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Brannforebyggende Forum 2006 
Av Elisabeth Gripne Plomgren 29.09.06 
 

Vi takker alle for hyggelige og inspirerende dager i Sandvika. 
  
Vi lovet å legge ut alle presentasjonene fra Brannforebyggende forum på 
hjemmesidene våre, men vi har problemer med serveren. Vi håper det snart 
blir løst, men om noen trenger foilene før kan de kontakte meg på mail. 
elisabeth.gripne@asker.kommune.no 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hurra endelig gjennomslag ”8,7 millioner til 
deltidsutdanningen”  
Av Nils Erik Haagenrud 07.10.06 
 

Justisminister Knut Storberget holdt hva han lovet på 
brannsjefkonferansen på Hamar i juni. Det er godt at det endelig er en 
regjering som er sitt ansvars bevist med å bevilge økonomiske midler 
for å kunne gi deltidsmannskapene den kompetansen de burde hatt for 
mange år siden.  
 
Deltidsutdanningen har vært en fanesak for NBLF i mange år og det er herlig 
å se at jobben/ påvirkningen har gitt resultater. De 8,7 millionene som er 
bevilget for 2007 gjør at vi får en god start, men må følges opp med mer 
penger i de kommende årene. Behovet for utdanning ute blant de deltids 
ansatte er stor, selv om mange brannvesen har vært i forkant og arrangert 
kurs. Det er sikker mange lurer på er om de får refundert det de har investert 
tidligere i deltidsutdanningen, men det står det ikke noe om i statsbudsjettet. 
Uansett er det en god investering og bygge opp ”humankapitalen” i brann-
vesenet, selv om den ofte ikke kommer frem i årsrapporten, KOSTRA tall, etc. 
 
De 8,7 millionene ligger i rammetilskuddet til kommunene. Vi hadde vel 
ønsket at det var øremerkede midler til deltidsutdanningen, men det er det 
dessverre ikke. Så nå blir det opp til brannvesenet og sørge for at pengene 
kommer til rett adressat. Hvis det er noen som lurer på hvor det står i 
statsbudsjettet, se på: Grønt hefte H-2193 bereg. Tekn. Dok side 124. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hjemmevakt er ikke lik ordinært arbeid! 
Av Guttorm Liebe 12.10.06 
 

Notodden kommune har fått svar fra Arbeidstilsynet Sør-Norge, som 
ikke vil gi Notodden brannvesen pålegg om å innføre en annen 
arbeidstidsordning. 
 
Denne nettside gjenga 22.06.2006 en faksimile av "Tilsynsrapport - varsel om 
pålegg" datert 27. april 2006 fra Arbeidstilsynet på Notodden til Notodden 
kommune, hvor essensen var at det ble satt likhetstegn mellom hemmevakt 
og ordinært arbeid. Se under fanen "Nyhetsarkiv". 
 
Etter redegjørelse fra Notoddens brannsjef, møte mellom arbeidsgiver, 
arbeidstakerrepresentanter og arbeidstilsynet, slår Arbeidstilsynet Sør 
Norge fast at "I de tilfeller hvor en har inngått særavtale som regulerer 
hjemmevakt, må eventuelle tvister på dette område avgjøres i henhold til de 
bestemmelsene som er gitt i tariffavtalen". 
 

Les hele brevet på våre hjemmesider. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

El-sikkerhet og samarbeide 
Av Guttorm Liebe 13.10.06 
 

Omtrent halvparten av alle branner i bygninger i Norge skyldes en eller 
annen form for feil eller feil bruk av elektrisk utstyr/ anlegg. Derfor 
arrangerer Gjensidige seminaret "Hvorfor er samarbeidet mellom 
elsikkerhetsmiljøet og brannmiljøet i Norge ikke-eksisterende" den 6. 
desember 2006. 
 
