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Utdanningsreform for brann- og redningstjenesten - svar på høring
Innledning
Dagens utdanningsmodell har tjent sin hensikt ved at de oppgaver som fremgår av
brannvernlovgivingen har blitt løst på en kosteffektiv og god måte.

Utfordringen i utdanningsmodellen er at det ikke stilles krav til grunnutdanning med varighet på
nivå med eksempelvis yrkesutdanning og at kompetansen i den enkelte brannvesen blir avhengig av
tilgang på kompetansegivende opplæring i praksisårene.

Dette medfører at minimumsoppsatte deltidskorps har en stor utfordring i å legge kvalitet i
erfaringsårene mens heltidskorps har god sikkerhet for godt kompetansenivå.

Oppgaver
Brannvesenets hovedoppgaver vil så langt vi kan se ha de samme grunnleggende elementene som
nå, også inn i overskuelig fremtid. Samtidig ser vi at det kan være endringer i form av oppgaver
knyttet til ekstremvær og at det er potensial for hendelser med bakgrunn i terror.

Å ta stilling til utvidelse av brannvesenets rolle i situasjoner med bruk av masseødeleggelsesvåpen
anbefaler vi som et oppdrag til et tverretatlig utvalg. Hvor de som har roller i slike situasjoner
utreder og foreslår oppgavefordeling og peker på kortsiktige og langsiktige tiltak.

Dagen brannvesen bør uavhengig av dette styrkes i sine muligheter for egenbeskyttelse i
innsatssituasjoner.

Utdanning
De som har lederoppgaver på overordnet nivå bør må ha kompetanse til å bidra inn i kommunale
beredskapsutvalg og ved utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyser samt god kompetanse for å
gjennomføre planarbeid.

For utdanning av innsatsmannskaper anser vi at det i tillegg til dagens utdanningsordning bør være
tilgang til en yrkesfaglig utdanning som fører frem til en godkjent fagutdanning. Dette bør kunne
ivaretas gjennom utdanningssystemet for videregående skoler.

Vi kan ikke se at det er behov for utdanning på fagskolenivå eller høgskolenivå for brannkonstabel.
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Yrkesfaglig utdanning innenfor det offentlige systemet med innsatsrettet innhold, sertifisering på
tunge kjøretøyer, utrykningskompetanse og kompetanse innen forebyggende vil gi et meget godt
grunnlag for eventuell videre kompetanseutvikling i de første erfaringsårene.

Lederutdanning for utrykningsledere bør som i dag være en modulbasert tilleggsutdanning.

For de som skal bekle stillinger på avdelingsledernivå er det naturlig med krav til høgskole og
tilgang til modulbasert grunnutdanning samt krav om tilleggsutdanning på brannskolen.

En offentlig utdanning vil bedre tilgjengeligheten til utdanningen siden man ikke trenger å være
tilknyttet et brannvesen for å i praksis bli tatt inn på brannskolen. Dette kan bidra til å bedre
rekrutteringsgrunnlaget.

På den annen side vil økte krav til utdanning svekke en allerede svært utfordrende opprettholdelse
av tilstrekkelig med deltidsansatte. Med eksempelvis 0,96 % stilling hos oss er det en svært stor
utfordring å skulle kunne forlate sin hovedarbeidsgiver for å ta brannvernutdanning. Med
utviklingen vi ser i arbeidsmarkedet forsterkes denne problemstillingen.

Det må være balanse mellom krav og rekrutteringsmuligheter.

En utdanning på fagskolenivå anses som uhensiktsmessig og til å ikke være kompatibel med
opprettholdelsen av deltidsbrannvesen.

Det anses ikke hensiktsmessig å ha vesentlige skiller mellom heltidsmannskaper og
deltidsmannskaper når det gjelder grunnleggende innsatskompetanse.

Utdanningstillegget fra konstabel til utrykningsleder bør heller ikke i fremtiden være av lengre
varighet enn i dag, men bør suppleres med noe mer leder utdanning.

Utdannin sinstitus' on
Fremtidig utdanning bør ha to veier. Det bør være tilgang til brannvernfaglig grunnutdanning som
fører frem til fagbrev i det offentlige utdanningssystemet og brannskolen må ha en tilsvarende
modulbasert grunnutdanning som ivaretar innsatskompetanse som kvalifiserer for å være
brannkonstabel i hel- og deltidskorps på linje med dagens ordning.

Økonomi
Den offentlige utdanningen bør dekkes på linje med øvrig videregående utdanning mens
utdanningen på brannskolen dekkes som i dag.
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