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Trøgstad kommune støtter brannstudien med den endring at man går videre med modell 2 
der det tas tar mer regionale hensyn, og enheten dekker tilnærmet 50.000 innbyggere. 

Behandling/vedtak i Teknikk- og naturutvalget den 04.02.2014 sak 4/14 

Teknikk- og naturutvalgets behandling: 
Ordet i saken: 
Tormod Karlsen (Krf.) 
Per Fjeldstad (brannsjef) 
Roar Skansen (Ap) 
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.) 

Teknikk- og naturutvalgets innstilling: 
Trøgstad kommune støtter brannstudien med den endring at man går videre med modell 2 
der det tas tar mer regionale hensyn, og enheten dekker tilnærmet 50.000 innbyggere. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.02.2014 sak 6/14 

Kommunestyrets behandling: 
Følgende hadde ordet: 
Martha Hersleth Holsen (Sp) 

Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming. 
Innstilligen ble enstemmig vedtatt (21 st.). 

Kommunestyrets vedtak: 
Trøgstad kommune støtter brannstudien med den endring at man går videre med modell 2 
der det tas tar mer regionale hensyn, og enheten dekker tilnærmet 50.000 innbyggere. 

Bakgrunn: 
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring Rapport fra arbeidsgruppe som har 
vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien). 
Høringsbrevet ble sendt ut 13.12.13 med høringsfrist 17.02.14. 
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Saksutredning: 
Justisdepartementet ga i 2012 Direktoratet for Samfunnssikkerhet (DSS) i oppdrag å lede 
arbeidet med å utrede hvordan den fremtidige brann og redningstjenesten skal være. Det 
ble nedsatt en arbeidsgruppe med følgende mandat: 

Utredning av fremtidig organisering og dimensjonering av brann og 
redningstjenesten slik at de samlede ressursene kommunene bruker på brann - og 
redningsvesen utnyttes på en best mulig måte, og i samhandling med andre 
beredskapsaktører. 
Det skal legges vekt på målrettet og effektiv utnyttelse av brann - og 
redningsvesenets forebyggende ressurser. 

Det er gjort et omfattende utredningsarbeid i rapporten, som nå er ute til høring. 
Brannstudien vil få konsekvenser for hvordan brann og redningsvesenet i Norge skal driftes. 
Arbeidsgruppa, som har stått for utredningen, mener at dagens måte å organisere brann og 
redningsvesenet på ikke er god nok. Det er mange små brannvesen med små stillinger i 
administrasjon og ledelse. I brannstudien legges føringer på alle områder innen for brann og 
redningsvesenet, og det legges opp til større enheter for å nå målene: 

Det skal være ledelse på heltid. 
Det skal legges til rette for gode fagmiljøer. 
Det skal legges til rette for lokalkunnskap og tilstedeværelse. 
Det skal legges til rette for at personell og tilstrekkelig utstyr kan lokaliseres slik at 
responstid innfris. 
Det skal legges til rette for tilgang til utstyr og robuste kompetansemiljøer for å 
kunne håndtere komplekse og store hendelser. 
Det skal legges til rette for enhetlig og effektiv ledelse ved hendelser. 
Lokal beredskap skal opprettholdes. 

Mange av landets brann og redningsvesener er av arbeidsgruppen vurdert som for små, og 
uten tilstrekkelige ressurser til å kunne håndtere de oppgaver vi står ovenfor i fremtiden. Det 
forventes av samfunnet at brann og redningstjenesten stiller opp, og takler de hendelser 
som oppstår. Større enheter vil, etter arbeidsgruppens oppfatning, gjøre det lettere å 
håndtere større og alvorligere hendelser og det forebyggende arbeidet på en mer 
betryggende måte både for innbyggerne og for den enkelte ansatte. 

I desember 2013 forelå arbeidsgruppens utredning/rapport. Resultatet av utredningsarbeidet 
er at gruppen har valgt å utrede tre alternative modeller for ny organisering av tjenesten: 

• Modell 1 følger fylkesgrensene og innebærer at det blir 18-19 brannvesen i Norge. 
• Modell 2 innebærer en organisering som skal dekke minst 100.000 innbyggere eller 

følge fylkesgrensene. 
• Modell 3 innebærer en organisering som skal dekke minst 20.000 innbyggere 

Alle modeller beskriver at beredskapen skal ha en lokal forankring. 

Hovedanbefalingen til arbeidsgruppen er å organisere brann- og redningsvesenene fylkesvis 
etter modell 1, slik at det blir 18 eller 19 enheter, avhengig av om Oslo og Akershus blir en 
felles enhet eller ikke. 

Overordnede føringer fra sentrale myndigheter: 



V Trøgstad kommune 

Rapporten er med på å bygge opp under tidligere utredninger som er gjort om 
samfunnssikkerhet: 

• NOU: Trygg hjemme - håndtere utviklingen for utsatte grupper. 
• NOU: Ny utdanning for nye utfordringer - endret opplæring og mer mangfold. 
• St. meld nr. 35 (2008-2009)Brannsikkerhet - Forebygging og brannvesenets 

redningsoppdrag. 

Vurdering: 
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Trøgstad kommune er enig i at det må gjøres endringer i brann og redningsvesenet for å 
kunne møte de utfordringer vi står ovenfor. Mange av brannvesenene er små og sårbare når 
det oppstår større hendelser. I vår region har vi i dag et godt samarbeid som gjør oss 
mindre sårbare, men også vi har et behov for økt kompetanse og økte ressurser. 
Rådmannen er ikke uten videre enige i at man skal gå videre med modell 1 slik 
arbeidsgruppa konkluderer med .. Han er av den oppfatning at slike store fylkesvise enheter 
nødvendigvis ikke er det som skal til for å utvikle Brann Norge i riktig retning. Store enheter 
er ikke alltid det samme som suksess, da de ofte blir svært topptunge og uoversiktlige. 

Trøgstad kommune bør være mer opptatt av regionale løsninger/tilpasninger hvor en tar 
hensyn til de samarbeidsordninger som Indre-kommunene har i dag. Dette er samarbeid 
som har pågått over tid på flere områder, også utenfor brann og eksplosjonsvern. 
Rådmannen tror det er langt lettere å få til løsninger mellom kommuner som i dag 
samarbeider enn å etablere nytt samarbeid mellom kommuner som en i dag ikke 
samarbeider med. Det har noe med trygghet å gjøre. Samfunnsøkonomisk vil også modell 2 
trolig være en bedre løsning. 

Kommunene i Indre Østfold har igangsatt en utredning om felles brannvesen hvor 
målsetningen er et felles brannvesen fra 2015. Det arbeidet som gjøres her er helt i tråd 
med intensjonene i brannstudien. Rådmannen anbefaler derfor at Trøgstad kommune gir sin 
støtte til innholdet i «Brannstudien» med den endring at man går videre med modell 2 hvor 
man tar mer regionale hensyn og hvor enheten dekker tilnærmet 50.000 innbyggere. 

Elektronisk vedlegg finnes på denne adressen: 
htt : www.re a es 38565263 
2013.pdf 

Utskrift sendes: 
Justis- og beredskapsdepartementet 

Rett utskrift bekreftes. Politisksekretariat 14. februar 2014 




