
110-FORUM 
   

   

FORUM FOR LANDETS 110-SENTRALER 
 

Adresse: c/o Oslo brann- og redningsetat, Arne Garborgspl. 1, 0179 Oslo 
Org.nummer: 990 533 814 

 

 

 
 
 
Justis – og beredskapsdepartementet 
Rednings- og beredskapsavdelingen, 
Postboks 8005 Dep., 
0030 OSLO 
 
Att: postmottak@jd.dep.no 
 
 
 
Ny utdanning for nye utfordringer – Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i 
brannvesenet 2012:8 
 
110-Forum er ikke registret som høringsinstans på NOU 2012:8.  
 
110-Forum synes NOU 2012:8 er god og gjennomarbeidet.  I midlertidig føler vi at det trengs noen 
tilpasninger. 110-miljøet registrerer at man etter endt fagskole kan velge 1-årig Beredskap, Utvidet 
forebygging og Alarmledelse som videre vei. Utvidet forebygging og Alarmledelse kan kryssvelges, 
men man kan ikke velge veien Beredskapsledelse 1 og 2. 110-Forum mener at denne typen 
fagskoleutdanning bør ivareta en god fleksibilitet i retningsvalg. 
 
Det som også bekymrer oss er om denne NOU modellen legger opp til en bred nok rekruttering 
generelt. Rekruttering til nødalarmsentralene opplever vi allerede som vanskelig. Det blir fort 
vanskelig med tanke på at vi ønsker og skal være fagsentraler. Integriteten som fagsentralprinsippet er 
viktig for brann-Norge og det er utfordrende å opprettholde dette til enhver tid. 
 
NOU 2012:8 sitt forslag legger opp til at man starter med en ettårig Brann, redning og sikkerhets 
modul, hvor man deretter spesialiserer seg umiddelbart. Etter erfaring fra dagens utdanningssystem er 
det sannsynlig at søknaden til beredskapsmodulen vil være mest populær og at det derfor kan være 
utfordrende å få tilstrekkelig antall søkere til Alarmledelse.  Opprettholdelse av fleksibilitet i 
retningsvalg kan i viss grad forbedre dette.  
 
Tradisjonelt er brannyrket et gjennomgående praktisk yrke, et yrke som krever teknisk innsikt og 
relevant praksis. Vi føler at det er viktig at dette ivaretas også i fremtidens utdanningssystem. Samtidig 
ser vi også at det er behov for at alle nivåer innen brannvesenet i større grad enn tidligere har evnen til 
å tilnærme seg ulike utfordringer på en teoretisk måte. Vi ser at dette spesielt er nødvendig innen 
risiko- og sårbarhetsanalyser, planutarbeidelser og rapporteringer.  
 
NOU 2012:8 gir en pekepinn mot en modell, men det er mye som ikke tilfredsstiller de krav vi mener 
må settes til tjenesten, og det kan virke som arbeidsgruppen ikke har hatt fokus på eller vurdert dette 
tilstrekkelig. Hvorfor settes ikke det samme krav på heltid og deltidsmannskap? 110-Forum mener 
utfordringene for basistjenestene er de samme for heltid og deltid. Vi ser at spesialisering av 
heltidspersonell i så fall må utvikles mot tjenester i et regionsperspektiv. 
 
110-Forum føler det er uheldig at det ikke i utredningen er vurdert om utdanningsmodellen er tilpasset 
utredninger om felles nødnummer 112. Utredningene vi da henviser til er FENN rapporten av 2004 og 
112 rapporten av 2008, i tillegg til regjeringens 14 pkt. liste og 112-satsning. 
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Følgende tre punkter burde ha hatt større fokus i utredningen: 
 

• Den brannfaglige integriteten som nødalarmsentral 
• Fleksibilitet i utdanningsløpet for retningsvalg 
• Utdanningssystemets ivaretakelse av integrasjonen mellom nødalarmsentral og brannvesen. 

 
Man må i denne sammenheng tenke høyt om tidshorisonten og sterkere vurdere sammenhengen med 
112 utfordringer.  Vi føler at mye skjer samtidig og ikke blir koordinert godt nok i den totale 
sammenheng. 
 
Avslutningsvis ønskes det å sette fokus på plassering av utdanningssted/-er. Dette er helt fraværende i 
NOU 2012:8. Dette er en så viktig debatt at den må opp til diskusjon så snart som mulig. 
Ledelsesutdanningen som skal inngå i en høgskole må også vurderes med tanke på hvilket lærested 
som skal gjennomføre de praktiske modulene. 
 
Denne diskusjonen er viktig totalt sett, ikke bare for den som vil måtte bære utdanningskostnaden. 
Dette blir fort et prinsipp for brannsjefene og daglige ledere i sentralene rundt i det ganske land.  
 
110-Forum ønsker Staten lykke til med det videre arbeidet. Vårt forslag er å involvere alle parter i det 
videre arbeidet. 110-Forum bidrar gjerne i dette arbeidet i større grad enn det vi har fått muligheten til 
i utredningen. 110-Forum har kun vært invitert til et kort møte i 2011.  
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Ragnar Kvennodd       Dag Erik Lauritzen sign. 
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