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Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 13. desember 2013 og avtale 
om utsatt frist til 11. mars 2014. 

Høringen gjelder rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk. 

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende instanser. Vedlagt følger 
høringssvar fra Kripos, Asker og Bærum, Hordaland, Sunnmøre, Oslo, Søndre Buskerud, 
Romerike og Troms politidistrikter. 

Struktur/ Organisering 
Politidirektoratet mener at brann- og redningsvesenet må sikre lokal akuttberedskap for 
innsats i samvirke med politi, helse og andre relevante aktører. En fremtidig ny struktur og 
organisering av brann- og redningsvesenet, må understøtte robuste enheter som ved 
hendelser kan støtte, koordinere og utføre brann- og redningsvesenets kjerne- og 
tilleggsoppgaver. Politidirektoratet støtter kriteriene som oppstilles i analysen som førende 
for utvikling av robuste fag- og kompetansemiljø, økt evne til brannforbygging, evne til å 
håndtere hendelser av ulikt omfang og kompleksitet, lokal tilhørighet/ nærhetsprinsippet 
m.v. 

Brannstudien har vurdert tre modeller for overordnet organisering av brann- og 
redningsvesenet, og anbefaler en organisering som følger fylkesgrensene. Dette tilsier en 
organisering av brann- og redningsvesenet i 18-19 enheter avhengig av om Oslo og 
Akershus blir en felles eller delt enhet. Studien viser i denne sammenheng til den foreslåtte 
organiseringen av Sivilforsvaret jf. NOU 2013: 5. 

Den lokale samhandlingen mellom nødetatene fungerer etter Politidirektoratets mening 
relativt bra (pkt 4.4.) Politidirektoratet mener at et fullt utbygd nødnett vil skape muligheter 
for å bedre samhandlingen ytterligere. Direktoratet legger til grunn at brann- og 
redningsvesenets lokale organisering/ tilstedeværelse opprettholdes så langt det er mulig slik 
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at Norge som helhet har en tilfredsstillende brann- og redningsberedskap med akseptabel 
responstid. 

Hva gjelder den overordnede organiseringen, antar Politidirektoratet at det vil være 
hensiktsmessig at denne ses i sammenheng med den forestående strukturreform i politiet. 
Direktoratet mener det vil være en styrke dersom brann- og redningsvesenet har struktur og 
organisering som så vidt mulig er harmonisert med fremtidig politidistriktsstruktur, og det 
bør derfor sees hen til politianalysen. Særlig gjelder dette i forhold til felles 
nødmeldesentraler for helse, brann og politi. Dersom konklusjonene etter pilotprosjektet i 
Drammen tilsier en videreforing og utvidelse av dette konseptet på landsbasis, må dette 
etter vår mening vurderes når infrastruktur for de nye politidistriktene skal planlegges. En 
strukturendring i politiet vil medføre færre lokale redningssentraler (LRS). Direktoratet er av 
den oppfatning at det ikke vil være problematisk i forhold til organiseringen av brann- og 
redningsvesenet å etablere felles nødmeldesentraler der hvor de nye politidistriktene 
etablerer sine operasjonssentraler/LRS. 

Politidirektoratet kan ikke se at det er en direkte sammenheng mellom antall 
nødmeldesentraler og antall brann- og redningsvesen. Nødmeldesentralene må imidlertid ha 
tilstrekkelig kapasitet (personell, kompetanse og infrastruktur) i forhold til antall brannvesen 
og den totale oppgavemengden. Politiet vil på sin side sørge for at det er et tilstrekkelig 
antall kompetente innsatsledere i samtlige politidistrikter slik at innsats og ledelse på 
skadestedet opprettholdes og forbedres. 

På bakgrunn av analysen og anbefalingene legger direktoratet til grunn at brann- og 
redningsvesenets tilgjengelighet og bidrag, uavhengig av strukturmodell, ikke vil svekkes, 
men at lokal tilstedeværelse videreføres med styrket kompetanse og innsatsevne. 
Politidirektoratet ser i et beredskaps- og innsatsorientert perspektiv ikke grunnlag for 
innsigelser til de skisserte modellene, men antar at modell 1 gir rom for tilpasninger som 
antas å skape gode forutsetninger for å oppfylle intensjonene med ny struktur/ organisering. 

Kapittel 7.3 om brannettetforskning 
Kripos fremholder i sin høringsuttalelse av 18. februar 2014 at det mangler en bestemmelse 
som gir brannvesenet plikt til å bistå i brann- og ulykkesetterforskning til tross for at det er 
fremmet forslag om dette i St.meld. nr. 35 (2008-2009). Kripos uttaler at deres 
samarbeidserfaring med de ulike aktørene er meget god, men mener at dette må komme på 
plass slik at det ikke er opp til det enkelte brannvesen om og eventuelt hvilken bistand som 
skal tilbys politiet. 

