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Opplæring deltidspersonell, muligheter for gjennomføring
Av Trygve Lennavik 04.11.02
Møre og Romsdal brannbefalslag har, på oppfordring fra våre
medlemmer, laget et ”høringsnotat” og sendt dette til NBLF for
behandling. Dette er nå behandlet av NBLF, som støtter våre
synspunkt og vi oversender skrivet til direktoratet for brann- og
elsikkerhet (DBE). Vi vil også oppfordre alle kretslag til å lage
tilsvarende ”høringsnotat” og sende disse til DBE.
Direktoratet for brann- og elsikkerhet, v/Hans Moholt
”Høringskommentarer” – deltidsutdanning av brannmannskaper Møre og
Romsdal brannbefalslag (MRBL) er i utgangspunktet positivt til den nye
deltidsreformen, og at det endelig blir stilt nye kompetansekrav til
deltidsmannskaper.
Men det faktum at reformen har endret karakter i forhold til finansiering og
at det ikke er differensierte krav til kompetanse m.m. har ført til en mer
kritisk holdning til reformen. Også det at flere av våre medlemmer har tatt
kontakt med styremedlemmer i MRBL med oppfordring om å gi merknader
på deltidsreformen sier sitt. Med dette som utgangspunkt gir MRBL herved
sine merknader til reformen.
1. Kompetansekravet til deltidsmannskaper:
Trinnvis opplæring:
Kompetansekravet og opplæringsløpet til en brannkonstabel må tilpasses
den tjenesten brannkonstabelen skal utføre. I hht
dimensjoneringsforskriften er det i praksis 3 tjenester som kan være
aktuelle. MRBL mener derfor en bør etablere et kompetansekrav/
opplæringsløp som gjenspeiler disse 3 tjenestene. Et opplæringsløp vil da
bestå av 3 trinn.
Trinn 1 - opplæring til brannkonstabel.
Trinn 2 - opplæring til brannkonstabel m/ røykdykking.
Trinn 3 - opplæring til brannkonstabel m/ kjemikaliedykking.
Våre argumenter for en slik trinnvis opplæring er følgende:
Det er kommuner/brannstasjoner som ikke har røykdykkertjeneste i sin
brannordning. Det samme gjelder kommuner som ikke har beredskap for å
håndtere akutt forurensning (kjemikalievern beredskap med kjemikaliedykking). Det er derfor både urimelig og lite hensiktsmessig å bruke tid og
resurser på tilegne seg en kompetanse som kommunen ikke skal benytte
seg av.
Læreplanen før den trinnvise opplæringen bør organiseres slik at en kan ta
påbygging fra trinn 1 til trinn 2 og 3.
Brevkurset:
I dag er gjennomført brevkurs en forutsetning for å påbegynne grunnutdanningen. Dette er etter MRBL sin mening en urimelig forutsetning, da
det er svært mange kommuner som ikke har gjennomført brevkurset og
mye av innholdet i brevkurset blir dekt av grunnutdanningen. Også det
faktum at innholdet i brevkurset er modent for oppgradering forsterker våre
argument for at innholdet i brevkurset bør/må kunne integreres i grunnutdanningen.
Finansiering:
Finansiering av opplæringsreformen er en forutsetning for at reformen skal
kunne gjennomføres. Det må være et absolutt krav at staten dekker de
kostnader som er forespeilet i tidligere ”høringsbrev”, etc. Hvis ikke
ovennevnte ”gradering” og finansiering blir tilfredsstillende ivaretatt, vil vi få
en nedbygging av beredskapen i distriktet. En slik utviklingen er ikke
brukeren av våre beredskapstjenester tjent med. En må derfor søke å
finne en balanse som gir muligheter for en tilfredsstillende kompetanse for
brannmannskapene, og en optimal brannberedskap for brukerne.
