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Høringsbrev - brannstudien 
 

Fylkestinget i Nordland gjorde følgende vedtak i sak 026/14 den 19.2.2014 som høringssvar på 

«Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og 

ressursbruk»: 

 

Fylkestinget i Nordland er opptatt av at innbyggerens sikkerhet ivaretas ved at den lokale 

beredskapen knyttet til forberedelse og håndtering av brannberedskap og redning opprettholdes. 

Fylkestinget i Nordland peker videre på viktigheten av at brann- og redningsvesen forankres i det 

laveste folkevalgte organet. Det er da viktig at forståelsen om pliktsubjekt er med også i ny 

organisasjonsmodell. Det er derfor avgjørende for videre prosess at kommunene i størst mulig grad 

trekkes med. For også å sikre et demokratisk regionalt fokus bør fylkene få i oppgave å koordinere 

arbeidet med basis i dagens ansvarsforhold.   

 

Det er særlig fire punkter som fylkestinget i Nordland ser på som viktig i denne rapporten; 

videreutvikling av fagmiljøet rundt Norges Brannskole i Tjeldsund, mulig pilotprosjekt i Nordland 

og etablering av en CBRN (Chemical, biological, radiological and nuclear) enhet i Bodø. En må 

også se nærmere på rollen 110-sentralene har både knyttet til varsling og styring av operasjoner. 

Mer konkret vil Nordland fylkeskommune komme med følgende momenter: 

 

1. Fylkestinget mener at det bærende element i det videre arbeidet med brannberedskapen 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 koordinerte ressurser så fort fram som mulig. 

 

2. Fylkestinget i Nordland 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. Fylkestinget i Nordland vil derfor anbefale å utvikle videre Norges Brannskole i Tjeldsund 

som nasjonal utdanningsinstitusjon i tråd med de behov som er skissert i brannstudien.  Det 
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vises her til at samarbeidet med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik blitt mer 

formalisert og rustet for nye oppgaver. Totalt utgjør disse tre institusjonene et meget sterkt 

faglig miljø. De er blitt 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 nært samarbeid med høgskolene i 

Narvik og Harstad, illustrerer at dette er en faglig kapasitet som en ikke kan se er hensyntatt 

av utvalget. 

 

4. Fylkestinget i Nordland viser til arbeidsgruppens anbefaling om å etablere et pilotprosjekt 

for et brann- og redningsvesen i et av fylkene. Fylkestinget mener at en bør igangsette et 

forprosjekt med sikte på å se Nordland fylke som pilot. Imidlertid 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. En slik studie bør ta utgangspunkt i relevante erfaringer fra Salten Brann 

IKS. Geografi og demografi vil føre til at erfaringer og funn som avdekkes i et slikt prosjekt 

vil ha stor overføringsverdi for landets øvrige brann- og redningsvesen.  

 

5. Fylkestinget i Nordland støtter arbeidsgruppens forslag om at flere oppgaver innen brann- 

og redningstjenesten må etableres regionalt, samtidig som de fyller nasjonale oppgaver. 

Nordland fylkesting mener region Nordland med Bodø som sete for en et nytt brann- og 

redningsvesen 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 (Chemical, 

biological, radiological and nuclear) der Bodø allerede har flere aktører som har sterk 

kompetanse innen disse områdene.  

 

6. Fylkestinget i Nordland mener 110- sentralene må struktureres etter hvilken overordnet 

modell som velges for brann- og redningsvesenet. Det er viktig å se varslingssentralene og 

operasjonssentralene i sammenheng. Store fylkesvise brannvesen vil ha behov for egen 

styring av operasjoner. Om dette kan gjøres av store eksterne 110-sentraler vil måtte utredes 

mer, da dette kun i meget begrenset grad er diskutert i brannstudien. Fylkestinget mener 

videre at å kreve minimum 400 000 innbyggere på 110-sentral ikke vil være praktisk 

gjennomførbart i Nord-Norge. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hanne Østerdal 
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