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Innsatsledelsessystem - ICS på norsk

Denia, Spania?

Av Guttorm Liebe 02.01.06

Av Guttorm Liebe 13.01.06

Siste utgave av "Brannmannen" inneholder bakgrunnsinformasjon om
og hensikten med å utarbeide en norsk ICS modell.

Neste FEU-møte arrangeres på Sommarøy ved Tromsø 15. - 17. juni
2006. Kolleger fra 18-20 land vil delta, og mange av dem vil benytte
anledningen til en turisttur i samme slengen. Francisco tilbyr en liten
byttehandel.

Les artikkelen på våre hjemmesider eller i ”Brannmannen”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bygging av innsatsorganisasjon
Av Guttorm Liebe 10.01.06
Ett av de pågående organisasjonsprosjektene handler om en ensartet
måte å bygge innsatsorganisasjonen på fra førsteinnsatsstyrken er
ankommet til komplette stabsfunksjoner er nødvendig. Modellen er
hentet fra boka ”Fire Command” av brannsjef Alan Brunacini, Phoenix
og beskriver slik vi alltid har organisert oss og til daglig tenker og
handler. Modellen er del av Incident Command System (ICS), som vi bør
adoptere, fornorske og innføre som den modellen vi skal følge i norske
brannvesen.

Francisco Echeverría er til daglig leder av alarmsentralen i Navarra, og han
er en hyggelig kar som har vært med i FEU siden starten av for mer enn 10
år siden. Han eier en leilighet i Denia, som ligger ved kysten rett innenfor
Ibiza, og tilbyr en bytteordning.
Dette er e-posten han sendte til meg, usensurert:
I hope to be next year in your country, and the idea that we have is to go
the family and stay there for 10 – 15 days, more or less.
Because we have buy a small apartment on the coast, the idea that we
have is to made a exchange of house, or it will be better, to exchange the
apartment on the coast with a auto caraban and them we will have the
opportunity to travel around your country during your visit.
If you know someone who wants to share the apartment with his house, or
better with his auto caraban, we can speak about that.

”Bygging av innsatsorganisasjonen” er det laveste trinnet i et
innsatsledelsessystem som vi bør utvikle for norske forhold i hele Norge.
Neste trinn er benyttelse av stabsfunksjoner og etablering av stab
(støtteteam). Dernest drift av eller arbeid i støtteteam (stab). Øverste nivået er
hvordan innsatsledelsessystemet er tilpasset kommunenes kriseledelse, LRS For us is a very good opportunity to visit your country and for the children
(Izar is 13 years old, and Nikolas 10) we think is going to be a very good
og evt. andre overordnede eller sideordnede organ. Én av visjonene er en
experience.
”sømløs” organisering fra den aller minste til den aller største hendelse etter
et mønster som er slik vi i virkeligheten gjør det.
Well, once more, thank you for your wishes and see you in the next future.
Første trinn er denne artikkel ”Bygging av innsatsorganisasjon”, som også
finnes i en Power Point versjon på rundt 100 slides inkludert mer enn 10
eksempler og som avsluttes med et detaljert eksempel på bygging av en
organisasjon for håndtering av en kvartalsbrann med ca. 100 mann i innsats.
Les artikkelen som PDF-fil på våre hjemmesider

Francisco
P.D.: the apartment is in Denia, in front of the Mediterranean see. Nice
place for relax and sun.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Useriøse brannvernselgere
Av Svenn Haugen 12.01.06
I løpet av høsten, og senest i forrige uke, har Oslo brann- og
redningsetat fått henvendelser fra publikum om tvilsomme selgere av
håndslokkerapparater som sier de kommer fra forsikring. Salget foregår
på den måten at man tar kundens apparat i bytte mot ett brukt
nyoverhalt. I et av tilfellene er det misstanke om at bytteapparatet kan
komme fra en av naboene. Etter å ha kontrollert plomben er apparatet
fra 1991. Det kan ikke påvises at det er utført 10 års service på
apparatet. Kvitteringen er kun en papirlapp uten logo. Vedkommende
tilbød også røykvarslere ferdig montert. Vedkommende stakk av etter å
ha blitt oppdaget som useriøs.
I flere tilfeller har Oslo brann- og redningsetat fått henvendelser fra publikum
om selgere av brannvernutstyr som er uniformerte og som kan oppfattes som
representanter fra brannvesenet. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kun er
feierne som foretar boligtilsyn. Dette gjøres som regel i forbindelse med
Ildstedskontroll. For øvrig forhåndsvarsler feieretaten i god tid før de kommer.
Vi oppfordrer derfor folk til å være skeptiske når det gjelder salg av
brannslokningsutstyr på døren. For de som bor i borettslag eller i sameie
henstilles først til å kontakte styret i hvert enkelt borettslag eller sameie. De
fleste styrer har som regel inngått kontroll og serviceavtale med firmaer som
er seriøse på markedet.
For de som eier boligen selv og som må ha 5 års kontroll eller 10 års service
på sitt apparat, henstilles til at de kontakter Rådet for håndslokningsmaterial.
(www.rvb.no) før de kjøper tjenesten. Her vil man få opplysninger om
kompetente virksomheter på dette området.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skulle det passe for deg, ta direkte kontakt med Francisco:
francisco.echeverria@cfnavarra.es
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bruk av brannvesenets beredskapsressurser
Av Ståle Fjellberg 23.01.06
I forbindelse med endringer i veiledningen til byggeforskrift (VTEK973.utg.) er det oppstått diskusjon rundt forholdet å benytte
brannvesenet for å hindre brannspredning i fasade. Dette gjelder
særlig i boligkomplekser
Brannspredning i utvendig fasade - bruk av brannvesenets
beredskapsressurser
I forbindelse med prosjektering av boligkomplekser anbefaler NBLF at
brannvesenets beredskapsressurser ikke blir benyttet som utgangspunkt i
prosjekteringen, for å ivareta forskriftens krav til å hindre brannspredning
mellom ulike plan.
Les hele artikkelen på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunalteknisk kompetansenettverk
Av Per Ole Sivertsen 23.01.06
Ny internettarena for kompetanseutvekling mellom fagfolk innen alle
kommunale tekniske fagområder.
Kommunalteknisk Kompetansenettverk er ett nytt nettsted for alle
fagfolk som jobber innen de tekniske virkeområdene i kommunene.
Nettstedet har et eget område for fagfolk innen brann og redning.
Prosjektet er finansiert av Kommunaldepartement og Norsk
Kommunalteknisk Forening, og vil være gratis for brukerne i
pilotperioden ut 2006.
Her kan kommunene utveksle kompetanse gjennom å dele dokumenter og
stille hverandre spørsmål.
http://www.nkfnett.no/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NB! HUSK Å REGISTRERE NYE SOLSKINNSHISTORIER

Les hele artikkelen på våre hjemmesider

