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måte kan justeres, uten at det går ut over det brannfaglige innholdet.” 
 
I brev fra DSB den 19.04.07 ble Norges brannskole bedt om ”å lede arbeidet med å utrede og 
kommer med forslag til organisering og drift av fremtidig utdanning for utrykningsledere i 
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Utredning av  

utdanningsmodell for utrykningsledere i deltidsbrannvesen 

Prosjektgruppens mandat, sammensetning og møtefrekvens 
 
Forskriftskravet om kompetanse for deltids brannpersonell ble iverksatt fra 1. januar 2007 
med en overgangsordning fram til utgangen av 2012. Da forslaget om dette var ute på høring 
ga flere av høringsinstansene uttrykk for at det er behov for en endring av 
utdanningsmodellen også for utrykningslederne i deltidsbrannvesenet. Både 
Justisdepartementet (JD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) støtter 
dette synet. Erfaringene fra omlegging av utdanningen for deltids brannkonstabler vurderes 
som svært gode. DSB fikk i brev fra JD av 20.12.06 i oppdrag å vurdere og komme med 
forslag til hvordan utdanningsmodellen for utrykningslederne på en best mulig måte kan 
justeres, uten at det går på bekostning av det brannfaglige innholdet. 
 
I følge ”Kvalifikasjonsundersøkelse i de kommunale brannvesen høsten 2005” er det i alt 
1365 deltids utrykningsledere hvorav 18 % eller ca. 250 er kvalifisert i henhold til 
dimensjoneringsforskriftens § 7-7. Det vil si at det er ca. 1100 deltids utrykningsledere som 
ikke har beredskapsutdanning trinn I. Fra dette tallet kan vi trekke ca. 250 som er født før 
01.01.57, noe som vil redusere opplæringsbehovet til ca. 850 elever. 
 
Med denne bakgrunn har DSB bedt Norges brannskole om å utrede og komme med forslag til 
hvordan framtidig utdanning av deltids utrykningsledere best kan organiseres og driftes. 
Skolen og DSB ble enige om følgende mandat for arbeidet:  

Mandat 
 

• basere arbeidet på erfaringer med dagens utdanningsmodell for deltidskonstabler og 
vurdere de sammen elementer og den systematikk som denne utdanningen består av 

• legge vekt på å få fram en faglig forsvarlig utdanning med basis i dagens 
opplæringsplan for Beredskapsutdanning trinn I 

• etterstrebe å få til en utdanningen som er mest mulig kostnadseffektiv både for stat, 
kommune og den enkelte elev  

• danne en prosjektgruppe med 4 personer fra NBSK (2), NBLF og DSB  

• tildele Bjørg Steinsvik (NBSK) prosjektlederansvaret 

• sette sammen en referansegruppe med representanter BTY, KS og Fagforbundet 

• ha 4 møter i prosjektgruppa med deltagelse av referansegruppa på det tredje møtet  

• få refundert kostnader til reise, kost og losji til alle gruppemedlemmene 

• DSB dekker egne og NBLFs kostnader til reise og opphold   

• NBSK, ved prosjektgruppa, vil i arbeidsperioden ha løpende kontakt med og forholde 
seg til Kompetanseenheten i DSB ved Hans Moholt. 

• Fredigstilling av arbeidet settes til 31.12.07. 
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Prosjektgruppens medlemmer 
 
Bjørg Steinsvik  NBSK 
Steinar Hustad NBSK 
Trygve Lennavik NBLF 
Hans Moholt  DSB 
 
Referansegruppas medlemmer 
 
Trond Busterud  BTY 
Svein Erik Hovde Fagforbundet 
Odd Magnar Opgård NBLF for KS  
 
Møtefrekvens 
 
Prosjektgruppen har hatt 3 møter alene 27. juni, 7. september og 20. november og et møte 
sammen med referansegruppa 10. – 11. oktober.  
 
