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Revisjon av NS 3910 – Brannmateriell – Vedlikehold av 
håndslokkere 
Av Per Ole Sivertsen 04.04.05 
 

NBLF er oppfordret til å delta i revisjon av NS 3910 – Brannmateriell – 
Vedlikehold av håndslokkere. Er du som medlem interessert i å delta 
må du melde fra om dette til Ingar Gjesmoe innen 15. april. 

Vedlagt følger kopi av et brev fra Standard Norge som NBLF behandlet på 
møtet 8. mars og hvor vi var oppfordret til å nominere en person til 
revideringskomiteen av NS 3910. 
 
NBLF så det som viktig å delta, men pga. den forestående 
Generalforsamlingen mener forbundsstyret et det er det nye styret som 
skal bestemme hvem som skal sitte i komiteen. Vi har derfor bedt om 
henstand til 1. mai med å melde inn navnet. 
 
Forbundsstyret ønsket også at saken blir bekjentgjort på nettet og at de av 
forbundets medlemmer som ønsker å bli oppnevnt som medlem skulle 
gjøre dette ved å melde fra til sekretæren Ingar Gjesmoe på følgende E-
postadresse Ingar.Gjesmoe@drammen.kommune.no innen 15. april 2005. 
I Florø vil det nye styret bestemme hvem som skal oppnevnes blant de 
interesserte.  

NB! Fristen er 15. april. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Prosjekt ”støtteteam” i Buskerud 
Av Guttorm Liebe 17.03.05 
 

Interkommunalt samarbeide om ledelse av store og langvarige 
skogbranner - først i Telemark og nå til Buskerud. Prosjektene er 
fornorskede utgaver av det amerikanske på IMS/ ICS, og har som 
hovedmål å bistå den aktuelle brannsjef med et støtteapparat 
(stabsfunksjoner gitt navnet støtteteam) når ledelsesoppgaven blir 
meget omfattende og/ eller langvarig. 
 
Interkommunalt samarbeide om ledelse av store og langvarige 
skogbranner - først i Telemark og nå til Buskerud. Prosjektene er 
fornorskede utgaver av det amerikanske på IMS/ ICS, og har som 
hovedmål å bistå den aktuelle brannsjef med et støtteapparat 
(stabsfunksjoner gitt navnet støtteteam) når ledelsesoppgaven blir meget 
omfattende og/ eller langvarig. 
  
Som et ledd i utvekslingsopplegget DSB har med Bureau of Land 
Management (BLM) i USA angående ledelse av store skogbranner, har de 
siste to årenes ”studenter” fått oppgaver utover det å studere. 
Varabrannsjef Ove Stokkeland, Skien fikk i 2003 som oppgave å etablere 
en form for interkommunal stabsfunksjon som kunne bistå den lokale 
brannsjef når ledelsesoppgavene ble meget store eller langvarige, ganske 
identisk med IUA-modellen. Forutsetningen for at en slik ordning skal 
kunne fungere er at det inngås avtaler mellom alle berørte brannsjefer og 
parter. Han skulle videre sørge for at kolleger i Buskerud fylke ble bragt inn 
i prosjektet med tanke på en videreføring dit året etter. 
  
Brannsjef Dag Botnen var fjorårets ”student” og hans tilleggsoppgave er å 
følge opp med et tilsvarende prosjekt i Buskerud fylke. 
  
Les prosjektplanen på våre hjemmesider. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NBLF lyktes som seminararrangør 
Av Jan kongsvik 16.03.05 
 

Endelig har norske brannfolk som jobber med kurs og opplæring fått 
et felles møtepunkt hvor vi kan utveksle ideer, erfaringer, tips og råd. 
1. og 2. juni samles vi til seminar igjen. 
 
På de regionale brannvernseminarene i fjor høst var det til sammen 288 
deltakere fra plan- og bygningsetater, 482 fra brannvesen og 164 fra andre 
faggrupper. Denne fordelinga var helt opp til intensjonene med 
seminarene. Klikk deg inn på hjemmesiden og les resten. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les også disse nyhetene på våre hjemmesider 
 

•  Justisminister Dørum på besøk hos Ålesund brannvesen, 
•  DSB må beherske balansekunsten! 
•  Tresjikts elementskorsteiner - utredning av brannrisiko 

NBUF-seminar 2005 i Asker og Bærum 
Av Rune Paulsen 29.03.05 
 

Endelig har norske brannfolk som jobber med kurs og opplæring fått 
et felles møtepunkt hvor vi kan utveksle ideer, erfaringer, tips og råd. 
1. og 2. juni samles vi til seminar igjen. 
 
NBUF så dagens lys for første gang i Bergen 20. mai 2003. Forumet er 
dannet av, med og for norske brannfolk som jobber med kurs og 
opplæring både internt og eksternt. Samlingene er en anledning til å treffe 
kollegaer fra andre brannvesen, hvor vi bl.a. kan drøfte felles 
problemstillinger. Det er også nyttig å hente tips og ideer, samt høre hvilke 
erfaringer andre har gjort innenfor disse områdene. 
 
Tid og sted for neste samling er satt til: 
 
Asker og Bærum Brannvesen 
01. – 02. juni 2005 
 
Programmet for årets seminar vil være variert og vil omtrent følgende 
innhold: (med forbehold om evt. endringer) 
 
•  Presentasjon av kursvirksomheten i arrangørbrannvesen som denne 

gangen er Asker og Bærum 
•  Motivasjonsforedrag av et kjent ansikt…..  hvem?  (Avsløres ikke før 1. 

juni) 
•  Knut Norum fra Brannvernforeningen presenterer ordningen omkring 

sertifisering og resertifisering av instruktører for varme arbeiderkurset  
•  Brannsjefer / avdelingsledere fra flere norske brannvesen kommer for å 

si noe om deres syn på utdanningen norske brannfolk i fremtiden, samt 
betydningen av ekstern kursvirksomhet i distriktet. Etterpå blir 
det mulighet til å fremme spørsmål / problemstillinger. 

  
Deltakerne i dette innslaget vil bli: 
Helge Eidsnes Brannsjef i Bergen Brannvesen, 
Bjørn-Olav Heieraas Brannsjef i Trondheim Brann og Redningstjeneste 
Ronny Røren Brannsjef i Asker og Bærum Brannvesen 
Bjørn Småbråten Brannsjef i Ringerike Brannvesen 
Ragnar Kvenodd Avdelingsleder på markedsavdelingen i Oslo Brann og 

Redningstjeneste 
•  Presentasjon av diverse administrasjonsverktøy som kan lette hverdagen 

for mange av oss som driver med kurs og opplæring 
•  En unik mulighet til å treffe kollegaer fra små og store brannvesen i hele 

kongeriket. En mulighet til å utveksle ideer, erfaringer og materiell eller 
å hente tips om hvordan andre har løst ulike problemstillinger, m.m. 

     
Seminaret finner sted påRainbow hotel, Oslofjord i Sandvika 
  
Pris: Kr. 1.000,- pr. person inkluderer seminaravgift, lunsj, kaffe og 

forfriskninger begge dager, sosial utflukt på kvelden 1. juni med 
middagsservering og "någo attåt". 

 
Påmelding eller andre henvendelser kan gjøres til:  

 
Jan Eriksen Tlf. 66 76 43 21  /  917 58 561 
Jan.eriksen@asker.kommune.no  
  

eller:  
 Rune Paulsen  Tlf. 66 76 43 06  /  917 58 551 

rune.paulsen@asker.kommune.no 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NB! HUSK Å REGISTRERE NYE SOLSKINNSHISTORIER 

 


