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Hvem er DSB?
• Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og 

beredskap

• Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, Nød- og 
beredskapskommunikasjon

• Nødnett

• Sivilforsvaret

• Internasjonalt kontaktpunkt

• Styring av Fylkesmannen på samfunnssikkerhetsområdet

• Styrer Det Lokale El-tilsynet

• Ca. 680 ansatte 
– Hovedkontor i Tønsberg

– Nødnett i Nydalen (Oslo)

– 5 EL-regioner

– 20 sivilforsvarsdistrikter

– 3 kurs- og kompetansesentre

• Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: DSBFoto:  Kai Myhre



Brannstigen

- program for utvikling av 

brann- og 

redningsvesenet
• Fremtidens 

brann- og         

redningsvesen 

• Forbedret

nødmeldetjeneste

• Risikobasert

forebygging

• Ny utdanning

Foto: Colourbox



Forslaget til ny 

forskrift



Hovedbildet

• Gjenkjennelig, men viktige endringer skal bidra til å 

utvikle brann- og redningsvesenet videre

• Nytt navn, ny struktur og ny språkdrakt

• Skal være enklere å lese



Beredskap
• Minimumskravene er videreført

• Åpnet for noe økt fleksibilitet for 
kommunene med utgangspunkt i 
lokal risiko

• Tydeligere krav til ROS-analyse og 
beredskapsanalyse som grunnlag for 
organisering, bemanning og 
utrustning 



Forebygging

• Fortsatt 1 årsverk per 10 000

• Nytt krav til forebyggendeanalyse 

– angir hvilket personell og 

kompetanse som er nødvendig

Foto: Tommy Nordmann



Bedre ledelse for bedre tjenester for innbyggerne

• Behov for bedre ledelse dokumentert over tid

• Krav om tre heltidsledere i alle brann- og 

redningsvesen

– Bør løses gjennom samarbeid med andre

• Krav om å benytte ELS

• Krav om vaktberedskap for ledelse under 

innsats i alle brann- og redningsvesen



Krav om utrustning

• Viderefører krav om utstyr, men viser til 

ROS- og beredskapsanalyser

• Krav om egnet utstyr til redningsinnsats 

ved ulykker i vann

– Bakgrunn: Gjennomsnittlig dør nesten 

100 personer i drukningsulykker hvert år

Foto: Fredrik Håland Johansen



Tidskrav som setter den nødstilte i sentrum

• Krav til responstid, som skal være så kort som mulig 

for alle typer hendelser

• Krav om utkalling av nærmeste ressurs uavhengig av 

brannvesenets ansvarsområde

• Videreføring av utrykningstidskravene

• Alarmbehandlingstid for nødmeldesentralene < 90 sek



Øvelser og dokumentasjon

• Tydeligere krav til øvelser:

– Delta i fellesøvelser 

– Årlig plan

– Dokumentasjon

• Dokumentasjon av evaluering etter hendelser



Veien videre

• DSBs forslag levert 1.11

• Politisk behandling JD

• Formell høringsrunde i 2018?

• Ses i sammenheng med eventuelle endringer 

i brann- og eksplosjonsvernloven



Forebygging



Rekordlavt antall omkomne i 2017

• 25 har mistet livet grunn av brann

• Flere forhold som innvirker 

– Målrettet forebyggende innsats mot risikoutsatte 

grupper

– Oppmerksomhet rundt brannsikkerheten i media



Hva kjennetegner de omkomne?



Hva har vi gjort i 2017?
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Brann- og redningsvesenets oppdrag 2016-17 etter hovedtyper





Brannvesenets støtte 

til helse og politi



Nødnett



Nødnett 



Prosjekt ”Ny 

utdanning”



Samfunnsproblem Løsning Tiltak/prosjekt Ønsket effekt Investering

Flere og mer komplekse 

oppgaver

Bedre og lengre 

grunnutdanning for 

heltidsmannskaper
2-årig fagskole

Utdanning av 160 

studenter årlig med 

helhetlig 

kompetanse

80 mill

utvikling

140 mill drift

Deltidsmannskaper er ikke 

utdannet i tråd 

utfordringsbildet

Bedre og mer fleksibel 

grunnutdanning for 

deltidsmannskaper
Under utredning

Utdanning av 1025 

deltidsmannskaper  

årlig

1,1 mill

konsept-

utvikling

Kapasitet og erfaringer i 

fagfeltet benyttes ikke 

optimalt for 

kompetanseheving

Digitalisering,

effektivisering, 

standardisering og 

kvalitetskontroll

Digital læringsarena

Samlet og individuell 

kontroll av 

kompetanse og 

læring

<10 mill

Dagens lederutdanning gir 

ikke rett og tilstrekkelig 

kompetanse

Bedre lederutdanning

Utredes i 2018

Lederutdanning som 

svarer på 

utfordringene
Usikkert

Prosjekt ”Ny utdanning”

”Helhetlig utdanning med kvalitet for alle i brann- og redning”



20192017-2018

Konsepter

Planlegge

Iverksette

Overgangs-

ordninger og kurs

Ny lederutdanning

Etter- og 

videreutdanning

Ny grunnutdanning
Fagskole

Deltid



Fagskoleutdanning



Jobb i BRV Internopplæring Kurs

Dagens

Søke

offentlig 
utdanning

Opptak 2-årig fagskole Søke jobb i BRV

Fremtidens

Lønn under utdanning

Bekoste egen utdanning
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Beredskap

Nød-
alarmering

Fore-
bygging



År og semester Emne Uker

1.år

semester 1

Yrkesrollen 4

Risiko og sårbarhet 3

Arbeidsverktøy 7

Operativ beredskap I 6

1.år

semester 2

Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 6

Operativ beredskap II 10

Nødalarmering 4

2.år

semester 3
Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 11, 6,3

2. år

semester 4

Førerkort klasse C 2

Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 6

Systematisk erfaringslæring 6

Fordypning 6



Milepæler for fagskoleutdanning

Gjennomføring II

(Etablering og anskaffelser)

Gjennomføring I

(Søknad NOKUT)

2018 

3.kv

2018 

4.kv

2019 

1.kv

2019 

2.kv

2019 

3.kv

2017 

2.kv

2017 

3.kv

2017 

4.kv

2018 

1.kv

2018

2.kv

Kvalitetssikre 

NOKUT søknad 

Sende NOKUT 

søknad/kontrakt bygging.

Markedsplan/rekrutt

ering av studenter.

Overtakelse bygg og 

prøvedrift.

Konsept utdanning 

av deltid

Etablere styre og 

ansette rektor/ledelse

Ferdigstille overgangs-

ordninger.

Rekruttering av 

ansatte
Oppstart av skolen.

Utviklingsarbeider 

fag og regelverk.

Formalkrav Nokut

Omstilling NBSK

Overgangsordninger

Implementering

Idriftsetting
Evaluering

Planlegger neste fase i detalj nå fremover. 

Ferdig 1. november.


