
Direktoratet for 

samfunnssikkerhet

og beredskap



Dagens opplæring og utdanning

 Deltidsopplæring etablert i 2000

 Lovpålagt utdanningskrav deltid fra 2007

 Deltidsopplæring utvikler seg og tar av fra 2009-2012

 Følger opplæringsplan heltid fra 2012



Bakgrunn for mandatet

 Brukerundersøkelse – vinter/vår 2016 –avdekket 

manglende kompetanse – ca. 2500 brannkonstabler 

 Besøk til mange kommuner (deltid)

 Utfordringen: Tid, økonomi og motivasjon 

 Vårt oppdrag: øke kompetansen



Mandatet:

 Utarbeide og sette i drift teknologistøttet undervisning

 Heve kompetansen og redusere kompetansegapet 

på en effektiv måte

 Skulle ikke gå på bekostning av kvalitet

Bilde: pixabay.com



Oppdraget

 Beskrive dagens utdanningsmodell og erfaringene med denne

 Skissere ulike utdanningskonsepter

 Utrede de ulike konseptenes styrker, svakheter, gevinster og 
kostnader

 Vurdere konseptene opp mot hverandre og anbefale fremtidig 
konsept

 I tråd med dimensjoneringsforskriften

«Konseptfasen skal ende opp med et konkret prosjektforslag 
med anbefalt løsning og plan for videre arbeid med ny 
utdanningsmodell for deltidspersonell».



Nils-Erik Haagenrud

Brannsjef Midt-Hedmark 

og leder NBLF

Jon Myroldhaug

Brannsjef Oslo

Jarle Øversveen

Avd.dir HRS - Sør

Cecilie Daae

Dir DSB

Hans Kristian Madsen

avd.dir DSB

Anne Rygh Pedersen

avd.dir DSB
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Morten Støldal

Prosjektleder

Roar Johansen

Dir. NBSK



Arbeidsgruppens medlemmer

Geir Johan Hanssen, 

Brønnøy brann og redning

Sigvald Kvinge, 

Gulen og Masfjorden brann og redning

Line Kristiansen, 

Senter for livslang læring, Høgskolen Innlandet

Bent Kure

Senter for livslang læring, Høgskolen Innlandet

Bjørg Steinsvik

DSB/NBSK

Stine Skaseth

DSB/NBK

Carsten Aschim

DSB/BRE

Tone Hagberg Olsen

DSB/BRE
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Blomsten – framtidens læring



Opplæring for deltidspersonell i brann-

og redningsvesen

 8 500 

 2/3 

 Kompetansen vi trenger 

for fremtidens utfordringer



Dagens modell



Pilot – teknologistøttet grunnkurs deltid f.o.m. 2017



Brannslangen – et helhetlig læringsløp



Blandet modell – nett og oppmøte



3 valgte konsept for videre utredning



3 valgte konsept for videre utredning



Konsept Enkel



Konsept 50/50



Konsept Avansert



Godkjente øvingsanlegg

 34 regionale øvingsanlegg

 Godkjennes av Norges brannskole

 Etablering av en mobil øvingsenhet som

tilleggsressurs kan redusere belastning 

og øke tilgjengelighet for deltidspersonell i 

områder med stor avstand til regionale 

øvingssenter



Vurderingskriterier

• Læring

• Kostnader

• Tilgjengelighet

• Motivasjon



Anbefalt konsept



Struktur i opplæringen



Refleksjonssirkelen



Studiemodell og læring



Spørsmål…?


