
Brunamálaskólinn –
framtíð menntunar



Menntun slökkviliðsmanna

• Hvers vegna menntun ?

• Er menntun slökkviliðsmanna sambærileg 
milli landa ?

• Ætti menntun slökkviliðsmanna að vera 
sambærileg milli landa ?

• Hvaða kröfur eru um viðurkenningu 
menntunar milli landa ?



Hvers vegna menntun ?

• Lög um brunavarnir 

– Mannvirkjastofnun starfrækir Brunamálaskóla sem 
ætlaður er slökkviliðsmönnum, þ.m.t. 
slökkviliðsstjórum og eldvarnaeftirlitsmönnum. 
Skólinn skal hafa umsjón með menntun 
slökkviliðsmanna, bóklegri og verklegri, og fræðslu 
þeirra í starfi

– Slökkviliðsstjóra ber að sjá um fræðslu 
slökkviliðsmanna og þjálfun þeirra í brunavörnum, 
björgunarstörfum og viðbrögðum við 
mengunaróhöppum og að haldnar séu reglubundnar 
æfingar slökkviliðs.



Hvers vegna menntun ?
• REGLUGERÐ um Brunamálaskólann og réttindi og 

skyldur slökkviliðsmanna.

– Markmið

• 10.,11. og 12 gr.

• Að loknu námi skal nemandinn vera hæfur til starfa ...

• Slökkviliðsmenn, sem sækja um löggildingu til að starfa sem 
slökkviliðsmenn, skulu hafa lokið lágmarksnámi fyrir 
slökkviliðsmenn við Brunamálaskólann eða hlotið 
sambærilega menntun sem skólaráð Brunamálaskólans 
metur jafngilda. Jafnframt skulu þeir hafa gegnt slökkvistarfi 
eða starfað við brunavarnir að aðalstarfi a.m.k. í eitt ár 
samfellt eða starfað í hlutastarfi a.m.k. í fjögur ár.

• Slökkviliðsmönnum ber að viðhalda þekkingu sinni og tileinka 
sér nýjungar varðandi starfið, m.a. með námskeiðum og 
verklegri þjálfun þar sem henni verður við komið.



Íslenskt skólakerfi



Hvar á nám slökkviliðsmanna 
heima í skólakerfinu ?



Menntun slökkviliðsmanna á 
Íslandi

• Brunamálaskólinn

– Atvinnumenn 540 kennslustundir (15 vikur)

– Stjórnandi atvinnuliðs 120 kennslustundir (3 vikur)

– Slökkviliðsstjóri atvinnuliðs 100 kennslustundir 
(Eldvarnareftirlit I og II)

– Hlutastarfandi grunnnám 90 kennslustundir (2 vikur 
fjarnám)

– Hlutastarfandi viðbótarnám 60 kennslustundir (1 vika)

– Stjórandi hlutastarfandi liðs 30 kennslustundir 

– Slökkviliðsstjóri hlutastarfandi liðs 30 kennslustundir



Menntun slökkviliðsmanna í 
Danmörku, Noregi og Svíþjóð

• Danmörk

– Eftir að slökkviliðsmenn hafa starfað í eitt ár eiga þeir að 
taka „funktionsuddannelse“ og ljúka prófi ( ca. 7 vikur).

• Førstehjælp 12 timer 

• Grunduddannelse Indsats 74 timer 

• Funktionsuddannelse Indsats 148 timer 

– Ef menn eru ekki starfandi í slökkviliði missa þeir 
réttindin eftir 5 ár.

– Beredsskapsstyrelsen sér um menntun stjórnenda. 

• Millistjórnandi 5 vikna nám

– Slökkviliðin sjá um menntun slökkviliðsmanna



Menntun slökkviliðsmanna í 
Danmörku, Noregi og Svíþjóð

• Noregur

– Atvinnumaður - Þarf að taka menntunina 
innan tveggja ára.

• 8 vikur

– Hlutastarfandi - Þarf að taka innan eins árs

• 5 vikur (1 vika í skólanum, 4 vikur fjarnám)

– NBSK sér um menntun



Noregur
Atvinnumaður:

Menntaskóli/iðnskóli

Fornám hjá slökkviliðinu

Fjarnám, undirbúningur fyrir 
grunnnám NBSK

Grunnkurs, NBSK 8 vikur

Hlutastarfandi

Fornám hjá slökkviliðinu

Fjarnám, undirbúningur fyrir 
grunnnám NBSK

Grunnkurs deltidsbrannmann, 
5 vikur, ein vika í skólanum, 
NBSK



Noregur



Menntun slökkviliðsmanna í 
Danmörku, Noregi og Svíþjóð

• Svíþjóð

– Engin krafa um menntun fyrir almenna 
slökkviliðsmenn.