 

Et lite tilbakeblikk  
 
3. mai 1995 ble Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen vedtatt. Denne 
dimensjoneringsforskriften regulerer krav til opplæring og kompetanse i for brannpersonell. I 
påvente av at innholdet i og finansieringen av utdanningen for deltidspersonell ble nærmere 
utredet ble bestemmelsen i forskriften om utdanning og kompetanse for deltidspersonell 
utsatt, j.fr. forskriftens § 1-8.  
12. juni 1997 levert en arbeidsgruppe sitt forslag med anbefaling om hvordan 
utdanningstilbudet for deltidbrannpersonell kan gjennomføres. Arbeidsgruppens forslag 
konsentrerer seg først og fremst om utdanning av konstabler i deltidsbrannvesen. En 
forprosjektgruppe leverte 7. mars 1997 et forslag til hvordan den desentraliserte 
undervisningen kunne organiseres.  
1. mai 2000 ble en prosjektgruppe, bestående av 2 personer, ansatt for å utvikle læremidler til 
desentraliserte grunnkurs for konstabler i deltidsbrannvesen. Prosjektgruppen bygget sitt 
arbeid på de 2 forannevnte gruppers forslag.  
Høsten 2001 startet de første pilotkursene i regi av Norges brannskole, og våren 2002 avla de 
første elevene eksamen.  
Ved utgangen av 2006 hadde ca. 1300 elever fullført og bestått grunnkurs for 
deltidsbrannpersonell, til tross for at forskriftskravet enda ikke var iverksatt.  
 
Det er nå 6 år siden de første desentraliserte grunnkursene startet opp, og erfaringene med 
omlegging av utdanningen for deltidsbrannkonstabler er svært gode. I det framlagte forslaget 
til hvordan framtidig utdanning av deltidsutryrkningsledere best kan organiseres og driftes, 
legges det stor vekt på erfaringene involverte parter har hatt med driften av 
deltidsgrunnkursene.  
Det har derfor vært svært nyttig i arbeidet og få innspill fra fagforeningene, NBLF og 
kursledere og elever ved desentraliserte kurs i tillegg til ansatte ved DSB og Norges 
brannskole.  
 
 

Forslag til ny utdanningsmodell for utrykningsleder deltid 

 5



Kompetansekrav og målgruppe 
 
1. januar 2007 ble forskriftskravet om kompetanse for deltidspersonell iverksatt. Det 
innebærer at konstabler i deltidsbrannvesen skal ha utdanning tom. Grunnkurs, mens 
utrykningsledere i deltidsbrannvesen skal ha gjennomført utdanning t.o.m. 
Beredskapsutdanning trinn I. Det er gjort et unntak for dem som er født før 01.01.57 og har 
lang praksis (dvs. 8-10 år). Utdanningen skal være fullført innen utgangen av 2012.  
Kravet for å komme inn på grunnkurs er dokumentert internopplæring og brannskolens 
nettbaserte kurs i brannvern (tidligere brevkurs). 
 
Tall fra DSB viser et totalt antall på 1365 deltids utrykningsledere. I følge 
”Kvalifikasjonsundersøkelse i kommunale brannvesen høsten 2005” er 18% eller ca. 250 av 
disse allerede kvalifisert. Et tilsvarende antall er født før 01.01.57 og har dermed generelt 
fritak for alder. Det betyr at det er ca. 850 som trenger kurs. pr. i dag.  
En desentralisert kursing av deltidsutrykningsledere vil være med på å minske antallet elever 
på ventelisten til brannskolens 6-ukers kurs. Til kursene i 2008 er det 250 søkere til 160 
plasser på Beredskapsutdanning trinn I. 
 
