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Bakgrunnen for arbeidet med ny 

utdanningsmodell 

• NOU 1992:22 

– Anbefalte allmenn tilgjengelig utdanning 

 

• DSB rapport til JD 2007  

– Anbefalte 2 årig fagskole m/utplassering 

 

• St. meld. 35 (2008-09) 

– Samfunnsmessige utfordringer, teknologisk utvikling, 

utvalg for gjennomgang av kompetansebehovet 
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Mandat og hovedoppgave 

 Hovedformål: Vurdering av det samlede 

utdanningsbehovet i brannvesenet, og forslag til 

mulige utdanningsmodeller som ivaretar 

utdanningsbehovet for hel og deltidsbrannpersonell. 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 4 



Mandatpunkter 

• Dagens og fremtidens utfordringer 

• Kompetansemessige konsekvenser 

• Beskrive dagens organisering og undervisningstilbud 

• Interkommunalt brannsamarbeid 

• Vurdere egnede utdanningsmodeller 

• Beskrive/vurdere økt mangfold 

• Beregne kapasitet 

• Beskrive alternative organisasjons- og driftsformer 

• Praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser 

for stat, kommune og student 
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Utvalgsmedlemmer 

• Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, Tønsberg, Utvalgsleder    

• Direktør Kriminalomsorgsavd, JD Harald Føsker, Oslo 

• Dekan Høgskolen i Stord/ Hauges, Monika Metallinou, Haugesund 

• Rektor Fagskolen i Oslo, Terje Bogen, Oslo,  

• Overingeniør Statens byggtekniske etat, Gunnhild Henriksen Leere, 
Oslo 

• Brannsjef  Inn - Trøndelag Brannvesen IKS, Håvard Bye, Steinkjer 

• Avdelingsleder  DSB, Ann C. Olsen-Haines, Tønsberg 

• Direktør Norges brannskole, Karl Erik Arnesen, Tjeldsund 

• Brannkonstabel Rogaland IKS, Alfhild Randi Håheim, Randaberg, 
Fagforbundet   

• Utrykningsleder  KBR Trond Busterud, Kristiansand, BTY (DELTA) 

• Brannsjef Anne Hjort, Asker, KS   

• Branningeniør Tromsø Brann og redning Berit Moe, Tromsø, NBLF 

• Doktorgradsstipendiat UIS, Morten Sommer, Stavanger 
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Utvalgets ambisjon 

• En NOU som skal: 
 

– Gi en klar anbefaling 

– Kunne gjennomføres i praksis 

– Ivareta involverte parters interesser 
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Utvalgets vurdering: fremtidens 

utfordringer  

• Teknologisk og samfunnsmessig utvikling 

–  Større krav til moderne utstyr 

 

•   Kommunal beredskapsplikt 

– Forventet utvidet rolle og ansvar for 

brannvesenet 
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Utvalgets vurdering:  

Nødvendig fremtidig kompetanse 

•  Kvalitativ heving av faglig kompetanse 

–  Mer øvelser, mer teori, utvidet faglig 

innhold, dvs. en forlengelse av utdanningen 

 

• Økt faglig kompetanse gjør brannpersonell 

bedre rustet til å takle kjente (og ukjente) 

fremtidige arbeidsoppgaver. 
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Sentrale problemstillinger 

• Hvordan ivareta utdanningsbehovet både for heltid - 

og deltidspersonell? 
–  Finansiering av brannutdanningen delt mellom kommunene 

(arbeidsgiver) og staten 

– Brannutdanning krever særskilte øvingsanlegg, hvor både de faglige, 

pedagogiske og sikkerhetsmessige utfordringer ivaretas 

–  Rekrutteringsutfordringer for deltid 

 

• Er det mulig å forene heltid – og   

deltidspersonell i en felles grunnutdanning?  

–  Hvordan? 
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Utvalgets vurdering: Heltid og deltid 

• Faglig:  

– Utdanning som inkluderer emner som er felles for begge: 

grunnkompetanse  

•  Økonomisk: 

–  De som søker seg til heltidsutdanning må bekoste egen 

utdanning, mens deltid finansieres på samme måte som i 

dag 

•  Nasjonalt/ regionalt: 

– En eller flere utdanningsinstitusjoner  for heltidsutdanningen  

– Utdanning deltid vil kunne tas gjennom nettbaserte kurs og 

øving regionalt 
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Utvalgets vurdering av mangfold 

Anbefaler en åpen offentlig 

utdanningsmodell: 
 

– Utdanning før ansettelse 

–  Åpne for både studie- og yrkesrettet                                             

utdanningsbakgrunn for søkere 

–  Mulighet til å differensiere inntakskrav til 

studiespesialisering 
 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 12 



Framtidens utdanningsmodell 

• Hvilken utdanningsmodell imøtekommer best                                       

de framtidige utfordringer? 

