
 
Til 
Det kongelige justis - 
og politidepartementet 
v/Ole Hafnor/Vigdis Nilsen 
 
 
Kopi til 
 
Høringsuttalelse - utdanningsreformen for brann- og redningstjenesten 
 
Viser til departementets forespørsel av 29. oktober i år. 
 
Vårt kommunale samarbeidsutvalg, som representerer kommunene Holtålen, Røros og 
Tydal i Sør-Trøndelag, samt Os Kommune i Hedemark, har i møte i dag bedt meg 
fremme følgende uttalelse til forslaget om utdanningsreformen; 
 
Utvalget er enig med DSB's vurdering mht. at det er viktig å utvide dagens 
oppgaveportefølje i takt med utviklinga i samfunnet mht. samfunnsstrukturene, 
teknologisk utvikling med endringer i ulykkenes art og omfang. 
 
Utvalget ber imidlertid departementet være oppmerksomme på at det er problematisk i 
praksis å legge opp til at konstabler deltid med inntil 3% arbeidsomfang i brannvesenet 
skal omhandles av reformen. Det blir vanskelig å rekruttere konstabler deltid med 
utdanningskravet. Konstabler deltid har hjemmevakt og bosted bør være i maksimum 5 
km's avstand fra brannstasjonen skal dimensjonsforskriftens krav til innsatstid 
institusjoner mv. overholdes.  
 
Kommuner med deltidskonstabler i brannstyrken rekrutterer stort sett fagarbeidere 
innen maskin-, mekanikk-, elektro- eller rørleggerfaget. Disse vil ikke koste på seg 
alternativt fagbrev som brannkonstabel for å besette ekstra-/tilleggsstilling som 
deltidskonstabel med inntil 3% stillingsandel/arbeidsomfang. Stillingsandelen omfatter 
foreskrevet øvelsestid samt utrykninger. 
 
Lederstillingene i deltidsvesen kombineres gjerne med ingeniørbakgrunn der 
hovedstillinga er innen kommunenes tekniske sektor. Ingeniørene vil vel heller ikke ta 
nødvendig tilleggsutdannelse så løsninga framover kan bli å etablere hele 
lederstillinger via interkommunalt samarbeid og da kan utdanningsreformen være 
gjeldende. 
 
Vår konklusjon; 
* Deltidskonstabler og utrykningsledere bør utdannes etter dagens modell via 
brannskolen - brevkurs, desentraliserte grunnkurs og befalskurs (BFI). Begrunnelsen 
er liten stillingsandel som deltidsbrannmann, kombinert med annen hovedbakgrunn og 
bostedskravet ifgl. dimensjoneringsforskrifta. Tilskuddordning utredes. 



* Ledere og inspektører bør følge alternativ utdanning etter reformforslaget, da gjerne 
organisert i større enheter - hele stillinger, via interkommunalt samarbeid. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Atle Engan, brannsjef, sign. ...... 
   
 
Interkommunal brann- og redningsledelse 
HOLTÅLEN - OS - RØROS - TYDAL 
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