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Høring - utdanningsreform for brann og redningstjenesten

Viser til mottatte rapport ang. utdanningsreform for brann- og redningstjenesten.

Ut ifra de erfaringer vi har fra egen kommune og andre kommuner ser vi kun en mulig
løsning av utdanningsreformen. Denne løsningen er å støtte særmerknad fra KS under
økonomiske konsekvenser, der det understrekes at utdanningen må fullfinansieres over
statsbudsjettet.
Det er tidligere forsøkt å gjennomføre utdanningsreformer i brannvesenet der
kostnadene til kommunene har blitt så store at reformen ikke var gjennomførbar.
Det er ingen grunn til å tro at det skal lykkes denne gang heller, med mindre de
økonomiske forutsetningene er tilstede.

Deltidsbrannvesen i mindre kommuner har følgende utfordringer:

• Rekruttering:
Blant de få innbyggerne som bor i små tettsted er det liten interesse å
satse i brannvesenet. Arbeidsgivere er lite positive til at ansatte skal
bruke produksjonstid til opplæring i brannvesenet, i et meget anstrengt
arbeidsmarked.
Kommunene kan ikke lokke med gode økonomiske vilkår.

• Økonomi:
Å drifte et deltidsbrannvesen i små kommuner med lange avstander
medfører store kostnader. Dette p.g.a at det er behov for opprettelse av
bistasjoner. Skal store utdanningskostnader komme på toppen, vil eneste
mulighet være reduksjon i mannskaper, samt å beholde mannskapene så
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lenge som det er mulig, da utdanningskravet ikke gjelder de som er født
før 1957 og har lang erfaring.

Løsning for utdanning av deltidsbrannvesen i små utkantkommuner, vil være lokal
utdanning i størst mulig grad, som i sin helhet er finansiert over statsbudsjettet.

Etter en spørrerunde ang. utdanningssituasjonen i nærliggende kommuner er situasjonen
den samme. Foreslåtte løsning fra sentralt hold er ikke gjennomførbar og vi venter på
nye utspill. Det skremmende er at også større kommuner ikke er kommet i gang med
pålagt grunnopplæringen for mannskaper.
Det virker som om det er de store byene som står som modell for deltidsbrannvesenet,
og det er nok her den største tabben gjøres.

Skal utdanningsreformen lykkes må kommunene få nødvendige økonomiske rammer.
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