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Rapport etter studietur til England og Sverige

Avtalen med Gjensidige NOR Forsikring videreføres

Av Morten Svandal 28.12.04

Av Guttorm Liebe 26.12.04

På hjemmesidene til NBLF følger en rapport etter mine studieturer til
England og Sverige. Det finnes også en videosnutt av en banebrytende brannstasjon i Birmingham som er annerledes enn den
konservative brannstasjon.

Avtalen går ut på samarbeide om forebyggende tiltak, nasjonalt og
regionalt. ”Solskinnshistoriene” og deltagelse i ”Aksjon boligbrann” er
de nasjonale tiltakene. De regionale tiltakene framgår av avtaler mellom
NBLFs kretslag og Gjensidige NOR Forsikrings regionskontorer.

England har bygget en ny type brannstasjon med formål å trekke
innbyggerne til seg, og bli en folkenær arena som inspirerer til brannvern.
Brannstasjonen er åpen for publikum, og inneholder fasiliteter som kan
lånes gratis av veldedige organisasjoner. Blant fasilitetene er konferanserom, presentasjonssaler og datasal. Formålet er at innbyggerne skal føle
tilhørighet til brannvesenet, og dermed bli flinkere til å forebygge og verne
seg mot brann. Det vi i Norge kjenner som Aksjon Boligbrann, som går
over tre dager, gjør de i England året rundt. Dette er en prioritert oppgave,
og de bruker Firefighters som den utøvende part av dette forebyggende
arbeidet. Over ligger en avdeling som tilrettelegger, koordinerer og
markedsfører tjenesten.

Gjensidige NOR Forsikring viderefører avtalen med NBLF for 2005, hvilket er
svært gledelig. Først og fremst fordi avtalen gir rammer for virkningsfulle og
meget gode forebyggende tiltak og aktiviteter, dernest fordi NBLF får et
økonomisk bein til å stå på i tillegg til medlemskontingenten, som grunnlag for
ytterligere aktivitet.

