
,--

ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING www.orbrann.no 

Justis- og beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep. 
0030 OSLO 

Høringsuttalelse - rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann
og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien) 

Viser til rapport fra arbeidsgruppen som skulle se brann- og redningsvesenets 
organisering og ressurser. 

En er godt fornøyd med at brann- og redningsvesenet fortsatt skal være et kommunalt 
ansvar. En har et inntrykk av at arbeidsgruppens valg av modell er vel spenstig. En tar 
imidlertid til etterretning at arbeidsgruppens sammensetning ikke gjenspeiler et 
gjennomsnitt av Norges brann- og redningsvesen. 

Brann- og redningstjenesten ble et kommunalt ansvar for hele landet i 1956 da 
kommuneloven ble endret. En har etter denne tid hatt lokale beredskapsstyrker som i 
all hovedsak har sett slik ut som i dag. Brannvesenet fikk riktignok en viktig og sterk 
satsing på forebyggende arbeid fra midten av 1990-tallet. 

Et brann og redningsvesen må ha ansvaret for brann- og redningstjenesten i en region/ 
område som naturlig hører sammen, og som gir overordnet administrative og 
geografiske stordriftsfordeler. Det er ikke ønskelig at det blir for mange kommuner i 
eierskapet, men det er viktig at alle kommunene har en god og demokratisk innflytelse 
på brannvesenet veivalg og hovedlinjer. 

Brann og redningsvesenet er den viktigste lokale redningsressurs, som med bakgrunn i 
sine krav til innsatstid og rekruttering av medarbeidere i lokalmiljø har en meget god 
nærhet og tillitt hos innbyggerne. 

Dersom vi får en fylkesvis brannvesensstruktur vil denne «nærheten» til innbyggere bli 
utfordret, og prosesser med mer sentralisering vil raskt bli viktige temaer. En vil 
dermed relativt raskt miste den nærhet og lokal forankring som er særlig tydelig ved 
dagens organisering. Det er store forskjeller i oppgaver og utfordringer i Oslo området 
sammenlignet med ytterkantene i Akershus. Slikt sett har vi på Øvre Romerike mye mer 
til felles med kommunene i Hedmark og Oppland. Samarbeidet over fylkesgrensene 
fungerer meget bra, uten at vi engang drømmer om noe mer. 
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Regional beredskap 
En ser behov for at enkelte brannvesenet må være vertsbrannvesen/ ressursbrannvesen 
innenfor spesielle risiko i et større område/ region. IUA ordningen er et godt eksempel 
på dette. Det er imidlertid viktig at myndigheten styrer disse rollene og ikke minst 
kostnadsveksten for disse tjenestene. En ser en utvikling der småkommuner blir tvunget 
til å betale for etablert spesialberedskap, som de største brannvesen allerede har 
etablert. Her må innsatsstøtten funger slik som lederstøtteelementet ved større 
skogbranner fungerer. Regional og nasjonal beredskap bør både organiseres og styres 
av DSB. 

Brannvesenets størrelse 
Et brannvesen må være robust nok til håndtere variasjoner, langtidssykmeldinger og 
vakanser i perioder, uten at det går utover måloppnåelser og resultater. Det er viktig at 
lederstillinger og forebyggende personell er heltidsstillinger. En har også god erfaring 
med at mange i deltidstyrken også har hovedstilling i brann- og feiervesenet. Eventuelt 
kan hovedstilling i en av kommunene være et godt alternativ. En ser også store fordeler 
med at en har både heltids- og deltidsstasjoner i samme brannvesen. Begge 
beredskapsløsninger har sine sterke og svake sider. Den optimale totalberedskapen 
oppnås derfor best ved at en har begge beredskapsordninger i brannvesenet. 

Framskutte enheter 
En ser på positivt på at de nå gir en åpning for åta i bruk lettere/ raskere og mer 
effektive 1. innsatsenheter. Dette har flere brannstasjoner på Øvre Romerike lang 
erfaring med, da mange branntilløp gjennom årene er håndtert i en tidlig fase, lenge før 
brannen har fått utviklet seg, og truet liv og helse. Dette vil også øke slagkraften til de 
mange deltidsstasjonene som vi har og kommer til å ha i årene framover. 

Forebyggende miljø 
En forebyggende avdeling må bestå av både tilsynspersonell, feiervesenet, egen 
informasjonsmedarbeider, og eget personell som organiserer ekstern undervisning og 
opplæringsoppgaver ovenfor våre innbyggere og risikoobjekt/ arbeidsplasser. 

Et godt fagmiljø må ha medarbeidere med ingeniørbakgrunn, lang linje i brannvesenet, 
lang linje i feiervesenet, og enda tilleggskompetanse innenfor media og undervisning. 

Framtidas 110 sentral struktur 
En har stor forståelse for at antallet 110 sentraler må reduseres også her på Østlandet. 
Det er imidlertid viktig at 110 sentralen eies og styres av alle som bruker denne. Det er 
avgjørende at 110 sentralen har erfaring fra både deltid- og heitidsberedskap. Ser en på 
kostnadsutviklingen fra slutten av 1990 - tallet og fram til i dag har kostnadene til 110 
varslingen økt betydelig mer enn brannvesenet egne driftskostnader. 

Kommunene er derfor spesielt opptatt av at større 110 sentraler vil redusere dagens 
kostnader og dempe kostnadsveksten til denne tjenesten i årene framover. 
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Øvingsanlegg 
Det bør tilrettelegges for regionale øvingsanlegg som driftes av DSB v / brannskolen. En 
er klar over at mange brannvesen har hatt en god utvikling ved at de har organisert og 
gjennomført regional grunnkurs og befalskurs I. En tror likevel at det er mer riktig at 
statens selv i større grad organiseres og styrer disse øvingsanleggene. Dette ikke uten 
bistand fra brannvesenene i regionen, men dette vil skjerme dagens administrasjoner 
for relativt m ) isarbeid ovenfor de øvrige brannvesen som deltar. 
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