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Høringsbrev fra Ofoten regionråd på Rapport frå arbeidsgruppe som har vurdert 

brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk.  

 

Ofoten regionråd behandlet på regionrådsmøte i Tysfjord 10.feb og har noen synspunkter 

som ønskes hørt. 

 

Ofoten regionråd understreker sterkt at Norges Brannskole i Tjeldsund har opparbeidet 

seg en betydelig kompetanse og erfaring innen brannsikkerhet.  Det er også bygd opp en 

studie i samarbeids med høyskolene i Narvik og Harstad. Utdanningstilbudet Bachelor i 

internasjonal beredskap er en studie som er opprettet med støtte fra utenriksdepartementet 

og som har godt søkertilfang og er viet stor oppmerksomhet internasjonalt.  Det er derfor 

uforståelig at det er foreslått flyttet fra regionen. 

 

Ofoten regionråd er opptatt av at innbyggernes sikkerhet ivaretas av den lokale 

beredskapen som er knyttet til forberedelse og håndtering av brannberedskap og redning 

på lokalplanet og da forankret i det laveste folkevalgte organet.  

Ofoten regionråd vil anmerke noen faktorer angående beredskapsituasjonen slik vi ser 

den regionalt. 

 

1) OR mener at det bærende element i det videre arbeidet med brannberedskap må 

være en tilstedeværelse med nødvendig materiell, kompetanse og personell i alle 

kommuner og større befolkningskonsentrasjoner.  På samme tid er det viktig at 

man har en felles ledelse som har god kompetanse innen både forebygging, 

analyser og taktisk/strategisk ledelse.   

 

2) OR mener at det er viktig ikke å skille oppgavene knyttet til paktisk trening og 

teoretisk 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 mest mulig effektiv drift sikres. 

 

3) OR ønsker derfor å videreutvikle Brannskolen i Tjeldsund som nasjonal 

utdanningsinstitusjon i samsvar med de behov som er skissert i brannstudien.  Det 



vises her til at samarbeidet mellom Høyskolen i Narvik og Høyskolen i Harstad 

har blitt mer formalisert og rustet for nye oppgaver.  Totalt utgjør disse 

treinstitusjonene et meget sterkt faglig miljø.  De har 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 samarbeid med høyskolene illustrerer en 

faglig kapasitet som ikke er hensyntatt av utvalget.  Brannskolen i Tjeldsund bør 

bygges opp til et nasjonalt og internasjonalt treningssenter innen brann og 

beredskap i Nordområdene. 

 

4) OR mener at 110 sentralene bør beholde dagens struktur frem til 2015 pga 

manglende nødnett.  Etter dette bør det vurderes at det opprettes en enkelt sentral 

for Nord Norge.  Denne ene sentralen bør legges til Ofoten/Narvik, dette med 

tanke på trippel sikkerhet mht strømforsyning og sikkert nettilgang.  

Narvik/Ofoten er plassert midt i Nord Norge.  Det overstående ut fra at det er lagt 

til grunn at det kreves 400 000 innbyggere som innbyggergrunnlag for hver 

sentral, således kreves det likebehandling ift resten av Norge.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Ofoten regionråd 

Leder 