 

Administrative forhold 
 
Norges brannskole har det faglige og administrative ansvaret for kursene, mens brannsjefene i 
de enkelte brannvesen er hovedansvarlig for fremdriften i opplæringen. Regionale kursledere 
tar seg av organiseringen av kursene lokalt, skaffer elever og forelesere, setter opp 
undervisningsplan og er kontaktperson mot brannskolen. Alle deltidskommuner kan søke om 
å få arrangere kurs, enten for kun egen kommune eller for flere kommuner i samme region. 
Opptak skjer hele året. Det bør vurderes å organisere lokale styringsgrupper etter mønster av 
konstabelutdanningen i områder der mange kommuner inngår i felles kurs.  
Det anses fordelaktig med noe mindre grupper enn for konstablene, fra 8 til 16 deltakere 
anbefales som ramme.  
 
 

Undervisningsmodell 
 
I arbeidet med forslag til fremtidig utdanningsmodell for utrykningsleder deltid, har vi tatt 
utgangspunkt i at utdanningen skal være lett tilgjengelig, og at det meste av undervisningen 
skal kunne gjennomføres kommunalt eller i samarbeid med nabokommuner. Det bør legges til 
rette for oppstart hele året.  
 
Sammensetning av undervisningen 

• Selvstudie 
• Kveldsundervisning 
• Lørdagssamlinger 
• Praksisuke  
• Videokonferanser (på sikt) 
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Selvstudiedelen er omfattende, men vi tror at utrykningsledere er en målgruppe med 
motiverte elever med erfaring og kompetanse som gjør dem skikket til å jobbe en del på 
egenhånd. Dette er en av grunnene til at selvstudiedelen kan settes til 114,5 timer. Noe som 
igjen minker utgiftene til forelesere og kan være med på å gjøre kurset billigere for 
kommunene. Dessuten gir også mer selvstudie mindre reisetid.  
Det bør settes krav til hva som skal gjennomføres i denne delen av kurset. Det må legges opp 
til oppgaveskriving og oppgaveløsninger, innleveringsoppgaver og pensumlesning, 
forberedelser til undervisning, objektsyn og informasjons- og motivasjonstiltak med mer.  
Elektroniske klasserom og nettbasert opplæring er også muligheter som bør benyttes på sikt, 
men det vil kreve økt bemanning og økonomiske ressurser for å få tilrettelagt.  
 
Kveldsundervisningen vil bestå av hovedsakelig teoriundervisning med utgangspunkt i 
læremidler som bygger på læreplanen. Disse samlingene må også brukes til å gjennomgå 
hjemmeoppgaver, gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsutveksling.  
Ved å i størst mulig grad benytte lokale forelesere, vil opplæringen også være med på å heve 
kompetansen innad i de lokale brannvesenene. Dette forutsetter at gode læremidler og 
lærerveiledning er tilgjengelig.  
 
Lørdagssamlingene skal i første rekke inneholde teori, enkle, praktiske øvelser og 
demonstrasjoner knyttet til gjenomgått stoff. Øvelsene må være slik at de kan gjennomføres 
på de lokale øvelsesfeltene og uten krav til spesiell tilrettelegging.  
Det gis også mulighet til å arrangere helgesamlinger, og på den måten gjennomføre 2 
lørdagssamlinger og kanskje en kveldssamling fredagen.  
 
Praksisuken er den eneste delen av utdanningen som, for de fleste, krever at eleven må bo 
hjemmefra. Uken vil bestå av større praktiske øvelser som krever spesielt tilrettelagt 
øvelsesanlegg ut fra behovet for øvingsfasiliteter, forurensningsproblematikk og sikkerhet for 
elevene. Øvelsene må ledes av erfarne instruktører med kjennskap til øvelsesanlegget. Det må 
utvikles kravspesifikasjon både til anlegget og innholdet i praksisuken.  
For å delta på røykdykkerøvelser i praksisuka, må elevene levere attestasjon som bekrefter 
godkjent fysisk test og helsekrav.  
Det bør vurderes å slå sammen to kurs med få elever til en praksisuke. (For eksempel 2 kurs 
med 8 elever slås sammen til en praksisuke).  
En bør også se på muligheten til samkjøring av deltidskursene for konstabler og 
utrykningsledere slik at utrykningslederne kan bruke grunnkurselevene i praktiske 
innsatslederøvelser.  
 
