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HØRING - UTDANNINGSREFORM FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN 
 
 
 
Viser til høringsbrev datert 29.10.2007 vedrørende forslag til fremtidig utdanningsmodell for 
brann- og redningstjenesten. 
 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel avgir Oslo kommunens høringsuttalelse i denne saken 
etter delegert fullmakt, iht. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218, byrådets vedtak av 
03.07.2001, sak 1360 samt byrådens vedtak av 01.08.2001. 
 
Hvordan møte fremtidens oppgaver gjennom ny utdanningsmodell? 
 
Fremtidens oppgaver 
Oslo kommune ser de samme utviklingstrekk som rapporten skisserer, men mener at det kan 
være nødvendig å justere lov og forskrifter innenfor brann- og redningstjenestens område hvis 
de kommunale eller interkommunale brannvesen skal dekke ulykkes- og skadeforebyggende 
oppgaver i en videre forstand. En omfattende satsing på kompetanseheving vil gi 
skadereduserende effekt over tid og bør kunne tilsi at brannvesenets tilsynsområde kan gjøres 
bredere.  
 
 
En åpen utdanning 
Oslo kommune støtter rapportens anbefaling om en åpen utdanning innenfor brann- og 
redningstjenesten. En åpen utdanning vil sikre et bredt rekrutteringsgrunnlag og gjøre 
brannvesenet bedre skikket til å møte fremtidige krav og forventninger. Brann- og 
redningsetaten i Oslo rekrutterer i dag personell i hovedsak med variert yrkesfaglig bakgrunn 
og noen års arbeidserfaring. En rekke av de daglige utrykningsoppgavene krever praktisk 
innsikt og erfaring. Yrkeserfaring og alder gir bedre evne til å takle møte med involverte i 
branner og ulykker. Denne erfaringskompetansen vil svekkes gjennom rekruttering direkte fra 
en åpen utdanning og gir brannvesenet nye interne opplæringsutfordringer.  
 
Rapporten tar ikke for seg deltidsutdanningen. Deltidsbrannvesen vil få bedret kompetanse 
gjennom deltidsreformen, men forskjellen på kompetanse mellom heltid/deltid vil være 
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merkbar. Oslo kommune har ingen deltidsmannskaper og har dermed begrenset erfaring på 
dette området. 
 
 
Utdanningsnivå 
Oslo kommune støtter rapportens anbefaling om en grunnutdanning på fagskolenivå. 
Utdanningen må være toårig hvis man skal sørge for et høyere teoretisk nivå samtidig som 
elevene gis grunnleggende ferdigheter i brannmannsyrket gjennom en kombinasjon øvelser og 
utplassering. Det vil være viktig for de kommunale brannvesen at elevene etter endt utdanning 
har nødvendige sertifikater til å inngå fullt ut i beredskapsstyrken etter en kort 
introduksjonsperiode. Forslaget til fagplan er ambisiøs og vil gi godt kvalifisert personell til 
både forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.  
 
Oslo kommune vil påpeke at det er viktig at de som går inn i denne utdannelsen omfattes av et 
regelverk som sikrer studenters rettigheter og plikter i utdannelsen. 
 
Fagskoleordningen vil være kompatibel med opprettholdelse av deltidsbrannvesen bare hvis 
deltidsreformen fortsatt vil være gjeldende for deltidsbrannvesenet og det fortsatt er 
opplæringssteder for denne utdanningen. 
 
Flere store brannvesen arrangerer i dag kurs i regi av Norges Brannskole. Brannvesenet kan i 
fremtiden ha ansvaret for deltidsutdanningen i samarbeid med brannskolen. Det forutsetter 
imidlertid langsiktige avtaler grunnet oppbygging av infrastruktur og materiell. 
 
Oslo kommune støtter rapportens anbefaling om en lederutdanning på høyskolenivå. De krav 
og forventninger som stilles til ledelse av brannvesenet krever bedre utdanningsnivå enn i dag. 
Rekrutteringen til høyere ledernivå i brannvesen er begrenset i dag. Ny høyskoleutdanning vil 
øke status og ventelig rekruttering, men utdanningen må som det foreslås, også være tilpasset 
personell som er yrkesaktive i brannvesenet.  
 
 
Utdanningsinstitusjon 
Utdanning av fremtidig personell bør være Norges brannskole sitt ansvar. Oslo kommune er 
bekymret for rekrutteringsgrunnlaget hvis utdanningen plasseres fysisk ved Norges brannskole 
i Tjeldsund. Oslo kommune mener det vil være av betydning å kunne spre utdanningstilbudet 
også til andre deler av landet. Dette for å gjøre utdannelsen tilgjengelig for flere. Tilfanget av 
kompetente lærekrefter forventes å kunne bli et problem ved plassering i Tjeldsund. 
Utplassering i de kommunale brannvesen er tenkt som en del av utdanningen. Oslo kommune 
er positiv til en slik ordning og vil være forberedt på å bidra i andre deler av 
utdanningsmodellen. 
 
Fagskoleutdanningen vil heve kompetansenivået generelt for alt personell. Den vil også bidra 
til å styrke det forebyggende arbeidet vesentlig gjennom at alle får en faglig plattform for å 
kunne drive et godt forebyggende arbeid. 
 
 
Økonomi 
Kommunene vil få reduserte utgifter til grunnutdanning, men må fremdeles påregne utgifter til 
spesialkurs tidlig i yrkeskarrieren. Dette på grunn av at det er grunn til å tro at 
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grunnutdanningen ikke kan dekke alle behov som forutsettes for at brannvesenet skal være 
skikket til å møte fremtidige krav og forventninger. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jo Frisch 
kommunaldirektør 

Bente Meinert 
seksjonssjef 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk  
 
 
Kopi til: Brann- og redningsetaten, Utdanningsetaten, Byrådsavdeling for barn og utdanning 
 


