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Befolkningen 
- DSBs viktigste målgruppe



• Sikkerhetspolitisk situasjon
• Økt migrasjon
• Hybride hendelser

• Klima
• Terror
• Helse
• Teknologi

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

Det helhetlige utfordringsbildet



«Bygge utholdenhet og motstandskraft»



«Ressursene MÅ finne hverandre»
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Tillit

Hvis vi som myndigheter, etater, næringsliv, frivillige organisasjoner 
ikke klarer å bygge utholdenhet og motstandskraft, eller klarer å 
håndtere det helhetlige utfordringsbildet – ja, da kan befolkningen 
miste tillit til oss!

- Utenforskap



«Skogbrannsesongen 2018»



Erna Solberg: 

«- Tusen takk for innsatsen! 
Den har vært uvurderlig. Jeg vet det har vært 
krevende og er imponert over jobben som er gjort»



ERFARINGSSEMINAR
SKOGBRANNSESONGEN

2018Gamle Museet, Dronningensgate 4 



Den nye brannutdanningen
- hvordan bidra til også å videreutvikle redningstjenesten?



Kompetansen vi trenger 
for fremtidens utfordringer
Vi møter morgendagens risiko med 
kunnskapsbasert læring for brann-
og redningsvesen 
– for innbyggernes sikkerhet

Ny utdanningsmodell for brann og redning: 



Utdanning for brann- og redning
- hvorfor behov for endringer?

• Dagens utdanning er ikke tilstrekkelig for de oppgaver og utfordringer brann- og redning 
møter 

• Brann- og redningsvesenene må ta større del i kommunenes helhetlige arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap

• Det er behov for personell som kan jobbe i hele tjenestespekteret innenfor brann- og 
redning

• Brann- og redning må utvikle et større mangfold
• Utdanningen må bli åpen og tilgjengelig med felles og forutsigbare inntakskrav

NOU 2012:8 «Ny utdanning for nye utfordringer» 



Regjeringen har besluttet å etablere en ny utdanningsmodell for brann-
og redningspersonell, som skal erstatte ordningen vi har i dag. Den nye 

modellen vil bestå av en offentlig to-årig fagskole for utdanning av 
brann- og redningspersonell, og en høyere utdanning på bachelornivå 
for utdanning av ledere til brann- og redningsvesenet. Fagskolen vil ha 

hovedsete ved nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune, (…).



Mange verdifulle innspill
- vi opplever at brann- og redningsvesenet ser fram til at denne utdanningen skal komme på plass



Studieplan er på plass



30% 
fysisk oppmøte

Opplæring av deltidspersonell
70% 
av opplæringen kan tas på 
nettbaserte digitale løsninger



Felles 
innsatslederutdanning



Samordning
Koordinering

Kommunikasjon



Felles utdanning

Foto: JKØ i Stavern, PLIVO-kurs/DSB




