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BRANNSAMARBEID ROMERIKE - RAPPORT FRA FORHANDLINGSUTVALGET

Bakgrunn:
I møter i representantskapene for ØRB den 23.04.2018 og NRBR den 25.04.2018 ble det oppnevnt et
forhandlingsutvalg bestående av Tom Staahle og Runar Bålsrud fra ØRB og Boye Bjerkholt og Roger
Evjen fra NRBR. Forhandlingsutvalget fikk fullmakt til å:
a. føre sonderinger/drøftinger knyttet til å avdekke om det er grunnlag for å gå til reelle
forhandlinger om etableringen av et felles brannvesen på Romerike
b. bestille ytterligere (del)utredninger, primært knyttet til økonomi og utarbeidelse av styrende
dokument
c. Se dette opp imot ROS-analyse, nye foreliggende KOSTRA-tall og forhold knyttet til
lokalisering av ressursene.
Forhandlingsutvalget ble bedt om å rapportere om status/utfall av sonderingene innen 1. oktober til
representantskapet.

Status:
Forhandlingsutvalget mener at sluttrapporten "Brannsamarbeid Romerike", datert 13. september
2017, er en god rapport som synliggjør åpenbare synergier ved et større brannsamarbeid på
Romerike. Brannfaglig og beredskapsmessig er det argumentert godt for at et felles brannvesen på
Romerike vil kunne bidra til å styrke brannvesenets kompetanse og bidra til bedre og mer effektiv
ressursbruk. Utfordringene er først og fremst knyttet til å finne fram til en økonomisk modell og en
styringsmodell som ivaretar alle eiernes interesser.
Etter forhandlingsutvalgets syn gir rapporten et godt grunnlag for å kunne gå videre med reelle
forhandlinger om et felles brannvesen. Forhandlingsutvalget mener likevel at videre fremdrift bør
stilles i bero inntil videre, først og fremst av hensyn til pågående prosesser i de respektive
brannvesen. Forestående kommunesammenslåinger som involverer flere av eierne i NRBR og
usikkerhet knyttet til kommunevalget i 2019 taler også for å ikke gå videre med reelle forhandlinger
på nåværende tidspunkt.

Anbefaling:
Forhandlingsutvalgets anbefaling er at sonderingene tas opp igjen høsten 2019, og at det frem til da
jobbes videre med å utrede ulike økonomiske modeller og styringsmodeller som kan legge et
grunnlag for reelle forhandlinger om etablering av et felles brannvesen på Romerike.