• Atvinnumenn 2 ára nám (SMO)

• Hlutastarfandi menn 9 vikna nám (þar af 5 vikur í 
skólanum, 4 vikur fjarnám)

– Krafa um stjórnendamenntun. 
Videreutbildning i räddningstjänst kurs A. 

• 6 vikur + 8 vikur fjarnám



Menntun slökkviliðsmanna í 
Danmörku, Noregi og Svíþjóð

• Finnland

– Slökkviliðsmaður 1 ½ ár.

– Millistjórnandi 1 ár

– Stjórnandi 3 ár



Ætti menntun slökkviliðsmanna 
að vera sambærileg milli landa ?

• Öll norðurlöndin virðast 
stefna á sambærilega 
þrepaskiptingu í 
skólastarfi og er hér.

• Slökkviliðsmenntunin á 
heima á fagháskólastigi

– Krafa um sveinspróf eða 
sambærilegt áður en 
námið hefst

• Gegnsætt, auðvelt að 
meta milli landa



Ætti menntun slökkviliðsmanna 
að vera sambærileg milli landa ?

• Tillögur 
norðmanna 
um 
uppbyggingu 
námsins.



Ætti menntun slökkviliðsmanna 
að vera sambærileg milli landa ?

• Fyrirkomulag 
framhalds-menntunar 
í Svíþjóð

• Operative kurs: 
Redningsleder A (6 
uker) og Redningsleder 

B (9 uker)
• Forebyggende kurs: 

Tilsyn A (10 uker) og 
Tilsyn B (16 uker)

• RUB (redningstjeneste 
for branningeniører) 
(40 uker) Inneholder 
operative og 
forebyggende emner. 



Ætti menntun slökkviliðsmanna 
að vera sambærileg milli landa ?

• Fyrirkomu
-lag 
Finnska 
mennta-
kerfisins



Hvaða kröfur eru um viðurkenningu 
menntunar milli landa ?

• Lög 26/2010 um viðurkenningu á faglegri 
menntun og hæfi til starfa hér á landi

• tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri 
menntun og hæfi, 

– eins og hún var tekin upp í samninginn um 
Evrópska efnahagssvæðið



Hvaða kröfur eru um viðurkenningu 
menntunar milli landa ?

• Einstaklingi, sem hefur aflað sér faglegrar 
menntunar og hæfis til starfs í einu af 
aðildarríkjum samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið, er heimilt að stunda það starf 

hér á landi með sömu réttindum og skyldum og 

íslenskir þegnar. Sækja þarf um viðurkenningu til 
að gegna starfi til hlutaðeigandi stjórnvalds hér á 
landi. Við afgreiðslu umsóknar skal gengið úr 
skugga um að fagleg menntun og hæfi 
umsækjanda uppfylli skilyrði tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB.



Hvaða kröfur eru um viðurkenningu 
menntunar milli landa ?

• Þrepaskipting menntunar og hæfis.

– Við meðferð umsókna um viðurkenningu á menntun og hæfi, sbr. 
12. gr., skal stuðst við eftirfarandi flokkun: 

• hæfnisvottorð gefið út á grundvelli:

– annaðhvort náms sem fellur ekki undir vottorð eða prófskírteini í skilningi b-, c-, d- eða e-liðar eða sérstaks prófs 
án undangengins náms eða að umsækjandi hafi verið í fullu starfi í þrjú ár eða í samsvarandi tíma í hlutastarfi á 
næstliðnum tíu árum eða

– almenns grunnskóla- eða framhaldsskólanáms, sem staðfestir að handhafi hafi öðlast almenna þekkingu,

• vottorð sem staðfestir að lokið hafi verið á fullnægjandi hátt námi á 
framhaldsskólastigi:

– annaðhvort almennu námi, þar sem við bætist nám eða faglegt nám annað en það sem um getur í c-lið, og/eða 
starfi á reynslutíma eða starfsreynslu sem krafist er til viðbótar því námi eða

– tæknilegu eða faglegu námi, þar sem bætist við, ef við á, nám eða faglegt nám sem um getur í næsta tölulið á 
undan og/eða starfi á reynslutíma eða starfsreynslu sem krafist er til viðbótar því námi,

