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Læreplan - Beredskapskurs trinn III 
Av Guttorm Liebe 14.11.04 
 

NBLF har sammen med 2 fagforbund og 15 brannvesen fått forslaget 
til læreplan for beredskapskurs trinn III til uttalelse, med frist 6. 
desember 2004. 
 
Jan Kongsvik har vært NBLFs deltager i læreplanutvalget, og NBLF skal 
avgi uttalelse. 

Forslaget innebærer store endringer, blant annet forkurs for de som 
rekrutteres den "korte vegen" og forlengelse av kurset i forhold til dagens 3 
uker. Du finner utskriftsvennlig versjon som link i nyheten på hjemmesiden. 

Start gjerne en diskusjon på NBLFs diskusjonsside. 
Send dine synspunkter til undertegnede eller til Bjarne Vikshåland: 
bjv@karmoy.kommune.no 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nordland brannbefalslag reetablert 
Av Jan Kongsvik 19.11.04 
 

De siste 4-5 år har Nordland ”avsatt en hvit flekk på NBLF-kartet”. 
Men fra 17.11.04 er det nye Nordland Brannbefalslag oppe og står. Og 
NBLF er omsider blitt landsdekkende. 

Fra 1980 til slutten av 90-årene eksisterte det et Nordland Brannbefalslag 
med basis i Saltenområdet. Etter den tid har laget eksistert kun på papiret. 
I 1983 ble det dannet et eget brannbefalslag på Helgeland, men dette 
døde hen alt i begynnelsen av 90-årene. 

Forbundsstyret har de siste par år gjort flere framstøt for å ”dekke den 
hvite flekken på kartet”, uten at det har lykkes før nå. Det var derfor en 
gledens dag og en viktig milepæl for NBLF da Nordland Brannbefalslag ble 
reetablert, ved et møte på Bodø brannstasjon onsdag 17. november 2004. 

Det nye laget grenser opp mot Hålogaland Brannbefalslag (ca Hamarøy), i 
sør mot Trøndelagsgrensen. Og det er en visjon for det nye laget å 
”redusere høyden på Saltfjellet”, som på flere måter deler fylket.  

Oppstartmøtet var forberedt av NBLF`s nestleder Jan Kongsvik i 
samarbeid med 3 nøkkelpersoner fra Salten og Helgeland. 16 potensielle 
medlemmer deltok på dette møtet, som også ble ledet av Jan Kongsvik. 
Dårlig vær og føreforhold, med tilhørende forsinkelser, la ingen demper på 
oppslutningen eller engasjementet i å få drift i det nye laget.  

Til leder ble valgt Kurt Are Olsen, som er leder for 110-sentralen på 
Helgeland. Sammen med resten av det nye styret vil han nå gå i gang med 
medlemstegning, vedtekter og målsetninger for laget. 

Forbundsstyret ønsker det nye Nordland Brannbefalslag velkommen inn i 
NBLF-familien, og hell og lykke i den viktige oppstartperioden. 

Styret i det nye Nordland Brannbefalslag består av f.v.: Kurt Are Olsen, Rana 
(leder), Einar Evensen, Hemnes, Tom Pedersen, Røst, Asbjørn Nordli, Bodø og 
Geir Johan Hanssen, Brønnøy 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER 

VI TRENGER DEM – JO FLERE, JO BEDRE 

Fagseminarene en suksess! 
Av Guttorm Liebe 23.10.04 
 

DSB melder om 1030 påmeldte deltagere til de 8 avholdte seminarene 
"Fra byggesk til driftsfase" i november. Seminarrunden skal 
evalueres i januar neste år, - men allerede nå fortjener 
brannbefalslagene takk som utmerkede arrangører! 
 
Fagseminarene, som ble avholdt i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, 
Bergen, Stavanger, Oslo og Lillehammer, har fått gode tilbakemeldinger. 
Samarbeidsgruppen som har stått bak tiltaket skal evaluere opplegget i 
januar 2005.  

De tilbakemeldinger undertegnede har fått er positive, både til det faglige 
innholdet og ikke minst i forhold til det tekniske arrangementet. Allerede før 
evalueringen kan det derfor deles ut ros til de aktuelle brannbefalslagene. 

I løpet av Landsrådsmøte som er i Lillestrøm/ Oslo 1. - 2. desember bør 
brannbefalslagene gi tilbakemeldinger på om dette er et opplegg som det 
er ønskelig å gjenta.   

Presentasjonene fra årets seminarrunde finnes på DSB's sider: 
http://www.dsb.no/ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Aksjon boligbrann 2004 - rekordmange påmeldte 
Av Trygve Lennavik 01.12.04 
 

Årets aksjon boligbrann har rekordmange påmeldte. I alt er 268 
brannvesen påmeldt og det 90 flere enn i 2003. NBLF ønsker alle 
lykke til med aksjonen. 
 
Aksjon boligbrann innledes 1. desember med røykvarslerens dag og følges 
opp 7., 8. og 9. desember med besøk av 30000 boliger rundt i hele landet. 
I år er det laget ny og forbedret sjekkliste. Det er også laget ny 
informasjonspakke som inneholder brosjyremateriell, ett selvslokkende lys 
og ett batteri til røykvarslere.  

De kommunene som ikke er påmeldt i år får kanskje en ny mulighet til 
neste år. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Landsrådsmøte 
Av Guttorm Liebe 02.12.04 
 

Tettpakket program, mange deltagere, rapporter om høy aktivitet, 
noen spesielle gjester og god stemning er stikkord fra 
Landsrådsmøte som ble arrangert sammen med Gjensidige NOR 
Forsikring hos Firesafe på Åråsen 1. og 2. desember 

Landsrådsmøtet fikk en gjennomgang av siste års aktiviteter og produksjon 
fra forbundsstyret da det ble samlet 1. desember på Åråsen ved Lillestrøm. 
Låndsrådsmøte var omtrent fulltallig, noe som også gjaldt Gjensidige NOR 
Forsikring. Brannsjef Helge Eidsnes holdt et innelegg om kvartals- og 
bygårdsbranner som falt i god jord. 

Firesafe var vertskap for såvel møtet som julemiddagen som fulgte. Under 
denne dukket plutselig han Knut opp. Han ga forsamlingen en reise 
gjennom "brannNorge" på et spenn av dialekter. Trubaduren Jørn Hoel 
dukket også opp, noe som ikke akkurat dempet stemningen. 

2. desember var møtet lagt til Slottsparken Appartement, hvor kretslagene 
og Gjensidge NOR Forsikrings regionskontakter rapporterte om aktiviteter 
og ideer. Såvel Odd Rød (Gjensidige NORs sentrale mann) som 
undertegnede var rimelig godt fornøyd med det vi hørte! 

Det ble premiere på en TV-innspilling. Møtet ble avsluttet med at Morten 
Svandal rapporterte fra sine 2 studiereiser, som var resultatet av DSBs 
25års gave til NBLF (reisestipend). 

Oppfordringen var samtlige tilstedeværende var: register 
"solskinnshistorier". 

Et formelt referat blir laget noe seinere og lagt ut under fanen "Møtereferat" 
som vanlig. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Følg med på TV2 på nyttårsaften kl 17.35 
 

 


