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Møte mellom MRBL og Odd Einar Dørum 
Av Trygve Lennavik 23.09.04 
 

Tirsdag 21.09.04 møttes Møre og Romsdal brannbefalslag (MRBL) og 
Odd Einar Dørum i Haram. Møtet varte en time og sentrale temaer var 
nødmeldetjenesten og deltidsbrannmannsutdanningen, men 
sivilforsvaret og kompetansebevis for utrykningskjøring ble også 
berørt. 
 
Odd Einar Dørum besøkte Haram kommune i regi av Haram Venstre og 
hadde et stramt program, som spente fra skipsbygging via brannvesen til 
forebygging av rusproblematikk. I et slikt mangfold fikk vi presentere våre 
problemstillinger. Vi følte at møtet var konstruktivt og vi følte at Dørum var 
lydhør. Dørum fortalte at han var interessert i å treffe brannvesen rundt om 
i landet og at dette besøket var det første til et deltidsbrannvesen. 
  
Møtet startet med at vi takket for sist (generalforsamlingen i Ålesund 2003) 
og fortalte at han var invitert til generalforsamlingene i Florø i 2005. Videre 
ble møtedeltakerne presentert: Oddbjørn Indregård leder MRBL og 
varabrannsjef i Ålesund, Trygve Lennavik n.leder MRBL og branningeniør i 
Ålesund, Stig Fjørtoft styremedlem MRBL og brannsjef i Haram, Odd Arne 
Hansen sekretær MRBL og varabrannsjef i Tingvoll 

 
Fotograf: Tina Mari Flem, Haramsnytt 
Fra venstre Trygve Lennavik, Oddbjørn Indregård, Odd Einar Dørum, Stig Fjørtoft og Odd Arne 
Hansen 
 
Stig Fjørtoft innledet møtet med en orientering om Haram brannvesen og 
de utfordringene et deltidsbrannvesen med 7 brannstasjoner og 80 
mannskaper står overfor. Og Fjørtoft påpekte 3 hovedpunkt som blir 
utfordrende i fremtiden: 

·         Deltidsbrannmannsutdanningen 
·         Kompetansebevis for utrykningskjøring 
·         Helse og fysiske krav til røykdykkere 

  
Fjørtoft presiserte at dette er fornuftige og gode tiltak, men når tiltakene 
kommer så og si samlet, kan det gå utover både rekruttering og økonomi. 
Og på mange måter blir disse tiltakene det godes fiende. Fjørtoft luftet 
også tanken om at brannvesenet burde være statlig (uavhengig kommunal 
økonomi). 
  
Dørum var svært lydhør for de utfordringer et deltidsbrannvesen står 
overfor og hadde full forståelse for dette, men hadde ikke tro på statlig 
brannvesen. Dørum mente at brannvesenet må ha en lokal forankring og 
utnytte det lokale engasjementet. Videre sa Dørum at det var svært nyttig 
å få en beskrivelse fra et deltidsbrannvesen om de daglige utfordringene 
de står overfor. 
 
Les hele saken på våre hjemmesider 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Program og påmelding til fagseminaret er nå klart 
Av Per Ole Sivertsen 24.09.04 
 

Endelig er programmet for fagseminaret "Fra byggesak til driftsfase" 
klart. 

Ved å klikke deg inn på våre hjemmesider finner du mere informasjon, 
program og mulighet for påmelding. Det er viktig med påmeldinger fra 
både brannvesen og byggesak. Prisen for seminaret er satt svært lavt slik 
at flest mulig skal kunne delta. Målgruppen er ledere og personell i 
kommunenes plan- og bygningsetat, brannsjefer og personell i 
brannforebyggende avdelinger. Ved for mange påmeldte vil denne 
målgruppen bli prioritert. Seminaret går over en dag. 

Du oppfordres herved til å informere om dette til alle potensielle 
deltakere. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ett nødnummer, - NBLFs høringsuttalelse 
Av Guttorm Liebe 01.10.04 
 

Som ledd i innhenting av synspunkter fra NBLFs medlemmer, ble 
rapporten fra Per Ole og Nils Erik sin studietur lagt ut på nettet. I 
tillegg til diskusjoner i NBLFs styre har 10 av våre medlemmer gitt 
klare signaler om hva de mener innen høringsfristens utløp. Vi 
sender derfor vedlagte høringsuttalelse i visshet om at det store 
flertall i NBLF slutter seg til den. To hendelser i Vestfold og Telemark 
den siste måneden har på hver sine måter pekt i retning av at ett 
felles nødnummer kan være en fordel. 
 
Innholdet NBLFs høringsuttalelser og "policy"-dokumenter anbefales 
benyttet av alle NBLFs tillitsvalgte og medlemmer i de sammenheng som 
er naturlig. 
På hjemmesiden finner du NBLFs høringsuttalelse til Justisdepartementets 
utredning om "Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten". 
 
Konklusjonene fra høringsuttalelsen er: 
 
KONKLUSJONER 
1.     Innføring av ett nødnummer, eller å beholde de 3 vi har, er ikke den 

sentrale problemstillingen. Ett nødnummer kan innføres innenfor 
gjeldende alarmsentralstruktur, dog med den konsekvens at det 
samtidig innføres et forsinkende ledd (PSP) 

2.     Skal det ha noen hensikt å etablere ett nødnummer, må det samtidig 
etableres felles nødmeldesentraler for de 3 nødetatene, slik at det 
forsinkende leddet gjøres minst mulig. 

3.     Hvordan operasjonsentralfunksjonene skal struktureres, må utredes 
nærmere. 

4.     Fordeler og ulemper ved to nødnummer - ett for nød som skyldes 
ulykke og ett for nød som skyldes kriminell handling, bør utredes. 

5.     Dersom det etableres ett nødnummer og felles operasjonssentral for 
de 3 nødetatene, må følgende vilkår og prinsipper legges til grunn: 
• fagsentralprinsippet må ivaretas  
• befolkningsgrunnlag bør være over 300 000, slik at sentralen får 

tilstrekkelig mange hendelser  
• sentralene må lokaliseres slik at telesikkerheten samt 

rekrutterings- og bemanningsbehovet blir best mulig ivaretatt  
• alle sentralene må knyttes sammen i ett felles nettverk og bruke 

samme database slik at sentralene kan utfylle hverandre og 
overta driften for hverandre.  

• Staten må få ansvaret for drift og økonomi, slik at lik og sikker 
tjeneste i hele landet sikres  

• sentralene betjenes av ”all-roundoperatører” i ”første linje”  
• for å ivareta de respektive fagområder bør personell fra hver av 

de tre nødetatene leies inn for betjening av ”andre” linje, 
direktealarmer, vakttelefoner og lignende  

• det må innføres teknikk for å påkalle oppmerksomhet fra 
hverandre, både internt i sentralene og på tvers av disse (f.eks. 
for å komme i kontakt med tolker)  

• hvis digitalt nødnett blir innført, bør sentralene få en sentral rolle 
med å styre og betjene dette nettet 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER 


