
 

 

Brannstudien – høringssvar fra Søndre Buskerud politidistrikt. 

 

Det vises til høringsbrev med deres referanse 13/7865. Søndre Buskerud politidistrikt støtter 

arbeidsgruppens forslag om modell 1. En harmonisering av nødetatenes distriktsinndeling vil 

ha stor betydning for samvirke, og betyr etter vår oppfatning mer enn nøyaktig hvilket antall 

distrikter eller regioner man til slutt havner på. Vårt høringssvar vil i hovedsak bestå i å 

begrunne dette med bakgrunn i våre egne erfaringer med samlokalisering av de tre 

nødsentralene gjennom de tre siste årene. Vi kommer ikke til å konsentrere argumentasjonen 

om antall lokale brannvesen. Vi forutsetter at brannvesenet på lokalt nivå fortsatt vil 

organiseres på en slik måte at man kan ivareta lovpålagt beredskap og responstid. 

 

Samvirke 

Melding til Stortinget nr. 21 (2012–2013) om Terrorberedskap viste bl.a. til 22.juli-

kommisjonen når det gjaldt nødetatenes ulike virkområder og hvilke utfordringer dette førte 

med seg: 

I Norge er nødsentralene for melding om nødsituasjoner desentraliserte og faglig oppdelte. 

Det er i dag 22 regionale nødsentraler for brann, 27 for politi og 19 for ambulanse. 22. juli-

kommisjonen peker i sin rapport på manglende kapasitet til å håndtere anrop på 

nødtelefonnummer under angrepene, samt sviktende koordinering mellom sentralene. De 

etatsvise sentralene klarte ikke å håndtere det store antall nødmeldinger som ble ringt inn og 

samvirket ikke slik at etatene satt med samme informasjon og mulighet for koordinert innsats.  

I Søndre Buskerud politidistrikt har nødsentralene for brann, politi og helse vært samlokalisert 

siden 2009 – 2010. Dette viste seg å virke positivt for samvirket 22.7.11. 22.juli-kommisjonen 

(NOU 2012:14, s. 142) pekte på at Søndre Buskerud håndterte hendelsen tilfredsstillende. 

Selv om situasjonen ble opplevd kaotisk, erfarte man at fysisk nærhet og relasjonsbygging 

over tid bidro til felles situasjonsforståelse og kommunikasjon som alle de tre sentralene 

hadde samvirkefordeler av. Dette førte til bedre service til innbyggerne som hadde behov for 

informasjon. Det førte også til god koordinering av egne ressurser ute. 

 

Dette er samvirkeeffekter som etter Søndre Buskerud politidistrikts oppfatning bør veie tyngre 

enn særbehov innenfor den enkelte etat og sektor. 



 

 

 

”Robuste” fagmiljøer, responstid og lokalkunnskap   

Både Politianalysen og Brannstudien fremhever behovet for robuste fagmiljøer. Det 

argumenteres for etablering av fagenheter som er store nok til å opprettholde et nødvendig 

kompetansenivå. 

 

Man skal være varsom med å trekke konklusjoner før en mer grundig evaluering, men 

foreløpig tyder brannene i Lærdal og Flatanger på at vi har en brann og redningsetat som 

fungerer godt. Mye tyder på at samvirket internt i etaten mellom de frivillige og profesjonelle 

fungerer. Samvirket med de andre nødetatene ser også ut til å ha fungert godt. Det ser altså ut 

til at fagmiljøene lokalt har hatt rimelig god robusthet både på kvalitet, kapasitet og 

responstid. 

 

Robusthet i form av lokal forankring er lite utredet. Både brannvesenet og politiet vet likevel 

at kunnskap om lokale forhold har stor betydning i oppgaveløsingen. Vi vet samtidig at små 

enheter i begge etater sliter både med å rekruttere og opprettholde kompetanse. Utfordringen 

er å finne en størrelse som ivaretar kravene til kompetanse, responstid og lokal forankring på 

en tilfredsstillende måte. Brannvesenet har allerede i dag krav til responstid, bl.a. for 

brannmeldinger fra sykehjem. Lokale brannvesen skal også i fremtiden ivareta denne 

beredskapen, og lokalisering vil i stor grad være styrt av slike hensyn. 

 

Konklusjon 

Søndre Buskerud politidistrikt støtter arbeidsgruppens anbefaling om modell 1, en 

fylkesmodell. Fylkesmannen og Sivilforsvaret er andre viktige samvirkepartnere som er 

inndelt på samme måte. Risikokartlegging, forebygging og koordinering av innsats innenfor et 

felles ansvarsområde for beredskapsaktørene er avgjørende for et godt resultat. Det er 

samvirkefordelene ved en harmonisering av geografiske virkeområder for nødetatene som vil 

bety mest for de tjenestene nødetatene i fellesskap skal yte til innbyggerne.  

 

 