Loven om Skydd mot Olyckor kom i Sverige høsten 2003. Den pålegger
kommunene å verne liv, helse, verdier og miljø ved å FOREBYGGE brann,
skader ved brann, og andre ulykker enn brann. Räddningsvärket har
startet ei toårig utdanning for brannmenn, med faglig innhold som skal
samsvare med intensjonene i den nye loven.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forebyggende forum 2005 – Tematenkning
Av Jan Røilid 02.01.05
Som kjent har Kristiansand brann- og feiervesen tatt på seg
oppgaven med å arrangere forebyggende forum 2005. Denne
konferansen er en stor utfordring som krever arbeid over tid, og vi
har allerede tatt de første spadetakene. Lokalt har vi arrangert et
”brainstormingsmøte” for forebyggende personell på Agder hvor
ideutveksling sto på dagsorden.
Det er og gjennomført et møte med leder for NBLF hvor vi har inngått en
samarbeidsavtale. Avtalen går ut på at våre konferanser ikke skal ha
kolliderende innhold, samtidig betrakter NBLF forebyggende forum som sitt
bidrag til konferanser på det brannforebyggende området. Arrangør av
forebyggende forum får tilgang til NBLFs nettsider, medlemsdatabase og
at NBLF skal være behjelpelig med å kontakte forelesere / bidragsytere. Til
gjengjeld vil logoen til NBLF være på plass på invitasjoner og program for
konferansen. Avtalen har ingen økonomiske forhold. Eierskapet til
konferanser vil være som tidligere.
Hva er det så som skal til for at NBLFs medlemmer eventuelt andre fra ditt
brannvesen vil ta turen til Kristiansand 5. – 6. september 2005. Til dette
trenger vi drahjelp fra flere hold, vi har som sagt gjort noe lokalt men det er
ønskelig med flere innspill. Vi utfordrer dere derfor til å tenke kreativt og
komme med innspill i forhold til temaer og aktuelle forelesere som vil gjøre
det attraktivt å delta på forebyggenede forum 2005. Vi ber om at dere
sender oss aktuelle innspill innen 25. januar 2005, det kan sendes pr mail
til jan.roilid@kristiansand.kommune.no eller til vår postadresse:
Kristiansand brann- og feiervesen, Serviceboks 417, 4604 Kristiansand
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tanker omkring sprinkleranlegg
Av Guttorm Liebe 29.12.04
Trygve Conradi har tenkt i romjula! Slett ingen dårlige tanker heller, omkring hvordan vi i Norge ikke makter å håndtere sprinkleranlegg
riktig. Jeg mener Trygve peker på noe av det samme som NBLF, - at
dagens kontrollregime ikke fungerer.
Jeg skal ikke tolke Trygve Conradis brev til en rekke sentrale aktører
innenfor brannvernbransjen, - bedre er det at du selv leser hans
"romjulssukk" som du finner på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forebyggende tiltak nasjonalt
Registrering og bearbeiding av ”Solskinnshistoriene” er ett av de nasjonale
tiltakene. Det er derfor viktig at alle NBLFs medlemmer bidrar til dette.
Resultatene av ”Solskinnshistoriene” er at vi nå med sikkerhet vet at flere av
de forebyggende tiltak som myndighetene krever og forsikringsselskapene gir
rabatt for fungerer. Straks på nyåret blir det gjort en statistisk behandling av
historiene registrert i årene 2003 og 2004. Registreringene fortsetter i 2005.
Alle medlemmer må bidra!
Som det andre nasjonale tiltaket har NBLF påtatt seg å bidra ved et
landsomfattende informasjonskampanje. I 2003 og 2004 var NBLFs viktigste
bidrag å oppfordre sine medlemmer til å delta i ”Aksjon boligbrann”.
Deltagende kommuner økte stort fra 2003 til 2004, - noe vi er sikre på skyldes
NBLFs aktivitet. Så gjenstår det å se om reduksjonen i antallet boligbranner
og dødsbranner i desember fortsetter fra i fjor til i år.
Avtaler med kretslagene
Alle tiltak og aktiviteter skjer på en eller annen måte lokalt. Det er viktig at det
lokalt velges tiltak som passer for regionen. Derfor skal hvert kretslag i NBLF
ha en avtale med Gjensidige NOR Forsikrings respektive regionskontor. Målet
er at alle kretslag har en fungerende avtale i løpet av 2005, og at disse
inneholder forebyggende tiltak og aktiviteter som gjennomføres lokalt.
Økonomisk grunnlag for andre tiltak
Det skal ikke underslås at avtalen gir NBLF et godt økonomisk bidrag. I de to
første årene avtalen har eksistert, har forbundsstyret satset på å konsolidere
den økonomiske situasjonen.
Avtalens økonomiske sider gjør det mulig for NBLF å holde medlemskontingenten nede og ikke minst å kunne skyve de aller fleste arrangementer
og aktiviteter som gir grunnlag for inntekter ut til kretslagene. Eksempler på
dette er at kretslagene er tekniske arrangører av generalforsamlingene og
fagseminarene som ble kjørt sist høst.
Avtalens gjør det mulig med et høyt aktivitetsnivå, for eksempel reisevirksomhet for å utarbeide høringsuttalelser og bringe disse til våre
beslutningstakere. Den gir oss også økonomisk handlefrihet, slik at vi kan
nedsette utvalg og arbeidsgrupper med spesifikke oppgaver på kort varsel.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GODT NYTT BRANNVERNÅR!
Av Guttorm Liebe 30.12.04
Katastrofen i Asia preger oss i disse dager. Likevel bør vi kunne tillate
oss å skue tilbake på et godt og aktivt år for NBLF. Høringsuttalelser,
policynotater, 25 års jubileum (forbundets pluss et par av kretslagene),
Aksjon boligbrann, ”Solskinnshistorier”, Fagseminarene, kretslagenes
avtaler med Gjensidige NOR Forsikring, økning i antall medlemmer, - for
å nevne noe. Takk til dere alle for innsatsen!
Man blir ydmyk av hendelsen i Asia 2dre juledag og dens enorme
konsekvenser. Det er mange funderinger man kan gjøre. Selv stiller jeg meg
alltid spørsmålet: Når erkjente ”man” hendelsens omfang, - ut fra den
tankegang at dess tidligere man gjør det desto bedre blir alle ulykker håndtert.

Av Per Ole Sivertsen 04.01.05

Til tross for at våre hjemlige problemstillinger er for bagateller å regne mot
hva landene som ble rammet av denne flodbølgen i disse dager sloss med, er
det tid for å skue tilbake på året som er gått.

Fila du snart vil motta er ferdig tilrettelagt med filter på toppen og
formler i bunn som summerer resultatet. Sørg for at alle hendelsene
for 2003 og 2004 blir registrert før 15. januar – da kommer de med.

Et aktivt år er snart til ende, NBLF har fått stabilisert sin økonomi, avtalen
med Gjensidige NOR Forsikring løper videre og vi har ved årets utgang 1 365
registrerte medlemmer. Dette lover godt for årene om kommer.

Snart kommer resultatet av solskinnshistoriene

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les resten av artikkelen på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NB! HUSK Å REGISTRERE NYE SOLSKINNSHISTORIER