2. Kompetansebevis for utrykningskjøring:
Dagens krav til kompetansebevis for utrykningskjøring vil sannsynligvis
medføre en omfattende avuniformering av utrykningskjøretøy. For å unngå
en slik utvikling bør en også søke å finne en fornuftig balanse. MRBL vil
anbefale at en prøver å påvirke veimyndighetene dit hen at kravet først
iverksettes på det ”nivå” hvor det stilles krav til dreiende vaktordning, jf
dimensjoneringsforskriftene.
(Les svaret fra styret i NBLF på våre hjemmesider)

11.11.2002
NBLF's prinsipputtalelse angående bemanning og
lokalisering til 110-sentralene
Av Guttorm Liebe 03.11.02
Fagsentralprinsippet må følges. Operatørene har 2-delt oppgave,
både betjene innringer og utrykkende styrker. Sentralene må være 2mannsbetjente av respektive fagpersonell. Sentralene må ligge tett
inntil en kasernert brannstasjon og teleteknisk sentralt.
Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har nærmest kontinuerlig hatt på
dagsorden og uttalt seg om vår nødalarmeringsstruktur, seinest i et
omfattende notat dat. 16. sept. 2000 (inneholdende en diskusjon av om ett
nødnummer er fornuftig eller ikke).
Spørsmålet om struktur og lokalisering av våre nødalarmeringssentraler er
igjen på dagsorden som følge av de endrede politidistriktsgrensene,
hvorfor denne prinsipputtalelsen om NBLF`s standpunkt er skrevet.
FAGSENTRALPRINSIPPET
NBLF har i likhet med våre sentrale fagmyndigheter, konsekvent hevdet
det såkalte fagsentralprinsippet, som i korthet går ut på følgende:
A) Oppgaven til operatørene er delt i 2:
o
dels være å betjene publikum
o
dels å være operasjonssentral for utrykkende styrker
B) Betjeningen av de respektive nødnummerne skal skje av "fagpersonell",
dvs. :
o
110-sentralene skal operere av branntjenestemenn
o
112-sentralene av polititjenestemenn, og
o
113-sentralene av helsepersonell.
C) Det må være minst 2-mannsbetjening
o
én skal betjene publikum
o
én skal betjene utrykkende styrker
o
det forutsettes at det folketallet i nedslagfeltet er stort nok til at
dette er økonomisk akseptabelt, noe som sikrer tilstrekkelig
antall hendelser, slik at operatørene får erfaring (kvantitet skaper
kvalitet) av sikkerhetsmessige grunner
D) 110-sentralene må lokaliseres i kassernerte brannstasjoner, fordi:
o
ivaretar fagsentralprinsippet
o
gir mulighet for støtte av fagpersonell (operasjonelt)
o
alarmsentralene er til enhver tid første ledd i bygging av
stabsfunksjoner ved store hendelser, - stabspersonellet skal
hentes fra et fagmiljø
I tillegg må nødalarmeringssentralene ligge:
E) Teleteknisk sentralt
o
Alternative veger inn/ut
o
God kapasitet i telenettet
o
Kort veg til sentrale telenettknutepunkter
Disse prinsipper er uavhengig av nødalarmeringsstrukturen og må gjelde
uansett om vi i Norge fortsetter med 3 ulike nødnummere eller ikke.
Lokaliseringen av sentralene ved ett nødnummer vil enten måtte forbli i
prinsippet slik som i dag, eller måtte bli tett inntil én av de deltagende
organisasjonene (politi, sykehus, brannstasjon).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny søknadsfrist til deltidsreformen
Av Per Ole Sivertsen 22.10.02
De som har glemt å melde seg på til neste års Grunnkurs for
deltidsbrannpersonell og/eller Veilederkurs i 2003 får nå en ny sjanse.
Det er nytt av året at disse kursene står i kursplanen til Norges brannskole,
og brannskolen ønsker derfor å forlenge søknadsfristen på de to nevnte
kursene.
Ny søknadsfrist er 15. november 2002.
Denne fristen gjelder kun for deltid og kun for de to ovennevnte kursene.
Benytt søknadsskjema i Kursplan for 2003.

