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UDDANNELSESINFORMATION
Information vedr. frivilliges deltagelse
på kurser ved Beredskabsstyrelsen

1. Baggrund
Beredskabsstyrelsen modtager jævnligt forespørgsler vedr. uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab. Dette dokument er udarbejdet, da mange af de konkrete spørgsmål drejer sig om de samme problemstillinger. Dokumentet forsøger at give et overblik over de vilkår, der gælder for frivilliges deltagelse på Beredskabsstyrelsens kurser. Der kan endvidere være nogle begrænsninger, når det drejer sig om
frivilliges uddannelse, idet mulighederne ikke er helt de samme som dem, der gælder, når det er ansatte i
kommunerne daglige beredskab, der skal uddannes.
Det er vigtigt at understrege, at dette dokument ikke indeholder al relevant information og alle regler mv.,
der gælder for frivillige, der ønskes uddannet på kurser ved Beredskabsstyrelsen. Der henvises derfor også
til de generelle bestemmelser for kursusvirksomheden, som findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.
Vælg ”Uddannelse” i topmenuen på www.brs.dk og derefter ”Kurser” for at finde de generelle bestemmelser.

2. Generelt om frivilliges kursusdeltagelse
Når en frivillig i redningsberedskabet skal på et kursus skal nogle ting være opfyldt:
 Den pågældende skal have kontrakt som frivillig i redningsberedskabet.
 Den pågældende skal være tiltænkt en funktion i redningsberedskabet, der svarer til de nye kompetencer, som kurset giver (pågældende skal altså være i målgruppen for kurset).
 Deltagerforudsætningerne for det pågældende kursus skal være opfyldt (se kursusbeskrivelsen).
 Kursusdeltagelsen er aftalt mellem den ansvarlige uddannelseskoordinator eller lign. og den person,
der skal på kursus.
 Kursustilmeldingen indsendes til Beredskabsstyrelsens Kursusadministration i så god tid som muligt,
og det skal være oplyst på tilmeldingen, hvilken funktion den pågældende har, og hvilken funktion,
som uddannelsen/kurset sigter mod.
Når en kursustilmelding er modtaget og deltagerforudsætninger er godkendt sker følgende:
 Inden for få dage afsendes pr. e-mail en kvittering for modtagelse til både den tilmeldte og den
kontaktperson, der står anført på tilmeldingen. Kvitteringen er IKKE en garanti for, at den pågældende rent faktisk får en plads på kurset. Selv om det af kursuskataloget fremgår, at der er ledige
pladser på kurset, så kan der være modtaget mange kursustilmeldinger inden for kort tid, som behandles i den rækkefølge, som de bliver modtaget. Der er normalt mulighed for at komme på venteliste, hvis et kursus er overtegnet.
 Ca. 8 uger før et kursus træffes endelig beslutning om, hvem der rent faktisk får en plads på det
pågældende kursus. De pågældende får besked om, at de er optaget, og kan nu regne med kursusdeltagelse. Beredskabsstyrelsen må af og til prioritere mellem de modtagne tilmeldinger, og
f.eks. vil en tilmeldt person, der fungerer i kommunens daglige udrykningsberedskab blive prioriteret
højere end personer, der alene deltager i det supplerende beredskab i kommunen. Dette gælder
særligt, hvis der er flere tilmeldinger end ledige pladser på det pågældende kursus.
 Ca. 2 uger før et kursus udsender den pågældende skole en velkomstmail med diverse praktiske oplysninger om kurset.
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Det er i alles interesse, at der ikke uddannes flere instruktører og holdledere inden for et fagområde end der
rent faktisk er behov for. Dette skyldes ikke mindst de begrænsede midler, som er til rådighed for at dække uddannelsesbehovene i kommunerne. Hvis en kommune kun har få frivillige inden for f.eks. fagområde
Indsats/Brand, så er der også kun behov for få holdledere og instruktører. Beredskabsstyrelsen vil indhente
oplysninger om antal frivillige og antal instruktører/holdledere blandt de frivillige, når det vurderes at være
relevant for at kunne behandle en konkret kursustilmelding. Ofte vil kommunen med fordel kunne oplyse antallet af frivillige og antallet af instruktører/holdledere blandt de frivillige i forbindelse med indsendelse af
kursustilmeldinger til holdleder- og instruktøruddannelse.