Videokonferanser er neppe aktuelt som et permanent hjelpemiddel, men kan vær aktuelt ved 
bruk av eksterne forelesere og/eller i grupper med mange elever og store avstander.  
Undervisningsformen egner seg best til enveisformidling, men muligheten til spørsmål og 
kommentarer til foreleser vil og være tilstede.  
Videokonferanser krever spesielt utstyr og organisering, men de som har slikt utstyr 
oppfordres til å bruke det der det er hensiktsmessig.  
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Faglig innhold og omfang 
 
Beredskapsutdanning trinn I deltid skal på alle måter være likestilt med Beredskapsutdanning 
trinn I heltid som er på 238 timer i løpet av 6 uker. Kurset kvalifiserer til opptak på 
beredskapsutdanning trinn II, Forebyggende kurs og Alarmsentraloperatørkurs, og det bør 
være åpent fortrinnsvis for ansatte i deltidsbrannvesen. Normert tidsbruk foreslås fra 6 til 10 
måneder. For at alle de ca. 850 som trenger kurs per i dag skal komme i mål innen utgangen 
av 2012, må det gjennomføres kurs for ca. 170 elever pr. år f.o.m. 2008.  
 
Fag- og timefordelingen for beredskapsutdanning trinn I danner grunnlaget for 
utdanningsmodellen, men i stedet for et 6 ukers-kurs på dagtid er undervisningen fordelt på  
selvstudie, kvelds- og lørdagssamlinger og en praksisuke. Kveldsundervisningen bør ligge på 
3 undervisningstimer per kveld i snitt annenhver uke, og vi foreslår til sammen 16 kvelder. 
Lørdagssamlingene foreslår vi inneholder 7 undervisningstimer, da det ved de større praktiske 
øvelsene vil være behov for mer sammenhengende tid. Her vil det være nok med 4 lørdager. 
Eksamen, som skal foregå lokalt, er på 3,5 timer. Praksisuken er på 44 timer, dvs. en uke fra 
mandag til fredag med 8-10 timer hver dag.  
Innholdet i praksisuken er fast, men er lagt opp til stor fleksibilitet i bruken av kvelder og 
lørdager. Et kurs kan for eksempel velge bort å bruke lørdager og ta alle samlinger på kvelder, 
mens et annet kurs vil ha helgesamlinger fra fredag til søndag.  
 
 

Undervisningsform Omfang 

Selvstudie 114,5 timer 

Kveldsundervisning 16 kvelder a 3 timer 

48 timer 

Lørdagssamlinger 4 lørdager a 7 timer  

31,5 timer 

Praksisuke Mandag til fredag  

44 timer 

Eksamen 3,5 timer  

Til sammen 238 timer 
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Behov for læremidler 
 

Lærebok/kompendier 
Norges brannskole har nylig oppdatert en del av det skriftlig læremateriell til 
Beredskapsutdanning trinn I. Disse læremidlene må også brukes til deltidskursene, men alt 
materiellet må gjennomgås med tanke på bruk i desentralisert undervisning og selvstudie.  
Alt skriftlig læremateriell og oppgavene må gjøres allment tilgjengelig elektronisk slik at 
kurslederen kan hente ut nødvendig materiell både til instruktører og elever.  
Norges brannskole arbeider med å innføre læringsplattformen Fronter i 2008. Dette vil 
forenkle mange områder innen læring, samarbeid, publisering og administrasjon. Fronter kan 
bl.a. benyttes til å formidle elektroniske forelesninger som en del av selvstudiet. De fleste 
universitet og høyskoler her i landet benytter i dag Fronter.  
 

Lærerveiledning 
Det er behov for å utvikle en lærerveiledning til gjennomføring av regional undervisning og 
en lærerveiledning med forslag til øvelsesplaner til praksisuka.   
 

Opplæringsfilmer 
Det er behov for opplæringsfilmer. En film om ”Utrykningslederen i virksomhet” må 
produseres.  
 
