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Rolf Hermansen 1944 - 2003

FIRE SAFE EUROPE ’03

Av Guttorm Liebe 18.02.03

Av Guttorm Liebe 15.02.03
”Fire Safe Europe ’03” arrangeres i København 28. – 30. september 2003
av det danske brannbefalsforbundet og den danske brannvern
foreningen i fellesskap med sine respektive nordiske
søsterorganisasjoner som medhjelpere.
Sett av tidspunktet for denne konferansen, som i sin helhet skal ta for
seg brannforebyggende virksomhet og utvikling i Europa.
Det første Fire Safe Europe ble arrangert i Chester, England i 1999, det neste
i Barcelona i 2001. Initiativtaker er FEU, Føderasjonen av brannbefalsfobund i
Europa.

Rolf Hermansen døde i sitt hjem den 17. februar 2003 etter lang tids
sykdom. Med Rolf gikk en stor brannvernentusiast bort. Han startet sin
karriere som brannmann som sommervikar i Bergen brannvesen i 1966
og endte som brannsjef i Lindås & Meland brannvesen. Han var
styremedlem og formann i Hordaland brannbefalslag fra 1991, og var
siden 1997 styremedlem i NBLF. Rolf vil ikke bare bli husket som en
genuin brannmann, men for det fantastiske engasjement han viste og
ikke minst hans uutslitelige humør som han beholdt helt til det siste.
Rolf Hermansen ble født 20. september 1944 og han døde i sitt hjem den 17.
februar 2003. Han ble syk og første gang operert straks etter årsskiftet
2001/2002, og måtte av den grunn etter hvert avvikle sine verv og sitt daglige
arbeide utover i 2002.
Bergen brannvesen
Rolf startet som sommervikar på Årstad brannstasjon i Bergen 6. juni 1966,
han fortsatte som vikar, etter hvert som fast ansatt på sykebilene som det het
den gangen, fra 10. april 1967 til han den 22. mai 1968 ble ansatt som
brannkonstabel. Han gikk karrierevegen og ble formann nøyaktig 10 år
seinere, underbrannmester 8. nov. 1982 og han ble
overbrannmester/røykdykkermester i 1988.
I løpet av sin tid ved Bergen brannvesen var han tillitsvalgt for
ambulansesjåførene, operatør i den interkommunal alarmsentralen, deltok i
brannsynet (utviklingstjeneste) og hadde ansvaret for røykdykkertjenesten.
Lindås & Meland brannvesen
Han sluttet i Bergen brannvesen 12. oktober 1990 for å starte som
overbrannmester i Lindås kommune. Han ble straks etter brannsjef i Lindås,
og da brannvesnene i Lindås og Meland kommuner ble slått sammen i 1995
ble han brannsjef i den regionen. Brannforebyggende arbeide og
ambulansetjenesten var det som lå hans hjerte nærmest.
Brannbefalsforbundet
Rolf Hermansen ble medlem i Hordaland brannbefalslag i 1990. Han kom
raskt inn i styret og var styremedlem i 1991 – 1993. Deretter ble han formann
fra 1994 til han måtte trekke seg på grunn av sin sykdom i 2001.
Rolf ble valgt inn i styret i NBLF under generalforsamlingen i Åndalsnes i
1997 og var styremedlem helt fram til han døde. Han fikk som sin spesielle
oppgave i NBLF å være koordinator for øvelsestilhengerne. Dette var et
meget viktig prosjekt for så vel brannvernet som sådan som for NBLF. Han
skjøttet oppgaven skikkelig og fikk dette unike prosjektet på skinner igjen etter
en noe laber periode.
Rolf var alltid engasjert, han deltok alltid i meningsutvekslingene og hadde
alltid synspunkter. Min oppfatning er at hans engasjement bygget på
idealisme, ønsket om at brannvernet skulle bli best mulig og viktigheten av
dette skulle bli forstått av alle. Han baserte seg alltid på sin gode faglige
kunnskap og innsikt, og hadde alltid en praktisk tilnærming til
problemstillingene.
Rolf vil bli husket som en genuin brannmann. Men, det som kanskje var hans
mest framtredende kjennetegn var hans gode humør og kjappe replikk, - alltid
med et positivt fortegn. Han håndterte sin sykdom på en fantastisk måte, og
demonstrerte at humøret var uutslitelig ved at han beholdt det inntil det aller
siste.
Med Rolf gikk en stor brannvernentusiast bort, som vil bli husket for sin alltid
positive innstilling.