• prófskírteini sem vottar að lokið hafi verið á fullnægjandi hátt:

– annaðhvort eins árs námi eftir framhaldsskólastigið, öðru en því sem um getur í d- og e-lið, eða samsvarandi tíma 
í hlutanámi, þar sem eitt inntökuskilyrðið er að lokið hafi verið á fullnægjandi hátt því námi á framhaldsskólastigi 
sem krafist er við inntöku í háskóla eða æðri menntastofnun eða að lokið hafi verið samsvarandi námi á öðru stigi 
í framhaldsskóla, auk faglega námsins sem hugsanlega er krafist til viðbótar námi eftir framhaldsskólastigið eða

– þegar um lögverndað starf er að ræða, námi sem er byggt upp á sérstakan hátt á samsvarandi námsstigi og 

kveðið er á um í næsta tölulið á undan sem tryggir sambærileg fagleg gæði og undirbýr nemann undir 

sambærilega ábyrgð og verkefni,



Hvaða kröfur eru um viðurkenningu 
menntunar milli landa ?

• Jöfn staða prófskírteina.

– Litið skal á hvern vitnisburð um formlega menntun og hæfi eða safn slíkra 

vitnisburða, sem gefnir eru út af lögbæru stjórnvaldi í aðildarríki að 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sem vitnisburð um formlega 

menntun og hæfi af því tagi sem um getur í 10. gr., þ.m.t. sama þrep. 
Vitnisburðurinn skal votta að handhafi hafi á fullnægjandi hátt lokið námi sem 
aðildarríkið metur á samsvarandi stigi og veiti rétt til aðgangs að eða stundunar 
starfs eða búa sig undir að stunda viðkomandi starf. 

– Litið skal á faglega menntun og hæfi sem veitir handhafa áunnin réttindi þó svo 

hann uppfylli ekki þær kröfur sem settar eru í gildandi lögum, eða 

stjórnsýslufyrirmælum, aðildarríkis fyrir því að fá aðild að, eða stunda 

starfsgrein, sem vitnisburð um formlega menntun og hæfi samkvæmt sömu 

skilyrðum og segir í a-lið 10. gr. Þetta á einkum við ef viðkomandi ríki eykur 
kröfur um menntun vegna aðgangs að og iðkunar starfs og ef einstaklingur, sem 
hefur áður lokið námi sem uppfyllir ekki nýju skilyrðin um menntun og hæfi, getur 
nýtt sér áunnin réttindi á grundvelli laga eða stjórnsýslufyrirmæla í aðildarríkinu. Í 
því tilviki er fyrra nám metið sambærilegt nýja námsþrepinu við mat á því hvort 
skilyrði 12. gr. séu uppfyllt.



Hvaða kröfur eru um viðurkenningu 
menntunar milli landa ?

• Skilyrði fyrir viðurkenningu.

– Ef réttur til að starfa á sviði lögverndaðs starfs hér á landi er háður 
skilyrðum um sérstaka faglega menntun og hæfi skal lögbært stjórnvald 
veita þeim heimild til að starfa á þeim vettvangi, sem hefur undir 
höndum hæfnisvottorð eða vitnisburð um þá formlegu menntun og 
hæfi sem krafist er.

– Hæfnisvottorð eða vitnisburður um formlega menntun og hæfi skulu 
uppfylla eftirfarandi skilyrði:

• þau skulu gefin út af lögbæru stjórnvaldi í aðildarríki að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, 

• þau skulu staðfesta að fagleg menntun og hæfi samsvari a.m.k. næsta þrepi á undan því sem krafist er hér á landi, 
eins og lýst er í 10. gr.,

• þau skulu votta að handhafi hafi fengið undirbúning til að stunda það starf sem um ræðir.

– Einnig skal veita umsækjendum, sem hafa stundað þá starfsemi sem um 
getur í a- og b-lið 2. mgr. í fullu starfi í tvö ár á næstliðnum 10 árum í 
öðru aðildarríki sem lögverndar ekki þá starfsgrein, heimild til að og 
stunda þá starfsemi sem lýst er í þeirri málsgrein. Áskilið er að þeir hafi 
undir höndum eitt eða fleiri hæfnisvottorð eða vitnisburði um formlega 
menntun og hæfi. Ekki er heimilt að krefjast tveggja ára starfsreynslu 
þegar vitnisburður umsækjanda um formlega menntun og hæfi vottar 
lögverndaða menntun



Hvaða kröfur eru um viðurkenningu 
menntunar milli landa ?