 
Når det gjelder ytterlige behov for læremidler, vises det til neste punkt om fag- og 
timefordelingen. 
 
 

Fag- og timefordeling 
 

Tabellen på neste side viser forslag til hvordan fag og timer kan fordeles på teoriundervisning, 
praksisundervisning og selvstudie/hjemmearbeid. 
 
Det er knyttet kommentarer om læremidler til hvert enkelt emne.  
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Fag- og timefordeling for beredskapsutdanning trinn I 
 

Emne Timer 
totalt 

Kveld Lørdag Praksis-
uka 

Selvstudie 
Hjemmearb.

Åpning/orientering  3 timer 3 timer    

Lederskap 1 24 timer  7 timer  17 timer  

HMS- internkontroll, videreg. 1 4 timer 3 timer    1 time 

Menneskets atferd i stress-situasjoner,  
videreg. 1 

8 timer 3 timer    5 timer 

Informasjon/orientering fra DSB 4 timer     4 timer 

Brannfysikk og brannkjemi, videreg. 1 16 timer 6 timer    10 timer 

Taktisk brannventilasjon 8 timer    5 timer  3 time  

Forebyggende brannvern 16 timer 6 timer   10 timer 

Objektsyn 22 timer 3 timer   19 timer 

Samband, sambandsprosedyrer 8 timer 3 timer   5 timer 
Beredskapsorganisering, 1  (4) og      
Overordnet innsatsledelse (2) 

6 timer 3 timer 
(2+1) 

  3 timer 

Ledelse av røyk- og 
kjemikaliedykkerinnsats  

32 timer 3 timer  7 timer 4 timer 18 timer 

Utrykningsledelse 18 timer  7 timer 11 timer  

Praktiske øvelser 24 timer   24 timer  

Instruktørrollen, informasjons- og 
motivasjonstiltak 

16 timer 9 timer   7 timer 

Øvelsesplanlegging/-ledelse 20 timer 3 timer 7 timer  10 timer 

Repetisjon, evaluering, avslutning 5,5 timer 3 timer   2,5 time 

Eksamen 3,5 timer  3,5 timer    

Til sammen 238 timer 48 timer 31,5 timer 44 timer 114,5 timer 
 
 

Lederskap 1 
Har: Nytt teorihefte med oppgaver fra 2006. Mye teori som kan leses på egenhånd. 
Behov: Noen av oppgavene i teoriheftet må tilpasses innlevering.  
Opplæringsfilm med drøftingsoppgaver om utrykningslederen i arbeid.  
 

HMS – internkontroll, videreg. I 
Har: Internkontrollforskriften, teorihefte av Henning Jakelln, gruppeoppgaver og Power 
Point-presentasjoner 
Behov: Ingen 
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Menneskets atferd i stress-situasjoner, videreg. 1 
Har: Teorihefte med Power Point-presentasjoner av Michael Setsaas.  
Behov: Oppgaver med svaralternativer  
 

Informasjon/orientering fra DSB 
Settes opp som kun selvstudie. DSB lager et informasjonshefte som vil være aktuelt for 
elevene og i henhold til læreplanen. 
 

Brannfysikk og brannkjemi, videreg. 1 
Har: ”Brannfysikk – fra teori til praksis” av Guttorm Liebe. Bruker utdrag i henhold til mål 
og hovedmomenter i læreplanen.  
Behov: Innleveringsoppgaver med fasit 
 

Taktisk brannventilasjon 
Har: Teorihefte med Power Point-presentasjoner. Selvstudie som må leses før praksisuka.  
Behov: Oppgaver med fasit 
 

Forebyggende brannvern 
Har: Brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnsstoff; Dimensjoneringsforskriften, Plan- og 
bygningsloven med forskrifter, Forebyggende forskriften, Veiledning til teknisk forskriftog 
Power Point-presentasjoner med gruppeoppgaver. 
Behov: Revidere teorihefte om Bygningsmaterialer. Innleveringsoppgaver. Nettbasert oppl. 
 

