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Høring - Utdanningsreform for brann -  og redningstjenesten

Det vises til brev av 29.10.07, hvor vi er bedt om å gi en uttalelse til forslag om en
utdanningsreform for brann- og redningstjenesten.

Forslagene bygger på anbefalinger som en prosjektgruppe nedsatt av DSB overleverte
departementet i mars 2007. KS var representert i arbeidsgruppen, og det vises til KS sin
særmerknad til prosjektgruppens rapport. KS holder fast ved sine synspunkter i særmerknaden.

I forhold til høringsbrevet har vi følgende synspunkter:

• Hva vil være brann- og redningstjenestens framtidige oppgaver?
For KS ser det ut som om aktuelle fremtidige oppgaver for brann- og redningstjenesten er godt
fanget opp i rapporten. Dette er naturligvis ikke til hinder for at oppgaveporteføljen kan endres
med nye oppgaver lagt til kommunesektoren og evt. med nye oppgavefordelinger mellom stat og
kommune. Videre gjør KS oppmerksom på at tariffpartene er i dialog om oppgaver og utvikling
av brann- og redningstjenesten, jmfr tariffavtalen 2006

• Hvordan møte framtiden gjennom en ny utdanningsmodell?
Det vises til KS sin særmerknad i prosjektgruppens rapport. Det er viktig for sektoren å tiltrekke
seg ungdom for å sikre fremtidig arbeidskraft. KS mener at det er viktig at brann- og
redningsutdanninger gjøres alminnelig tilgjengelig for utdanningssøkende ungdom. KS er
overbevist om at en brann- og redningsutdanning vil være attraktiv for ungdom. Dette er en
viktig side ved omdømmebygging for kommunal sektor. En brann- og redningsutdanning bør
primært bygges opp som en fagarbeiderutdanning på videregående opplærings nivå. KS mener
en slik utdanning også vil bli mye mer tilgjengelig for kvinner enn nåværende modell der man
rekrutteres inn til yrket med andre fagbrev i bunn. Dette er gjerne fagbrev fra spesielt
guttedominerte fag. En fagutdanning på videregående opplærings nivå vil trolig også være mer
tilgjengelig for kvinnelige søkere til et til nå mannsdominert yrke. KS mener at en etatsskole vil
virke begrensende for rekrutteringen av framtidens brann- og redningspersonell. KS mener at
ordinær utdanning til brede områder i samfunnet må legges til de ordinære
udanningsmyndigheter, i dette tilfellet er det fylkeskommunene. Heltidspersonell (yrkeskorpset)
må ha en brannfaglig utdanning i bunn. Det må legges til rette for egne kurs for deltidspersonell.
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• Økonomi
Det vises til KS sin særmerknad. KS mener at økonomiske konsekvenser for

nningsinstitusjoner og den kommunale brann- og redningstjeneste må fullfinansieres.
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