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1.0

Mål

Målet med kompetanseplanen er å dokumentere eksisterende kompetanse innenfor akutt
forurensning samt å sikre at mannskap og ledelse får nødvendig opplæring/ utdannelse slik at de
kan løse de oppgavene som de kan forvente å stå overfor på en kvalitativ god måte.
(for iua)

2.0

Generelt

På kommunalt nivå er det brannsjefen som er ansvarlig for at brannvesenet faglig og utstyrsmessig er i
stand til å utføre de oppgavene brannvesenet er pålagt. Innenfor IUA sitt ansvarsområde er dette regulert
gjennom avtale med kommunen og det er ikke like selvsagt hvordan dette skal gjennomføres.
Ved grunnleggende kompetanse i kommunene og bruk av de kompetansepersonene som allerede finnes
er man langt på vei. Veien videre er å bygge opp spisskompetanse og gjennomføre opplæring av
nøkkelpersoner slik at vi også er i stand til å håndtere de store og mer komplekse hendelsene.
For å kunne gjøre dette må det kartlegges hvilken kompetanse som finnes fra før. Denne kartleggingen
vil kun gjelde det som er over grunnivået i kommunene. Det er da gjort en forutsetning av at dette
grunnivået eksisterer.

2.1

Øvelsesplan

Øvelsessplanen er et styringsverktøy for systematisk og målrettet opplæring og vedlikehold av
kompetanse for de oppgaver kommunene/IUA kan bli stilt overfor. Planen skal fra år til år bygge på og
videreutvikle den kompetanse som allerede er i kommunene/IUA.
IUA har ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser tilpasset nivå 2.
Planen skal inneholde informasjon om type øvelse, varighet, øvelsessted, hvem som skal delta, instruktør
og tidspunkt for øvelsen.
Det skal øves i oppgaver som man kan forvente å stå overfor og som er fastsatt gjennom en risiko- og
sårbarhetsanalyse.

3.0

Krav til kompetanse

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen sier i § 7-1:
”Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som
denne forskrift stiller.
Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at
personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan
løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor”.
Utover krav i dimensjoneringsforskrift vedr grunnkurs, beredskapskurs I-III m.fl. så er det ikke
forskriftskrav til kurs innen strandsanering, laglederkurs m.fl. Dette må komme inn gjennom ROSanalysen.
Tilgjengelige kurs er listet opp her:
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3.1

Aksjonslederkurs, KV
<beskrivelse>

3.2

Skadestedslederkurs kyst/strand, KV eller NBSK
Kurset skal sørge for å gi gode kunnskaper om organisering av et skadested og deltakeren
skal kunne påta seg oppgaven som innsatsleder i kyst- og strandsonen. Videre skal
deltakeren kunne lede en innsats mot akutt forurensning i kyst- og strandsonen, samt
gjennomføre taktisk disponering av tilførte ressurser.

3.3

Teiglederkurs kyst/strand

3.4

Kurs i strandsanering, KV
<beskrivelse>

3.5

Grunnkurs i håndtering av akutt forurensning, NBSK
<beskrivelse>

3.6

Laglederkurs ved kyst og på strand, NBSK eller KV
<beskrivelse>

3.7

Kjemikaliervernkurs, NBSK
<beskrivelse> (kurset eksisterer ikke lengre – innarbeidet i øvrige kurs)

3.8

Kjemikaliervernlederkurs, NBSK
<beskrivelse> (kurset eksisterer ikke lengre – innarbeidet i øvrige kurs)

3.9

Annet
Det finnes andre kurs som er relevante for kompetanseplanen. Det kan nevnes:
1. ADR-kurs
2. ADR-instruktørkurs
3. ELS-kurs
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KOMPETANSEMATRISE
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Pettersen, Ivar G

v-br.sjef
-

HBR
HBR
Nes/Flå
DRBV
DRBV
DRBV
DRBV
DRBV
DRBV
DRBV
DRBV
DRBV
FMBU

2009

Farlig gods/akutt forurensningskurs i regi
av FN 2012, 9 dg

2011

2002
2002
2013
2012
2011

2012

2012

2012
2012
2012

2012
2012

2012
2012

2013

2011
2011
2011
2011
2011
2011

Modum

Hurum

2003

Annet

Danielsen, Ingar
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Bekken, Trond
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2002
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Botnen, Dag
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5.1

Plan for øvelser, kurs og utdanning 2013-2015

<er det noen plan?>
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