Objektsyn 
Har: Teorihefte utarbeidet i 2007 
Hjemmearbeid/selvstudie er å gå objektsyn og skrive rapport 
Behov: Ingen  
 

Samband, sambandsprosedyrer   
Har: Teorihefte og Power Point-presentasjoner. Dimensjoneringsforskriften, Veiledning om 
røyk- og kjemekaliedykking. Sambands-quiz.  
Behov: Oppgaver med fasit og informasjon om det nye nødnettet  
 

Beredskapsorganisering 1 og Overordnet innsatsledelse  
Disse emnene legges til samme kveld med 2 timer til Beredskapsorganisering og 1 time til 
Overordnet innsatsledelse. Selvstudie blir fra dimensjoneringsforskriften.  
Behov: Oppgaver med fasit   
 

Ledelse av røyk- og kjemikaliedykkerinnsats  
Har: Veiledning om røyk- og kjemekaliedykking og Hazmat – programmet med kompendium 
Behov: Innleveringsoppgaver til veiledningen 
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Instruktørrollen, informasjons- og motivasjonstiltak 
Har: Råd og tips for instruktøren, materiell fra Brannvernforeningen 
Innleveringsoppgaven blir å forberede og gjennomføre et informasjonsopplegg.  
Behov: Teorihefte 

 

Øvelsesplanlegging – Ledelse 
Har: NBSK sin mal for øvelsesplan, en utfylt øvelsesplan, øvelseshåndboka, instruktørheftet 
(Råd og tips for instruktøren) 
Innleveringsoppgave blir å forberede og gjennomføre praktiske øvelser 
Behov: Ingen 
 

Repetisjon – evaluering - avslutning 
Slås sammen til en kveld. 2,5 timer hjemme brukes til eksamensforberedelser og utfylling av 
evalueringsskjema 
Benytter brannskolen sine evalueringsskjema. 
 

Eksamen 
3.5 timer. Hvert kurs blir enige om dato, valgfritt lørdag eller kveld 
 
 

Eksamen 
 
Eksamen avholdes regionalt med kursleder som ansvarlig for gjennomføringen. Norges 
brannskole lager eksamensoppgavene og sendere dem ut med sperrefrist. Kurslederen har 
ansvar for at alle besvarelsene blir rettet og sendt tilbake til brannskolen.   
Tidsbruk på eksamen er 3,5 timer.  
 
Det gis karakterer fra 1 – 6 der 6 en høyeste karakter og karakteren 1 gir stryk. 
 
 

Godkjenning av øvelsesanlegg 
Ved avvikling av avsluttende praksisuker velges fortrinnsvis etablerte, tidligere godkjente 
anlegg. Norges brannskole har per i dag godkjent 12 ulike øvingsanlegg rundt om i landet 
som brukes til å arrangere praksisuker for grunnkurs deltid. Brannskolen arrangerer så mange 
praksisuker som den har kapasitet til i forhold til annen kursvirksomhet.  
Kommuner eller grupper av kommuner som skal ha praksisuke, kan foreslå tidligere 
godkjente eller ny øvingsanlegg. NBSK vurderer, avgjør og godkjenner eventuelle nye 
anlegg. I tvilstilfelle rådspørres DSB.   
Øvelsesanleggene bør dokumentere at de fortsatt tilfredsstiller kravspesifikasjonen. 
Etatens egne skoler velges der det er økonomisk fordelaktig og ikke innebærer vesentlige 
ulemper for elever eller for organiseringen. Løsningen må være kostnadseffektiv uten å gå på 
akkord med kvaliteten.  
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Godkjenning av kursleder  
Det bør benyttes veiledere/kursleder på samme måte som i konstabelutdanningen. Det er en 
fordel å benytte personell som allerede er veiledere i konstabelutdanningen og har Norges 
brannskole sitt veilederkurs. Disse bør i så fall ha et 2-dagers kurs i tillegg. De som ikke har 
veilederkurset og skal være kursleder for Beredskapsutdanning trinn I deltid, må få tilbud om 
opplæring. Kursledere på dette nivået bør ha gjennomgått beredskapsutdanning trinn I eller 
tilsvarende. 
 