Brann- og feiervesenet og "Det lokale el-tilsyn" kom for noen år siden under 
samme direktoratet. Vi går ut fra at den manglende synergieffekten av dette 
overfor "elektriske brannårsaker" er en av grunnene til at Gjensidige ønsker å 
sette dette på dagsorden. Seminaret går midt under Aksjon boligbrann på 
Lysaker i Oslo, noe som gir en ypperlig anledning til å få fram budskapet om 
at brann- og feiervesenet og de lokale el-tilsyn bør iverksette tiltak sammen 
eller bidra overfor hverandre. 
 
Møt opp, - invitasjon finner du på våre hjemmesider. 
 
 

Ikke stopp NØDNETT! 
Av Guttorm Liebe 18.10.06 
 

”Dagensit.no” påstår at regjeringen skal behandle NØDNETT denne 
uka, og at det er fare for utsettelse. NBLF ber regjeringen om å fatte 
beslutning, slik at spaden kan stikkes i jorda. 
 
”Dagensit.no” skriver i dag at regjeringen trolig skal behandle spørsmålet 
omkring NØDNETT denne uka, og at det er fare for at Regjeringen vil 
utsette saken i påvente av ytterligere utredninger. 
 
Å utsette NØDNETT blir for oss ubegripelig, og kan evt. ikke komme av 
annet enn beslutningsvegring.  
 
Ubegripelig 
Prosjektet startet for mer enn 10 år siden, fordi det allerede den gang var 
behov for nytt radiosamband for nødetatene. Nytt radiosamband er for det 
første avgjørende for samarbeidet mellom de 3 nødetatene skal bli 
maksimalt, og her er det mye å ta igjen. TETRA-teknologien gir praktiske 
muligheter til å organisere oss smartere under innsats enn i dag, og vil bli et 
ledelsesverktøy. Alle 3 nødetatene har krav til kryptering av sambandet. 
Den digitale teknologien gir atskillig bedre muligheter til telemedisin og 
innføring av annen i IT. Alle nødetatene avventer nødvendige anskaffelser 
og utskiftinger i på vente av NØDNETT. 
 
De sakelige argumentene er mange, og det blir komplett uforståelig at mer 
enn 10 års arbeid under skiftende regjeringer skal stoppes opp idet spaden 
er i ferd med å bli satt i jorda. 
 
Fatt beslutning! 
I følge ”Dagensit.no” skyldes regjeringens nøling forhold langt i fra hva 
NØDNETT dreier seg om. Det fransk/tysk/spanske konsernet Eads, den 
ene av de to gjenværende leverandørene, hadde inntil i våres et 
datterselskap som blant annet produserte klasebomber og atomvåpen. Den 
andre aktuelle leverandøren, tyskeide Siemens, heftes av at 
forsvarspersonell skal ha mottatt gaver og reiser i forbindelse med IKT-
kontrakter. Dette i følge ”Dagensit.no”. 
 
Vi har forståelse for at Staten ikke skal inngå kontrakter med umoralske 
eller useriøse leverandører, - men tror ikke at det å stoppe saken vil løse 
problemet.  
 
Det må fattes beslutning. Dersom de politiske problemene virkelig er store, 
anbefaler vi regjeringen å ta et politisk valg nå, mellom disse to 
gjenværende leverandører. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ICS - veien videre 
Av Guttorm Liebe 21.10.06 
 

Brannsjef Jon Myroldhaug, Oslo er foreløpig sistemann ut i 
"Brannmannens" artikkelserie om ICS i Norge. 
 
Artikkelserien har inneholdt bygging av innsatsorganisasjon, stabs- og 
ledelsesfunksjoner, drift av store innsatsorganisasjoner og hva som er gjort 
innenfor skogbrannområdet i noen av våre fylker. 
  
Bakgrunn for artikkelen er blant annet at Jon var på studietur i 2005. 
Dessuten har han gjort sine tanker under forberedelsene til årets 
storøvelse, - "Øvelse Oslo 2006". 
  
Med tillatelse av "Brannmannen" gjengis hele artikkelen på våre 
hjemmesider. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NNBB!!  HHUUSSKK  ÅÅ  RREEGGIISSTTRREERREE  
NNYYEE  SSOOLLSSKKIINNNNSSHHIISSTTOORRIIEERR  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 