 

– Dagens modell? 

–  Fagskole? 

–  Høgskole? 

 

 

• Lokalisering? 
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Krav til utdanningsmodell 

• Være åpen og offentlig 

• Være berettiget til støtte fra Statens lånekasse 

• Tilby en samlet generalistutdanning med mulighet for 

spesialisering 

• Sikre fleksibilitet gjennom å være modulbasert 

• Stimulere til økt mangfold og rekruttering slik at 

brannvesenet i større grad gjenspeiler det samfunn 

etaten skal tjene 

• Utdanne studenter som kan gå rett i jobb 

• Muliggjøre utdanning både sentralt og regionalt 
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Krav til brannfaglig innhold 

• Sikre en helhetlig tilnærming til utdanning for både 

heltid og deltidspersonell 

• Ivareta differensierte kompetansebehov knyttet til 

ulike roller i brannvesenet 

• Tydeliggjøre fordeling av etatens oppgaver på lokalt, 

regionalt og nasjonalt nivå 

• Bidra til å videreutvikle kompetansen hos ledere i 

brannvesenet 

• Bidra til økt antall utredninger, evalueringer og 

forskningsaktiviteter innenfor brannområdet 
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Utvalgets anbefaling: Helhetlig modell 



Utvalgets anbefaling: Inntakskrav 
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Relevant fagbrev / Generell studiekompetanse / 

Realkompetanse 



Utvalgets anbefaling: Fagskole 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 18 

Emner 

deltid 

Emner 

deltid 



DSBs anbefaling: ”Mellomleder” 

• Grunnutdanning  utvidet forebyggende og 
lederopplæring  på høgskolenivå, men utrykningsleder 
på fagskolenivå 
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Utvalgets anbefaling: Brannsjef og 

avdelingsledere  

Overordnet vakt og brannsjef 
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Utvalgets 

anbefaling: 

 

 

Gradsutdanning 
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Helhetlig 

utdanningsmodell 



Prosessen 

29.feb 2012 

 

NOU avgitt  

Mars-des 2012 

Høringsperiode 

Sammenstilling av 
høringer oversendt 

JD 

21.Juni 2013:  

oppdrag fra JD til 
DSB 

om bistand til 
beslutningsgrunnlag 

1.okt 

 

Frist JD 

15. okt  

 

Offentliggjøring av 
anbefaling, videre 

oppfølging og 
involvering  
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Oppdragets hovedproblemstillinger 

• Pro et contra for de 4 mulige utdanningsmodellene NOUen skisserer 

 

• Lokalisering av en fremtidig fagskole 

 

• Økonomiske konsekvenser (hovedtrekk)  

 

• Fagskolens tilknytning, Justisdep. eller Kunnskapsdep 
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Hovedanbefaling 1 

DSB støtter NOU 2012:8 i anbefalingen om en fagskole for 
fremtidig utdanning innen brann og redning 

 

• Hovedargumenter:  

– Vanskelig å se hvordan man kan bygge opp sterke fagmiljøer 
flere steder.  

– Studentantallet er lite (140 heltid pr. år). Lite kosteffektivt å 
spre.  

– Dårlige erfaringer fra andre land (Sverige og England) om å spre 
ansvaret for utdanningen på flere institusjoner.  

– Utfordrende å sikre likhet og kvalitet i utdanning dersom den 
spres 
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Hovedanbefaling 2 

Fagskolens hovedsete lokaliseres til Trondheim 

 

• Hovedargumenter: 

– Hovedsete for utdanning innenfor en rekke aktuelle fagområder 

– Sterkt forsknings- og kompetansemiljø (etterlyst i NOU) 

– Uttrykt vilje til samarbeid mellom operativt miljø, 
forskningsmiljø og etablerte utdanningsmiljøer 

– Erfaring i Trondheim brann- og redning med utdanning av både 
heltid og deltid 

– Stort studentmiljø, vil bidra til mangfold og riktig rekruttering 

– Sterk kommunal vilje til satsing på brann og redning 

– God infrastruktur for studenter (innkvartering, kommunikasjon) 
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Hovedanbefaling 3 
Det opprettes regionale fagavdelinger tilknyttet fagskolen. 

