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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORSKRIFT - BRANN- OG 
REDNINGSVESENFORSKRIFTEN 

Politihøgskolen viser til brev fra POD av 6.11.2020 og høringsbrev av 20.10.2020 fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
 
Politihøgskolen støtter i all hovedsak moderniseringen og forenklingen av dagens forskrift, og 
ser behovet for en revisjon av gjeldende forskrift i takt med tiden og den gledelige utviklingen 
mot fagskole for brann- og redningsvesenet, samt en høyere utdanning på bachelornivå for 
ledere. 
 

Vårt høringssvar vil dreie seg om forslaget om ledelse og styring i brann- og redningsvesenet.  
 
§ 5 Samarbeid og § 25 Øvelseskrav til brann- og redningsvesenet 
 
Politihøgskolen ønsker et fokus på samvirke og samarbeid, også gjennom etter- og 
videreutdanninger. Denne utdanningen må forplikte etatene og ha sin forankring i forskrift og 
gjeldende regelverk. Vi ser gjerne at dette tas med under Samarbeid. Politihøgskolen støtter 

forslaget om at brann- og redningsvesenet skal sørge for at personellet deltar i fellesøvelser 
med andre nødetater og andre samvirkeaktører, og at dette også skal gjelde for operatører på 
nødmeldesentralen. 
 
 
§ 11 Ledelse av brann- og redningsvesenet og § 12 Ledelse under innsats 
 

Politihøgskolen skulle gjerne sett at brann- og redningsvesenet utviklet seg i samme retning 
som politi og ambulansetjenesten med inndeling i taktisk, operasjonelt og strategisk nivå, der 
operasjonssentralen (nødmeldesentralen) ivaretar ledelse og koordinering av den samlede 
innsats på taktisk nivå, både i hendelser og mellom hendelser. En slik organisering kan være 
med på å gi faglig støtte til stedlig ledelse under hendelser, samt bedrive flåtestyring og 
lederstøtte underveis i aksjoner.  
Vi ser særlig dette behovet opp mot krav om samlokalisering av nødmeldesentralene som er 
under etablering.  
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Med hilsen 
 
 
 
Nina Skarpenes  Bodil Haug 

Rektor Seniorrådgiver 
  

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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