Kapittel 16.9 om ansvar.iforhold på skadested 
I rapportens kapittel 16.9 fremkommer at det bør sees nærmere på dagens ansvars- og 
oppgavefordeling på skadested. Om dette skriver arbeidsgruppen folgende: 

"Intensjonen er ikke å skape en diskusjon om hvem som skal ha ansvaret for å lede 
innsatsen på skadested, men å få på plass en modell som ivaretar fagligheten bedre 
enn i dag. Arbeidsgruppen ser at ansvarforholdet er organisert forskjellig i de 
nordiske landene. Den danske organiseringen, hvor arbeidsfordelingen er slik at 
politiet har ansvaret ut mot samfunnet og brann- og redningstjenesten ansvaret ned 
mot skadestedet, kan også i praksis oppfattes å være virkeligheten i Norge. 
Arbeidsgruppen anbefaler at denne arbeidsfordelingen også vurderes innfort i 
Norge." 
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Politidirektoratet legger til grunn at dette må forstås som en anbefaling om å utrede dagens 
ansvars- og oppgavefordeling nærmere med tanke på mulig behov for justeringer. 

Vi har merket oss kapittel 9 og 10 i analysen, hvor håndtering og ledelse er nærmere 
behandlet. Direktoratet kan ikke se momenter i nevnte kapitler som er egnet til å 
underbygge et behov for å se nærmere på gjeldende ansvars- og oppgavefordeling på 
skadested eller i et større innsatsområde. Politiet skal gjennom innsatsledelsen legge til rette 
for best mulig arbeidsforhold for bl.a. brann- og redningsvesenet. Dagens samvirke der 
politiets innsatsleder knytter til seg de ulike faglederne, fungerer etter direktoratets syn godt. 

Slik Politidirektoratet ser det, gir kapittel 16.9 inntrykk av at det bør sees på organiseringen 
av ansvarsforholdene på alle typer skadesteder, ikke bare kjerneområdet brann. Formentlig 
menes her enhver hendelse/ ethvert skadested som utløser en eller annen form for innsats 
fra brann- og redningsvesenet. En slik bred tilnærming vil utfordre gjeldene 
ansvarsreguleringer i lov og prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeid, krisehåndtering og 
redningstjeneste. 

Utsagnet i kapittel 16.9 om at den danske modellen i praksis kan oppfattes å være 
virkeligheten i Norge, er noe upresist og egnet til å tilsløre politiets omfattende polisiære 
myndighet, oppgaver og etterforskingsmessige ansvarsoppgaver. En brannhendelse er etter 
vår mening mer kompleks å håndtere en kun bekjempelse av brann. Utsagnet synes ikke i 
tilstrekkelig grad å ta hensyn til politiets koordinerende totalansvar for innsatsen i 
innsatsområdet inkludert et mer avgrenset skadested. 

I kapittel 16.9 fremkommer at intensjonen bak forslaget om utredning av ansvar- og 
oppgavefordeling, er å få på plass en modell som ivaretar fagligheten bedre enn i dag. 
Politiloven§ 27, jf§ 2 og brann- og eksplosjonsvernloven § 12 må sees i sammenheng når 
det skal foretas en grensedragning for ansvarforholdet ved samvirke i innsatsområdet. 
Direktoratet er enig i at eventuell usikkerhet om de ulike aktørenes ansvar og faglige rolle 
etter nevnte lovbestemmelser bør tydeliggjøres slik arbeidsgruppen skriver. Eventuelle 
svakheter ved rolleforståelse, faglige utførelse og kommunikasjon mellom aktørene, skyldes 
etter vår mening ikke ansvar- og oppgavefordelingen. Direktoratet mener eventuelle 
reparasjonsbehov for styrket faglighet må løses med kompetansetiltak og evalueringer av 
hendelser som grunnlag for justeringer til beste for samfunnssikkerhetsarbeidet innenfor 
etablerte rammer. Som eksempel viser direktoratet til pågående arbeid knyttet til samvirke 
og innsats på usikret skadested. 

Det foreslås i Brannstudien kapittel 4 pkt. 16 at en rekke temaer skal utredes videre. 
Politidirektoratet ber om at politiet inviteres til å delta på områder hvor det anses naturlig. 

avdelingsdirektør 
Kristine Langkaas 
seksjons!Jef 
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Saks behandler: 
Einar Stahl 
Tlf: 23 36 41 71 
Knut Kværner 
Tlf: 23 36 43 82 
June Kristin Bellika 
Tlf: 23 36 42 03 

Vedlegg: 
- Asker og Bærum 
politidistrikts høringsuttalelse 
av 27.01.2014 
- Hordaland politidistrikts 
høringsuttalelse av 
06.02.2014 
- Sunnmøre politidistrikts 
høringsuttalelse av 
13.02.2014 
- Oslo politidistrikts 
høringsuttalelse av 
14.02.2014 
- Søndre Buskerud 
politidistrikts høringsuttalelse 
av 17.02.2014 
- Romerike politidistrikts 
høringsuttalelse av 
17.02.2014 
- Troms politidistrikts 
høringsuttalelse av 
17.02.2014 
- Kripos' høringsuttalelse av 
18.02.2014 
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