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Klifs uttalelse om NOU 2012:8 om ny utdannelse i brannvesenet

Vi viser til Deres brev 16.03.2012 der det anmodes om uttalelse til NOU 2012:8 – Ny 
utdannelse for nye utfordringer. 

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ser meget positivt på at det i forslaget til ny 
brannutdannelse tas et helhetlig grep og legges til rette for at utdannelsen følger det 
offentlige utdannelsessystemet som i dag er etablert for andre fagfelt. 

Klima- og forurensningsdirektoratet er myndighet etter forurensningsloven. Vi stiller 
derfor krav til bedrifter og kommuner om en beredskap mot akutt forurensning med 
hjemmel i forurensningsloven av 13.03.1981. Kommunene bygger sin 
forurensningsberedskap til en stor grad på brannvesenet og det er etablert 33 
samarbeidsregioner for denne landsdekkende beredskapen. Beredskapen mot akutt 
forurensning er derfor etablert som en del av den kommunale beredskapen der 
brannvesenet har en sentral plass.

Akutt forurensning har enkelte karakteristiske trekk som skiller seg fra branner og andre 
ulykker. Blant annet kan slik forurensning skje både på land og på sjø, det kan være 
utslipp av oljeprodukter eller til dels svært farlige kjemikalier, innsatsene kan være 
kortvarige eller strekke seg over svært lang tid med en betydelig ressursinnsats. Alle disse 
momenter stiller krav til innsatsmannskapenes grunnkompetanse og ledelseskompetanse.

Vi noterer at akutt forurensning i svært liten grad er tatt inn i det foreslåtte 
utdannelsessystemet for brannvesenet. Riktignok kan visse deler, f.eks innsatser mot 
farlig gods, også bidra til å redusere miljøkonsekvenser av en ulykke. Slik vi oppfatter 
NOU 2012:8 legger heller ikke disse delene av utdannelsen miljøfaglige forhold til grunn 
for hvordan innsatser skal organiseres og gjennomføres. 
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Klima- og forurensningsdirektoratet mener disse mangler i utdannelsen vil kunne bidra til 
at brann- og redningsinnsatser gjennomføres uten at tilstrekkelig hensyn blir tatt til 
miljøskade. Det er også ønskelig at den regulære utdannelsen av brannmannskaper 
inkluderer visse basiskunnskaper for de rene miljøinnsatsene som ikke er brann- eller 
redningsinnsatser.  

Vi vil oppfordre Justisdepartementet til å inkludere akutt forurensning i utdannelsen av 
brannmannskaper både på grunnivå og på ledernivå. I tillegg vil vi spesielt peke på 
behovet for slik utdannelse for personell på alarmeringssentralen som har en sentral rolle 
også i akutt forurensningssituasjoner. Dette vil bidra til en enda bedre håndtering av slike 
hendelser i fremtiden. 

Ved å inkludere akutt forurensning i brannutdannelsen, vil man også legge et godt og 
enhetlig grunnlag for spesialistutdannelse innen miljøberedskap som tilbys av andre 
instanser. Som eksempel kan vi vise til Læreplan for opplæring i håndtering av akutt 
forurensning som er utviklet innenfor prosjektet Helhetlig kompetansebygging innen 
akutt forurensning som ble ledet av Kystverket og der blant annet Klif deltok.
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