
 
 

 
Bergensalliansen samler i dag 22 kommuner i Hordaland, og har til formål å styrke konkurranseevnen til Bergensregionen og sette felles 

utfordringer og utviklingsmuligheter i den funksjonelle byregionen på dagsorden. Bergensalliansen skal også søke samarbeid mellom 

aktørene i regionen i strategisk viktige saker for byregionen, og har til formål å være den  

viktigste møteplassen for den politiske ledelsen i regionen. 

 
 
 
 
 
Til 
ordførere, rådmenn og brann- og redningssjefer 
i Hordaland 
 
 
 

21. oktober 2016 
 
 
 
Bergensalliansen har gitt sin tilslutning til å etablere et brannsamarbeid i 
bergensregionen 
 
Rapporten «Brannsamarbeid for bergensregionen» ble på møtet til Bergensalliansen i går torsdag  
20. oktober 2016, overlevert til alliansen der de 32 deltakende kommunene anbefales å inngå i et 
samarbeid mellom selvstendige brann- og redningsvesen om Vest brann- og redningsregion.  
 
Bergensalliansen vil gi en økt trygghet og bedre beredskap i hverdagen for regionens innbyggere, 
tilreisende og virksomheter, gjennom et samarbeid mellom selvstendige brann- og redningsvesen i 
Hordaland. Et slikt samarbeid skal etablere et fagmiljø med høy kompetanse, effektiv ledelse og drift, 
god fleksibilitet og dekke behovet for økt spesialisering og opprettholdelse av nødvendig kompetanse 
innen fagområdet. 
 
Bergensalliansen ga i sitt møte sin støtte og tilslutning til innstillingen og anbefalingen fra 
styringsgruppen, og har besluttet å sende rapporten til politisk behandling i de deltakende kommunene 
sine kommunestyrer. 
  
Frist for å fatte vedtak i de enkelte kommunene om deltakelse, settes til utgangen av mars 2017, for 
etablering av Vest brann- og redningsregion fra 1. januar 2018. 
 
For å sikre god informasjon og dialog frem mot politisk behandling i de enkelte kommunestyrene, blir 
politiske og administrative beslutningstakere i deltakerkommunene invitert til en egen konferanse om 
etablering av samarbeidet i løpet av november/desember. Invitasjon blir sendt til ordførere, 
formannskap, rådmann og brann- og redningssjef fra de deltakende kommunene. De som ikke har 
anledning til å delta på konferansen vil få et tilbud om egen presentasjon og gjennomgang av 
rapporten.  
 
Bergensalliansen vil også ettersende forslag til felles saksfremlegg og vedtakspunkt som den enkelte 
kommune kan benytte som grunnlag for egen saksfremstilling. Rapporten er vedlagt. 
 

 
Med vennlig hilsen 
Bergensalliansen 

 
Richard Taule 

daglig leder 