Pilotprosjekt 
Det tas sikte på å tilby noen prøvekurs med oppstart i løpet av høsten 2008. For øvrig vil 
behovet for å definere pilotkurs vurderes i forhold til utviklingen. Flere 
deltidskommuner/regioner er klare til å starte opp med kurs for utrykningsledere så fort alle 
forhold er avklart og opplæringstilbudet er på plass. Noen av disse kommunene har alt meldt 
sin interesse for å gjennomføre pilotkurs. Oppstart og gjennomføring av pilot er avhenging av 
finansieringen.  
 

Kostnader for kommunene  
Det er et stort økonomisk løft for en liten kommune å utdanne en utrykningsleder, så det er 
viktig at det følger økonomiske midler med kravet til utdanning. Vi foreslår at det innføres en 
refusjonsordning der DSB ved Norges brannskole tildeles en bevilgning som er øremerket 
deltidsutdanning. De kommunene som kurser deltidsansatte må få refundert alle eller deler av 
sine kostnader, ev. kan det innføres en fast sum per uteksaminert utrykningsleder. 
Utbetalingen skjer etter at eleven har gjennomført og bestått den kvalifiserende opplæringen.  
 
Vi har på nedenfor gitt en grov oversikt over de kostnader som en kommune må regne med 
for å utdanne en utrykningsleder. Det vil være til dels store lokale varianter, og tallene vil 
variere en del, men de er tilfredsstillende for planleggingsformål. Utgiftene vil bli lavest for 
de elevene som kan bo hjemme under praksisuka.  
Utgangspunktet for lønnsberegningen er en årslønn på kr. 296.600.  
 
Ordinær timelønn inkludert feriepenger, pensjon og arb.giveravgift kr.   200,-  
Overtid 50% feriepenger, pensjon og arb.giveravgift   kr.    338,-  
Overtid 100% feriepenger, pensjon og arb.giveravgift   kr.    450,- 
 
Godtgjøring for kveldsundervisning (50% overtid) kr. 338,- x 48 = kr. 16.200,-  
Godtgjøring for lørdagsundervisning (100% overtid) kr. 338,- x 31,5 = kr. 14.200,- 
Tapt arbeidsfortjeneste i praksisuken kr. 200,- x 37,5 =    kr.   7.500,-  
Reiseutgifter i forb. med praksisuken (vil variere)     kr.  2.500,-  
Kost i forb. med praksisuken  kr. 460,- x 5 =    kr.  2.300,-  
Losji i forb. med praksisuken kr. 600,- x 5 =    kr.  3.000,-  
Læremidler         kr.  1.300,-  
Instruktørutg. på kveldssaml. (fordelt på 12 elever) kr.540 x 48 =  kr.     
Instruktørutg. på lørdagssaml.  (fordelt på 12 elever) kr. 430,- x 63 = kr.  2.200,-  
Leie av lokaler, kopiering og div. utgifter     kr.  1.000,-  
Sum          kr. 52.400,-  
 
Betaling for reisetid, kjøring og utgifter i forbindelse med selvstudiedelen er ikke tatt med. 
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Statens kostnader 
 

Utvikling av lærermateriell (prosjektmidler) 
Som det framgår av rapporten vil det være nødvendig å videreutvikle noe av det skriftelige 
læremateriellet til beredskapsutdanning trinn I før det kan brukes på deltidskursene. En del av 
selvstudiene bør legges til nettbasert opplæring. Det må også lages en opplæringsfilm.  
Det vil kreve øktbemanning ev. en prosjektstilling for å få dette på plass. 
Kostnadsoverslag: 
50 % stilling et år  (lønnstrinn 54)      kr. 232.500 
Nytt nettbasert kurs        kr. 300.000 
Produksjon av lærerveiledning      kr. 100.000 
Produksjon av en opplæringsfilm       kr. 150.000,-  
Til sammen         kr. 782.500 
 
