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Høring - Brann- og redningsvesenet s organisering og ressursbruk 

Røyken kommune har følgende tilbakemeldinger på høring om Brann og 
redningsvesenets ressursbruk. 

Branntjenesten 
Røyken kommune mener analysenes forutsetninger med opprettholdelse av samme 
antall brannstasjoner er godt og nødvendig. Brann- og redningsvesen er en vesentlig 
og hurtig ressurs i landets kommuner. Lokal tilstedeværelse sikrer innbyggerne 
raskest mulig hjelp. Vi ser at denne ressursen blir viktigere og viktigere for 
samfunnets beredskap, en opprettholdelse, eller enda bedre, en styrking av denne 
innsatsstyrken vil være gunstig for et robust og sikkert samfunn. 
Forebyggende brannvernarbeid må styrkes i Norge. Det er tilfredsstillende at dette 
arbeidet vektlegges. 

Den største effekten av ny organisering, spesielt i modell l og modell 2, er styrket 
kompetanse og mer robuste brannvesen. Røyken kommune er overbevist om at 
dette er effekter det er mulig å oppnå. De negative effektene av større geografiske 
og arealmessige områder må like vell tas på alvor og hensyntas. 

Eierskap og ansvar som nå er kommunale må i fortsettelsen analyseres grundigere. 
En ny inndeling må organiseres slik at politisk og demokratisk innflytelse 
opprettholdes. Røyken kommune tar ikke her stilling til om fremtidens brann- og 
redningsvesen skal organiseres som interkommunale selskap (IKS) eller etter andre 
styringsmodeller, men dette må avklares i videre prosesser. 

Nødmeldesentraler 
Nødmeldesentralene må ses i sammenheng med politiets og akuttmedisinsk 
nødmeldesentral. Røyken kommune ber sentrale myndigheter sikre dette i fremtidige 
omorganiseringer. For befolkningen vil beredskapen styrkes ved felles 
nødmeldesentraler. Røyken er en del av samlokalisert sentral i Drammen (Samlok). 
Brann- og redningstjenesten har bare positive erfaringer fra dette. 
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Konklusjoner 
Røyken kommune anbefaler at det arbeides videre med modell 2. Vi mener 
fylkesvise brannvesen (modell l) blir for store i geografisk utstrekning, de 
administrative og demokratiske utfordringene blir for store. Avstanden til andre 
kommunale ansvar (helse, byggesak, planarbeid osv . osv.) må heller ikke bli for 
store. 

Den vurderte innsparingseffekten på personell tror vi er urealistisk høy både for 
modell l og 2. Ved større enheter vil det måtte kompenseres noe lokalt med 
mellomledere for forsvarlig drift av beredskapsarbeidet. Det gjelder særlig på 
kompetanse, opplæring og øvelser, men også drift av materiell. Innsparing bør ikke 
være hoveddrivkraft i det videre arbeidet. Kompetanse (beredskap og forebygging) 
og robusthet må være førende for de valg som må tas. 
Denne og tidligere utredninger har konkludert med at den beste effekten av større 
enheter vil oppnås i det forebyggende arbeidet. Røyken kommune er overbevist om 
at dette er en riktig beskrivelse. Med dagens dimensjonering med l årsverk pr 
10.000 innbyggere vil modell 2 gi et fagmiljø med minst 10 ansatte. Dette styrker 
mulighetene for å få et kompetent og profesjonelt fagmiljø. 
Samme argumentasjon er gyldig for feietjenesten, som omfatter både feiing og tilsyn 
av fyringsanlegg. 
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