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Høring -  utdanningsreform brann-  og redningstjenesten

Det vises til brev av 8 november 2007 fra Justis- og politidepartementet. vedr. høring på
utdanningsreform for brann- og redningstjenesten.
Høringsfristen er satt til 12 desember 2007.
I det videre gis kommunens kommentarer. Disse er listet opp med samme kronologi
som departementets oppstilling.

Asker og Bærum kommune har bare hetidsmannskaper og innspillene begrenses derfor
til å gjelde utdanningsreform for heltidsmannskaper.

Fremtidens oppgaver

De beskrevne oppgavene er langt på vei hva som bør være brannvesenets fremtidige
oppgaver. Vi ser det som nødvendig at utdanningsnivået for brann- og
redningstjenesten heves både mht fagområder, faglig bredde og dybde, teoretisk
bakgrunnskunnskap, praktisk opplæring, sertifikater, kvalitet og utdanningslengde.

En åpen utdanning

Rapportens anbefalinger mht en åpen offentlig utdanning støttes.
En offentlig utdanning som skissert, bør først og fremst bli bedre fordi utdanningens
innhold og lengde økes.

Utdanningsnivå

Rapportens anbefalinger om fagskole som grunnutdanning for heltidsmannskaper støttes
selv om dette kanskje kan øke avstanden mellom heltids- og deltidsmannskaper.
Utfordringene med å få gitt deltidsmannskaper tilfredstillende utdanningsnivå må
imidlertid ikke redusere utdanningsnivået for heltidsmannskaper. Det er og vil fortsatt
være heltidsmannskaper i våre største byer og tettsteder hvor den største del av våre
innbyggere bor, hvor risiko for kompliserte innsatser er størst og hvor sannsynligheten
for terrorhandlinger definitivt er størst.

Lederutdanning på høgskole-/universitetsnivå støttes av samme grunn.
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Både grunn-  og lederutdanningen må tilpasses det europeiske  ECTS-systemet. Dette vil
gir flere muligheter  i forhold til  annen videreutdanning  innen ECTS- systeme.

Utdanningsinstitusjon

Det vurderes som fornuftig å legge administrasjonen av den nye utdanningen for brann-
og redningstjenesten til Norges brannskole.

Økonomi
Rapportens anbefalinger om finansiering som blant annet er basert på at den enkelte
student skal kunne ta opp studielån støttes. Nødvendige heving av heltidsbrannmannen
kompetanse vil medføre økte kostnader. Det er bra at ikke alle disse kostnadene legges
på kommunene. Også kommunene vil på sikt få større utgifter i form av økte lønnskrav
og studiepermisjoner for lederutdanning.

Med hilsen

Elisabeth finger
Rådmann

Side 2av2


