
 
 

 
 
 
Justisdepartementet 
 
 
 
 
 
 
 
Vår sak nr: 2014-AR-1441/13  BA Arkivnr:   Dato:19.02.2014  
 
 
 
HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN-OG 
REDNINGSVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK 
 
 
Vedlagt følger noen merknader til saken fra Norsk Tjenestemannslag. De er utarbeidet i 
tett samarbeid med vårt organisasjonsledd i Samfunnssikkerhet og beredskap 
. 
 
Dimensjonering: Det må være et tydelig krav til den lokale dimensjoneringen at denne er 
tuftet på ROS-analyser og lokale forhold. 
 
ELS: Videreføring av ELS som et skalerbart stabsverktøy for å koordinere og lede er en 
viktig forutsetning for å lykkes med håndteringen av hendelser. 
 
Responstid: Det er viktig å standardisere begrepet responstid, felles forståelse av 
responstid er grunnleggende internt for brannvesenets virksomhet og tilsvarende for 
politi og helse. 
 
Redningsdykkerberedskap: redningsdykkertjenesten er en viktig funksjon i et regionalt 
perspektiv. Behovet for denne tjenesten må forankres i regionale ROS analyser. 
 
”Mens du venter på ambulansen”” er et viktig prosjekt og bør vurderes i en bredere 
sammenheng. 
 
Nødnett: I tillegg til tilstrekkelig reservestrømkapasitet må det etableres god kapasitet på 
regional feilrettingskompetanse og regionale lager for reservedeler. Dette vil medvirke til 
at nede tiden til nødnett blir så liten som mulig. 
 
Ledelse: Sivilforsvaret vil i tillegg til å være en betydelig leverandør av 
forsterkningspersonell og materiell også være en viktig ressurs som bidragsyter i en ELS 
organisasjon og levering av infrastruktur for ledelsesplass. 
 



 
 

Betegnelsen brann-og redningstjeneste: Redningstjeneste er definert som øyeblikkelig 
innsats for å sikre og redde menneskeliv og materielle verdier, og brann og 
redningsvesenet har i tillegg en videre oppgaveportefølje. Basert på denne beskrivelsen 
bør brann- og redningstjeneste benyttes i stedet for brann og redningsetaten. 
 
Samorganisering av brann- og redningsvesenet og sivilforsvaret: Sivilforsvaret er statens 
forsterkningsressurs som skal kunne forsterke både politi, helse og brannvesen. 
Brannredningsvesenet er en kommunal oppgave. At begge etatene arbeider for å 
samarbeide på en best mulig måte er naturlig, men NTL mener at dagens forankring på 
to forvaltingsnivåer gir befolkningen den beste tjenesten. Samorganisering vil være 
vanskelig ut fra sivilforsvarets mandat i dag. 
 
Modellvalg: Modell1 gir en administrativ størrelse som vil kunne gi tilstrekkelig store  
fagmiljøer til å ivareta den totale oppgavehåndteringen, samtidig som den gir lokal 
tilstedeværelse i form av utrykningsstyrker. Den fylkesvise inndelingen vil være 
sammenfallende med noen av de andre etatene og organisasjonene brannvesenet skal 
samarbeide med, som sivilforsvaret og fylkesmannen. 
 
For å ha en gjenkjennbar organisasjon med en størrelse som gir gode fagmiljøer støttes 
valget av modell 1. 
 
Vi håper at forbundets  høringsinnspill blir hensyn tatt i det videre arbeidet 
medorganiseringen av  brann Norge. 
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