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Velkommen tilbake etter en velfortjent sommerferie 
Av Per Ole Sivertsen 11.08.04 
 

Sommerferien er over for de fleste og nå er det på tide å ”brette opp 
armene” som noen sier - selv om det gjør vondt. 
 
Vi trenger å komme i gang med aktivitetene igjen på sidene våre og da kan 
alle medlemmene bidra med stoff eller bare klikke seg innom for å lese.  
Har det skjedd noe som har nyhetsverdi for andre er det bare å skrive en 
nyhet. Hvis du ikke har noen nyhet har, det muligens skjedd en hendelse i 
sommer som du kan registrere som Solskinnshistore. Kanskje har du noe 
du vil diskutere med andre - start en diskusjon enten det er faglig eller ikke. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

"FREMTIDENS BRANNVESEN" - DSBs reisestipend 
Av Guttorm Liebe 06.07.04 
 

DSB ga NBLF kr. 10 000, - som 25 års jubileumsgave. Disse pengene 
skulle benyttes til et reisestipend, med mål å bidra til ”Fremtidens 
brannvesen”. For å stimulere våre medlemmer ytterligere, doblet 
NBLF dette ved selv å legge til tilsvarende beløp i styremøte 28. mai i 
år. NBLF har mottatt 3 søknader om DSB’s reisestipend, som alle er 
gode og relevante. NBLF ønsker å få mest mulig ut av dette initiativet 
samtidig som initiativ og tiltakslyst honoreres.  
Nødmeldetjenesten 
 
En av søknadene er fra et av NBLFs styremedlemmer, Per Ole Sivertsen. 
Han ønsker å studere hvordan ett nødnummer fungerer i praksis i våre 
nærmeste naboland. Søknaden er derfor noe smal i forhold til mandatet.  
NBLF har et konkret behov for å se på nettopp dette i forbindelse med sin 
behandling av Justisdepartementets utredning ”Forenkling og 
effektivisering av nødmeldetjenesten”, hvor JD foreslår at det innføres ett 
nødnummer i Norge. Nils Erik Haagenrud er fra tidligere NBLFs ”mann” 
innenfor nødalarmering og digitalt radiosamband. Arbeidsutvalget i NBLF 
har derfor kommet til at disse to danner en arbeidsgruppe som på NBLFs 
kostnad gjennomfører en lignende studiereise og avleverer NBLF en 
rapport som skal benyttes i forbindelse med NBLFs behandling av nevnte 
utredning. 
  
De to øvrige søknadene deler det totale reisestipendet, som er på kr. 20 
000,-, noe som medfører at ingen av dem får dekket sine budsjetterte 
kostnader fullt ut. 
 
Beredskap, utdanning og forebyggende virksomhet 
Morten Svandal, branninspektør i Arendal brannvesen, skal reise til 
Sverige for å se på beredskap og utdanning, og til England for å se på hva 
de gjør innenfor forebyggende virksomhet. Der ber NBLF han om å 
studere ”Community Safety” spesielt. Dette burde totalt sett bidra til innspill 
til ”Fremtidens brannvesen”. Morten Svandal tildeles kr. 7 000, - til dette 
formål. 
 
Interkommunalt samarbeide om beredskap 
Torgeir Andersen, brannsjef i Drammen og Ove Stokkeland, varabrannsjef 
i Skien, skal sammen reise til Syd-Sverige for å studere nærmere et 
omfattende interkommunalt samarbeide, blant annet innenfor beredskap. 
”Fremtidens brannvesen” vil måtte bli en mer aktiv del av kommunenes 
beredskap, og interkommunalt samarbeid innenfor dette område kommer 
til å bli mer og mer vanlig. Innspill til hvordan interkommunalt samarbeid 
kan organiseres, hvordan ROS-analyser / kommunale beredskapsplaner 
kan utvikles og organisatoriske modeller for håndtering av krisepregede er 
derfor etterlengtet. Torgeir Andersen og Ove Stokkeland tildeles til 
sammen kr. 13 000, - til dette formål. 
 
Det stilles som krav at de som tildeles stipendene og gjennomfører sine 
reiser, skal avgi skriftlig rapport, skrive en kortversjon som legges ut på 
NBLFs nyhetsside og stille seg til rådighet overfor brannbefalslagene og 
andre som foredragsholdere. 
 
Vi ønsker disse lykke til, og ser fram til resultatene med spenning! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Fagseminar – fra byggesak til driftsfase 
Av Per Ole Sivertsen 12.07.04 
 

               
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens 
byggingstekniske etat (BE), med Norsk brannbefals landsforbund 
(NBLF) som teknisk arrangør inviterer til fagseminar på ulike steder i 
landet i november. 
 
På fagseminaret skal det bl.a. informeres om: 
 Forholdet mellom brannvernlovgivningen og byggesakslovgivningen 

(rollefordeling, samarbeid)  
 Tilsyn, kontroll og ferdigattest etter plan- og bygningslovgivningen  
 Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)  
 Ny forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning 

 
Seminaret varer en dag og målgruppen er: 
 Ledere og kommunenes plan- og byggesaksbehandlere  
 Brannsjefer og personell i brannforebyggende avdelinger  
 Andre som jobber med relaterte oppgaver 

 
Seminaret avholdes følgende steder og datoer: 
 

Sted Tid 
Ålesund 1. november 
Stavanger 2. november 
Bergen 9. november 
Tromsø 10. november 
Trondheim 11. november 
Lillehammer 16. november 
Oslo 17. november 
Bodø 18. november 

 
 
Deltakelse er 
gratis, men den 
enkelte må selv 
dekke reise-
utgifter og lunsj i 
forbindelse med 
seminaret. 

 
Pris for lunsj er ca. kr 300,- per person.  
 
Program og påmeldingsskjema vil bli sendt ut i uke 39. 
 
Merk deg dato og sted som passer best for deg og sett av dagen til et 
seminar fylt med faglig innhold. 
 
På hjemmesidene kan du laste ned informasjonsbrosjyre 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Brannsjefkonferansen 2004 
Av Per Ole Sivertsen 02.07.04 
 

Referatet fra brannsjefkonferansen er nå lagt til i nyheten datert 14. 
juni og den finner du under Arkiv i menyen på hjemmesiden vår. 
 
Du finner referatet helt i bunnen av nyheten. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LANDSRÅDSMØTE 1. - 2. desember  
Av Guttorm Liebe 09.07.04 
 

Landsrådsmøte arrangeres én gang hvert år, og består av kretslags-
lederne og NBLF styre m/ varamedlemmer. Møtet kombineres med et 
samarbeidsmøte med Gjensidige NOR forskring. 

Dato for møtet er med andre ord satt. Gjensidige NOR forsikring har ikke 
lenger eierinteresser i Starum-senteret, slik at dette ikke nødvendigvis blir 
møtestedet. Møtested er foreløpig ikke satt. Særskilt invitasjon blir sendt ut 
seinere hvor sted og detaljert innhold framkommer. 

For de som er aktuelle: Sett av datoene. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