3. Om konkrete kursustyper
Holdleder som teknisk leder og indsatslederkurser
Redningsberedskabet kan normalt ikke få uddannet frivillige på de nævnte kurser, idet frivillige normalt ikke
er tiltænkt at fungere i de pågældende funktioner i kommunens beredskab. Deltagelse på kurserne kræver,
at der skal være tale om, at de pågældende indgår i vagttjeneste i de pågældende funktioner i kommunen
daglige beredskab, og ordningen skal være beskrevet i kommunens plan for risikobaseret dimensionering.
Målgruppen til Holdleder som teknisk leder er holdledere i redningsberedskabet, der påtænkes at skulle varetage den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested jfr. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt
redningsberedskab (BEK nr. 765 af 3. august 2005), og som ønskes tilført de hertil fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Da kurset ikke er et obligatorisk kursus, vil der normalt blive opkrævet den såkaldte
kursuspris for deltagelse, når kommunernes personel deltager i kurset.
Målgruppen for indsatslederuddannelsen er ledere, der skal varetage funktionen som ”Indsatsleder Redningsberedskab” jfr. Retningslinjer for indsatsledelse. For målgruppen er der tale om et obligatorisk kursus,
og der vil normalt blive opkrævet den såkaldte opholdspris, når kommunernes personel deltager i kurset.
Kurserne vedr. frigørelsesteknik
Kurserne er i høj grad rettet mod dagligdagens hændelser og giver deltagerne supplerende færdigheder inden for fagområdet. Kurserne i frigørelse er for det personel (holdledere), der i dagligdagen arbejder på
ulykkesstedet typisk i forbindelse med færdselsuheld og har samarbejde med bl.a. ambulancepersonalet og
evt. sundhedsfagligt personale. Det er kun holdledere og andre i kommunens beredskab, der deltager i opgaveløsning ved akutte færdselsuheld mv., der får adgang til den pågældende uddannelse hos Beredskabsstyrelsen. Hvis kommunen ønsker andre personer end målgruppen uddannet kan det ske til den såkaldte
kursuspris, men det kræver også, at der er ledige pladser.
Holdlederuddannelse og instruktørkurser
Frivillige vil normalt kunne deltage i f.eks. Holdlederuddannelse, Voksenpædagogisk Grunduddannelse, Røgdykkerinstruktør og Førstehjælpsinstruktør. Det er dog en forudsætning, at kommunen har et egentligt behov for flere af den pågældende type. Kommunen skal evt. redegøre for, hvorfor et behov er opstået, hvorefter Beredskabsstyrelsen vurderer behovet i samråd med kommunen.

4. Administrative og økonomiske forhold
Når en frivillig er godkendt til at deltage på et kursus ved Beredskabsstyrelsen, vil det ske på nogle særlige
vilkår, der kun gælder for frivillige:
 Kommunen betaler ikke for kursuspladser til frivillige.
 Den frivillige kan søge om tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse i forbindelse med kurset.
 Der findes særlige blanketter til ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse.
 Link til blanketter til ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse:
http://brs.dk/omstyrelsen/opgaver/tekniskskole/praktisk/Pages/Praktiskeoplysninger.aspx
 Princippet med at frivillige kan deltage på de særlige vilkår gælder kun, når de pågældende skal varetage funktioner i redningsberedskabet, som den pågældende uddannelse svarer til.

Information vedr. frivilliges deltagelse på kurser ved Beredskabsstyrelsen
2/2

