle videre Norges Brannskole som nasjonal 
utdanningsinstitusjon i tråd med de behov som er skissett i brannstudien. Det vises her til 
at samarbeidet med Høgskolene i Harstad og Narvik er blitt mer forma lisett og rustet for 
nye oppgaver. Totalt utgjør disse tre institusjonene et meget sterkt faglig miljø. De er blitt 
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et nasjonalt tyngdepunkt innen utdanning av brannpersonell spesielt og samfunnssikkerhet 
generelt. De positive erfaringene fra brannskolens utdanningstilbud Bachelor i 
internasjonal beredskap, som er utviklet i nætt samarbeid med høgskolene i Narvik og 
Harstad, illustrerer at dette er en faglig kapasitet som en ikke kan se er hensyntatt av 
utvalget. 

4) Narvik kommune viser til arbeidsgruppens anbefaling om å etablere et pilotprosjekt for et 
brann- og redningsvesen i et av fYlkene. Vi støtter Fylkesrådets forslag om at en bør 
igangsette et forprosjekt med sikte på å se Nordland fYlkeskommune som pilot. Imidle1tid 
er det helt sentralt at ansvaret for denne samfunnsoppgaven er kommunalt. Det vil derfor 
være påkrevd først å igangsette en forstudie for å sikre kommunenes demokratiske 
medvirkning med basis i gode faglige argumenter. Geografi og demografi vil føre til at 
erfaringer og ft1m1 som avdekkes i et slikt prosjekt vil ha stor overføringsverdi for landets 
øvrige brann- og redningsvesen. 

5) Narvik kommune støtter arbeidsgruppens forslag om at flere oppgaver innen brann- og 
redningstjenesten må etableres regionalt, samtidig som de fyller nasjonale oppgaver. Vi 
stiller oss bak Fylkesrådets forslag om region Nordland som sete for et nytt brann- og 
redningsvesen som kan ta på seg flere slike oppgaver. Blant annet vil styrket mulighet for 
rask mobilitet med helikopter være viktig. Dette vil blant annet gjelde CBRN der 
Nordland allerede har flere aktører som har sterk kompetanse innen disse områdene. 

6) Narvik kommune mener 11 O-sentralene må struktureres etter hvilken overordnet modell 
som velges for brann- og redningsvesenet. Det er en forutsetning at det stilles likeverdig 
og likelydende luav i Nord-Norge som i landet for øvrig. Det et etableres en IlO-sentral i 
Nord-Norge. Den beste lokasjonen med tanke på tele/nett og strømforsyningssikkerhet er 
Narvik som også er plassert noenlunde midt i Nord-Norge med nærhet til Norges 
Brannskole. 

7) Ofoten regionens særskilte plan og ledelsesbehov innen Brann- og Redning. 

Narvik kommune er ve1tskommune for LKAB, Northland Resources, Narvik Havn 
som er Norges største havn målt i tom1asje, samt Ofotbanen. Kommunen har en grense 
mot Sverige, og snart også Norges nest lengste bro . 

Dette krever særskilte kompetansebehov og ressurser med hensyn til brann- og 
redning, noe som må bygges opp lokalt i samarbeid med de berØlte etater og 
organisasjoner. I tilleg er Narvik-fjellene et yndet utfartsområde for så vel for 
offpistkjørere som for den vanlige fjellturismen, og har Nord-Norges største alpin
anlegg. 

Derfor vil Narvik kommune argumentere sterkt for at det ved utarbeidelse av fremtidig 
struktur for Brann- og Redning legges opp ti l en egen enhet med egen plan og 
ledelsesressurs for Brann- og redning lokalisert til Narvik, og ikke som en del av for 
eksempel Salten brann og redning. 

Dette har stor betydning kompetansemessig, effektivitetsmessig, når ulykken skjer så 
vel som den trygghet det gir for befolkning og næringsliv. 

Y, dtak truffet etter km l § 13. 
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