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HØRING - UTDANNINGSREFORM FOR BRANN-OG REDNINGSTJENESTEN 
 
Brannvesenets framtidige oppgaver bør nok være slik som skissert i rapporten. Brannvesenet har kortest 
responstid alle utrykningsetater, og kan raskt stille 10 - 15 mann ved alle akutte hendelser som krever rask 
innsats for å redde liv og verdier.  
Deltidsbrannvesen ute i distriktene må også i dag utføre politioppgaver i forbindelse med utrykning til 
trafikkulykker, grunnet lange avstander og til tider liten vaktstyrke i politiet. Deltidsbrannfolk har ingen 
opplæring til å ta seg av denne type oppgaver. Derfor er det like viktig at deltidskorps får nødvendig 
opplæring til å ta seg av brannvesenes framtidige oppgaver, 
 
Deltidsmannskaper kan umulig få likeverdig utdanning som yrkesmannskaper etter forslaget i rapporten. 
Derfor vil det innenfor branntjenesten bli et A og et B-lag i mye større grad enn det allerede er i dag. Vi har 
store problemer med å rekruttere deltidsmannskaper i dag. Kostnadene til å utdannet et deltidsmannskap i 
dag kommer på mellom 30- og 40.000 kroner. Skal vedkommende mannskap ha nødvendig 
spesialutdanning eller førerkort for tyngre kjøretøy og utrykningsførerbevis, må man plusse på til det 
dobbelte. Og verst av alt : Etter at kommunen har utdannet et deltidsmannskap finner han kanskje seg ny 
hovedstilling og flytter fra kommunen, noe som igjen medfører at et nytt mannskap må tilsettes og læres 
opp.  
 
Etter en utdanningsreform som gruppens flertall har gått inn for, vil kvalifikasjonsnivået mellom heltids- og 
deltidsmannskaper bli betydlig større enn i dag. Kommuner med heltidskorps vil få alle fordeler med å få 
ferdig utdannede mannskaper, mens små kommuner med deltidskorps vil fortsatt slite med rekruttering og 
store utgifter til opplæring etter deltidsreformen. Staten må derfor inn med øremerkede midler til utdannelse 
av deltidsmannskaper.  
 
Vi er enig med prosjektgruppens mindretall at det primært bør legges til rette for fagbrev innen brann-og 
redningstjenesten, og at det på fagskolenivå må tilbys utdanning for utrykningsbefal og tilsynspersonell. 
Overbefal og andre overordna ledere bør ha utdanning på høyskolenivå, ved f.eks utvikling at kandidat- og 
bachelorutdanning ved Høgskolen Stord Haugesund. 
 
Utdanningsreformen må også på en eller annen måte ta hensyn til det store antall deltidsmannskaper som i 
dag stort sett gjør en helprofesjonell innsats i forhold til dagens oppgaver. Dersom framtidige oppgaver 



Side 2 av 2 

krever en så stor kompetanse som flertallet i prosjektgruppen mener, må det være et skille mellom hvilke 
innsatser et “sjøllært” deltidskorps og et profesjonellt heltidskorps av brannteknikere skal utføre. 
 
En ide kan da være at hvert deltidskorps tilknyttes et større brannvesen med heltidskorps, der de   
tradisjonelle innsatsene som brann og trafikkulykker, utføres som nå av deltidskorpset, mens nye og mer 
kompliserte oppgaver utføres av nærmeste heltidskorps. Dette er tilfelle også mange steder i dag, med bl.a. 
utrykning til farlig gods-ulykker som krever kjemikaliedykking,    
 
Utdanningsreformen må ses i sammenheng med den totale brann- og redningstjenesten. Små 
deltidsbrannvesen som ikke har faste samarbeidsordninger med et heltidsbrannvesen gjennom et IKS e.l. , 
må tvinges inn i et slikt samarbeid ved lov og forskrift. Hvis ikke dette skjer vil den økte kompetansen i 
brann- og redningstjenesten aldri nå ut til alle småkommuner ute i distriktene. 

Med hilsen 

 

Svein-Erik Hjerpbakk Einar Evensen 

Enhetsleder Brannsjef 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