 

Økt bemanning til å drifte utdanning på NBSK  
Administrasjon av 180 elever, dvs. ca. 12 kurs og 12 praksisuker hvert år,  
vil kreve økt bemanning ved Norges brannskole.  
Kostnadsoverslag per år: 
1 stilling 100 % i lønnstrinn 54       kr. 465.000 
  

Kursledersamling per år 
Kurslederne ute i distriktene må kurses. Et kurs per år ansees som nok.  
Kostnadsoverslag: 
Et kurs          kr. 50.000,-  
 

Praksisuker per år 
Kostnadsoverslag;   
12 kurs per år:  kr. 120.000 x 12 kurs =     kr. 1.440.000,-  
 

Støtte til kommunene per år 
Se tidligere utregning  
Kostnadsoverslag:  
kr. 52.400,- x 180 =         kr. 9.432.000,-  
 
 
Før forskriftskravet til kompetanse for deltidsbrannpersonell kom, bevilget Staten penger til 
utvikling av læremidler gjennom opprettelse av 2 prosjektstillinger og midler til 
læremiddelproduksjon. Dette var helt nødvendig for å komme gang med grunnkurs for deltid. 
Skal forskriftskravet la seg gjennomføre, mener vi at det må bevilges penger til stillinger for å 
sette i gang og senere administrere kursene for utrykningsledere i deltid. 
Læremiddelproduksjon er også en nødvendighet i denne sammenhengen.  
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Sammendrag 
 
Forskriftskravet om kompetanse for deltids brannpersonell ble iverksatt 1. januar 2007 med en 
overgangsordning fram til utgangen av 2012. For at dette kravet skal nås for utrykningsledere, 
har prosjektgruppa sett på mulighetene til en desentralisert opplæringsmodell. Tall fra DSB 
viser at per i dag mangler ca. 850 deltidsutrykningsledere Beredskapsutdanning trinn I, dvs. 
rundt 170 elever eller 12 kurs hvert år tom 2012.  
Prosjektgruppa bygger sitt forslag på erfaringer med dagens desentraliserte utdanning for 
deltidskonstabler der bl.a. fleksibilitet er sentralt for å lykkes.   
 
Forslag fra prosjektgruppa 
 

• Norges brannskole har det faglige og administrative ansvaret for opplæringen  

• Hvert kurs må ha en regional kursleder som har fått opplæring på Norges brannskole  

• Opplæringen foregår i en kommune eller region med undervisning på kveldstid og i 
helgene  

• Elevene blir pålagt ulike type selvstudie mellom samlingene  

• Videokonferanse bør benyttes der det er forhold for dette 

• Øvelser som krever spesielt tilrettelagte øvelsesfasiliteter blir samlet til en praksisuke 
på et anlegg som er godkjent til formålet   

• Beredskapsutdanning trinn I skal på alle måter være likestilt for heltids- og 
deltidsansatte, baseres på samme læreplan og benytte de samme læremidlene 

• Normert tid vil være fra 6 til 10 måneder  

• Kurset avsluttes med en 3,5 timers eksamen der det gis karakterer fra 1- 6 

• De første pilotkursene bør komme i gang høsten 2008  

• Oppstart er helt avhengig av finansieringen som følger kravet til utdanning  

• Staten bør bevilge penger til NBSK som igjen betaler kommunene en viss sum per 
uteksaminert elev og øvingsanleggene for å arrangere praksisuker 

 
Økonomi  

• Kommunenes kostnader per elev     kr.  52.000,- 

• Utgifter til en praksisuke      kr. 120.000,- 

• Utvikling av læremidler (engangskostnad)    kr. 450.000,-  

• Lærerveiledning og en opplæringsfilm (engangskostnad)  kr. 200.000,-  

• Økt bemanning ved Norges brannskole 1½ stilling (per år)  kr. 700.000,- 


