De fikk det de ønsket
02.09.10 – Ringsaker Blad
De fikk det slik de håpet, brannmannskapene som hadde inntatt tilhørerbenkene i Ringsaker
kommunestyre i går ettermiddag. Med 25 stemmer ble det vedtatt å innføre dagkasernering ved
brannstasjonen i Brumunddal
Dermed ble det samtidig vedtatt at Ringsaker brannvesen fortsatt skal være organisert kommunalt, og
ikke gå inn i et interkommunalt brannvesen i Hamarregionen.
Arbeiderpartiet ble til sist stående alene i sin støtte til å gå inn i et interkommunalt brannvesen
sammen med Hamar, Løten og Stange, med hovedsete i Hamar. Samtlige andre partier ville beholde
brannvesenet fullt og helt i Ringsaker, med dagkasernering i Brumunddal.
Ole Berg, Ringsaklista, var førstemann ut i debatten.
– Jeg går for dagkasernering.
Dette er den løsningen som har bred tilslutning, både i befolkningen i næringslivet og blant
brannmannskapene, sa han.
– Kan man samarbeide over kommunegrensene om et effektivt brannvesen, eller må man gifte seg?
spurte han retorisk, og viste til det gode samarbeidet som eksisterer i dag mellom brannvesenet i
Ringsaker og i de omkringliggende kommunene.
– I et interkommunalt brannvesen vil vi få mindre kontroll. Hva det vil føre til, vet vi ikke. Men
spørsmålet mitt blir: Hvordan i all verden øker beredskapen i brannvesenet vårt ved at ledelsen flytter
til Hamar – og ikke noe annet skjer? spurte han.
Og nettopp dette siste var det flere representanter som lurte på. For alternativene for å få
brannordningen godkjent er enten å gå inn i et interkommunalt samarbeid og flytte ledelsen til Hamar,
eller øke bemanningen med dagkasernering ved Brumunddal brannstasjon.
– Brannvesenet i Brumunddal fungerer utmerket uten dagkasernering. Det vil fungere enda bedre
med, slo Torbjørn Dybsand fast.
– Vi får ikke godkjent dagens ordning sentralt. Men den blir godkjent dersom ledelsen flytter til Hamar.
Je skjønner ikke logikken, sa Åse Gyda Skålerud, Sp.
Også Frp støttet dagkaserneringen, og de fikk – noe overraskende – følge også av Høyre.
– Vi har tidligere gått inn for interkommunalt samarbeid. Men vi har fått mange innspill både fra
næringsliv og enkeltpersoner. Vi har endret mening og går inn for dagkaserneringen, slo Rune
Øygarden fast.
Arbeiderpartiet ble stående alene i sitt syn
– Jeg ser mange fordeler med begge alternativene, sa ordfører Anita Ihle Steen.
– Men jeg står fast ved at interkommunalt samarbeid er den mest framtidsrettede løsningen. Vi får
stordriftsfordeler, vi får langsiktighet, og brannvesenet vårt har helt sikkert noe å tilføre det regionale
samarbeidet, sa hun.
Men dette synet fikk bare støtte fra hennes egne partifeller.
Litt undring vakte det at Svein Rømo, A, ba om et kort gruppemøte da saken skulle tas opp til
avstemning. Men dette gruppemøtet førte ikke til noen endring i partiets syn. Dermed ble
dagkasernering i Brumunddal og et fortsatt kommunalt brannvesen vedtatt med 25 stemmer.
«Kan man samarbeide over kommunegrensene, eller må man gifte seg?»
Ole Berg, Ringsaklista
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