(Tjeldsund, Bergen, Lahaugmoen, Stavern). Heltidsstudentene 
rullerer mellom disse i sin praksisperiode. Fagavdelingene har 

ansvar for spesialområder innen brann- og redning. 
Fagavdelingene inngår avtaler om praksis med brannvesen i egen 

region.  

• Hovedargumenter 

– Nødvendig med sterkt fokus på praktisk kompetanse 

– Brann- og redning er et bredt fagfelt (ca 60 faglige emner). Ingen steder i 
landet har kompetanse til å dekke alle disse, men kompetansen finnes på 
ulike steder i landet.  

– Samfunnsøkonomisk gunstig å utnytte eksisterende øvingsanlegg 

– En sentral fagskole vil ikke alene ha kapasitet til å dekke 
utdanningsbehovet 

– Vil presentere heltidsstudenter for et større spekter av brann- og 

redningsfaget ( i tråd med NOU) 
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Tjeldsund 
Hovedansvar praktisk 

opplæring samt 
RITS, Oljevern, 

Flybrann, samvirkekurs 

Trondheim 
Teoretisk undervisning 

og fagutvikling 

Lahaugmoen 

Stavern 
Alarmoperatør, 

samvirke med andre 
nødsentraler 

Bergen 
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Hovedanbefaling 4 

Dagens ordning for deltidsutdanning videreføres, men 
utvides. Fjernundervisning innføres gradvis. De 

regionale fagavdelingene gjennomfører og 
kvalitetssikrer deltidsutdanningen.  

 

•Hovedargumenter:  

– Til sammen et halvt år med studier over en periode på flere 
år (for å få fagskolepoeng) 

– NOUens forslag om fjernundervisning vil ta tid å etablere 

– Det foreslåtte omfanget på fjernundervisning for deltid synes 
å virke for omfattende å innføre som tiltak fra ”dag 1” 
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Praktisk organisering for heltid 

• Studentene får tyngden av teori ved fagskolen i Trondheim 

• Studentene får tyngden av praktisk opplæring i Tjeldsund, i tillegg 
til å rullere mellom avdelingene 

• Staten koster transport og deler av opphold 

• Studentene koster resten selv 

• Studentene har praksis hos brann- og redningsvesen. Veiledere ved 
fagavdelingene følger opp og sikrer kvaliteten.  
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Praktisk organisering for deltid 

• Dagens ordning videreføres, men utvides 

• Nettbasert teoriundervisning innfases 

• Veiledere ved fagavdelingene sikrer kvaliteten på undervisningen 
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Hovedanbefaling 5  

Fagskolen underlegges Justis- og 
beredskapsdepartementet.  

 

•Hovedargumenter: 

– Utdanningsarenaen er viktig for en utvikling av 
brann- og redningsvesenet 

– Skolene til de andre etatene er også underlagt Justis- 
og beredskapsdepartementet  

– Dagens system er at fagskolene er Fylkeskommunale 
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Hovedanbefaling 6 

 Høgskoleutdanningen underlegges 
Kunnskapsdepartementet 

 

• I tråd med gjeldende praksis  

 

• Lederutdanningen lokaliseres til  

 Trondheim med basis i eksisterende høgskole-/universitetsmiljøer 
(HIST, NTNU, SINTEF NBL as) 
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Forventede langtidseffekter av 

modellen 

• En forsknings- og kunnskapsbasert brannutdanning 

• Et jevnere kvalitetsnivå på utdanningen 

• Bedre operativ håndteringsevne hos beredskapspersonell 

• Høyere faglig nivå hos forebyggende personell 

• Mer kompetente operatører på 110-sentraler 

• Økt samarbeid og faglig forståelse mellom beredskap og 
forebygging.  

• Større involvering av brann- og redningsvesen i kommunal 
risikovurdering og beredskapsplanlegging 

• Styrket evne til samvirke med andre nødetater 

 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 35 



Økonomiske konsekvenser 

• Dyrere for kommunene på grunn av økt kostnad knyttet til deltid og 
praksisperiode 

• Dyrere for staten pga reisekostnad 

• Staten lønner veilederårsverk  
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Spørsmål 

• Ved spørsmål eller informasjon                                

ta kontakt med: 

 

– svend.berthelsen@dsb.no 

 

• Takk for oppmerksomheten. 
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