Kommende ”Fire Safe Europe” skal arrangeres i København. Arrangementet
skal arrangeres i fellesskap mellom ”Dansk Brandteknisk Institut” (DBI, som
er den danske brannvernforeningen) og ”Foreningen av kommunale
beredskapschefer” (tilsvarer NBLF). Disse foreningenes søsterorganisasjoner
i de nordiske land vil være behjelpelig med konferansen, - ved å foreslå og
stille foredragsholdere, markedsføre arrangementet og ved å stille en viss
økonomisk garanti.
Arrangementet vil starte kvelden den 28. september (”Get together
reception”), og konferansen vil bli 2 hele dager, 29. og 30. september 2003
Konferansen skal i sin helhet dreie seg om forebyggende brannvern, og vil
starte med en slags statusrapport for Europa. Programmet er ikke ferdig. Det
vil bli lagt en link til programmet og arrangementet så snart dette er på plass.
Konferansen vil være åpen for alle, og det anbefales at brannbefalslag som
har planer om en utenlandstur i 2003 legger den til København og ”Fire Safe
Europe ’03” i slutten av september.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TETRA
Av Guttorm Liebe 15.02.03
På det nordiske møtet mellom ledelsen i brannbefalsforbundene i
Tampere, Finland 12.-14. februar, ble vedtatt en uttalelse angående
TETRA, som skal legges fram for FEU (Føderasjonen av Europeiske
brannbefalsforbund).
An important element in the society ability to manage serious crises as nature
disasters and consequences of terrorist actions is to have only one common
communication system for all actual organisations within the system of civil
protection
TETRAs main objective is to serve as that only communication system for all
emergency organisations in every European country and functioning across
the borders of nations as well as organisations.
In order to reach that main objective the system has to be attractive enough
for everybody to choose. Two important factors will be critical:
1. The product must satisfy all the function needs for all users
2. The costs of investment, maintaining and use have to be low enough to be
able to compete with other communication systems
An important consequence of this is that the costs for establishing the
infrastructure never can be covered by the users. These costs must be a
responsibility for the government in each nation. The government is the only
one who is able to guarantee best possible working conditions during all types
of crises.
Finally an important function condition is that TETRA satisfies all users total
communication needs, such as telephone, krypto, tele medicine, radio,
alerting, call out, etc
Tampere 13. February 2003.
Meeting of the Nordic Fire Officers Associations.

Hva skjer ellers i Norden?
Av Jan Kongsvik 26.02.03
Årets møte mellom brannbefalsforbundene i de 4 nordiske land viste at
mange av de nasjonale hovedspørsmål går igjen, men at det velges tildels
ulike strategier. Videre viste også dette møtet at Norden kan opptre samlet
overfor FEU, som f.eks i utforminga av et forslag til felles TETRA-policy.
Tammerfors var møtested, og Finlands Brandbefälsförbund var vertskap, for
årets nordiske møte 12. til 14. februar. Møtet var lagt til centralbrandstationen,
med underbringelse på Sokos Hotell Tammer vis à vis - en god kombinasjon.
Svenskene stilte med sin förbundsordförande, danskene med formand og
sekretær, og fra NBLF deltok leder og nestleder. Vertskapet stilte med 3 fra
styrelsens svenskspråklige seksjon. Det finske forbundet har vesentlig større
ressurser enn de andre, bl.a. et sekretariat med 6 ansatte. Innen NBLF gjøres
alt arbeid frivillig og ubetalt, også på forbundsnivå!

økonomiske ressurser og skrivekløe langt ut over hva vi kan mobilisere innen
NBLF!
I Danmark er det for tiden noe anstrengt forhold mellom sentralmyndigheten
Beredskabsstyrelsen (tilsvarer DBE) og de kommunale brannvesen. FBK har
heller ikke gått klar av dette. Et omstridt tema er Beredskabsstyrelsens
dobbeltrolle - som både tilsynsmyndighet og operatør for en vesentlig del av
beredskapen, herunder opplæringssentrene. Kfr at Norges Brannskole nå ligger
under DBE.

Danskene har i sitt styresett et sentralt politisk begrep som kalles 4-årige
beredskabsforlik. I forhold til norske begreper tilsvarer det vel noe i nærheten av
en nasjonal handlingsplan, hvor også de økonomiske tilskudd fra Staten til
kommunene ligger implisitt. Gjeldende forlik innebar bl.a. en ny lov på området,
som trer i kraft 01. juli d.å. Denne vil bli fulgt opp av nye dimensjon-eringsregler
for brannvesen, som bl.a. går ut på reduksjon av førsteutryknings-styrkens
bemanning. I dag skal styrken ha 1 innsatsleder + 1 brannmester + 7
Fra Finlands Brandbefälsförbund ble det orientert om pågående omstrukturering brannkonstabler. Reduksjonen innebærer 2 konstabler mindre. Dette blir således
av brannvern og redningsberedskap, til en rendyrket interkommunal modell - en ikke så ulikt norsk minimumsstyrke. Men det er kanskje viktig å være
samorganisering innenfor 22 områder. I de større brannvesen er
oppmerksom på at danskene opererer med deltidspersonell på mye større steder
ambulansetjenesten integrert. Det samme gjelder sivilforsvarsfunksjonen, dvs
enn vi gjør i Norge. FKB er uenig i forslaget, og har poengtert at man først må
redningsberedskap i krise/krig. En ny lov med kun 7 paragrafer, som ble vedtatt komme i gang med risiko- og sårbarhetsanalyser.
ved årsskiftet 2001/02, går ut på at dersom kommunene ikke vil samarbeide så
Sentralisering av nødalarmeringstjenesten går sin gang også i Danmark. Denne
tvinger statlig myndighet dem til å gjøre det. Alternativet til den pågående
vil ende opp i 7 felles-sentraler (112).
omstrukturering hadde trolig vært at Staten overtok disse oppgavene. Man var
gjennom en grundig utredning først på 1990-tallet, som bl.a. avdekket at
Fra Svenska Brannbefälets Riksförbund ble det orientert om ny lov, også der.
fagmiljøet ikke ønsket statlig brannvesen. Omstruktureringa skal i prinsippet
Loven har vært på høring, men har ennå ikke trådt i kraft. Den nye loven legger
være ferdig i løpet av inneværende år. Dette viser at finnene er et handlekraftig opp til en betydelig de-regulering på brannvern- og beredskapsområdet. Således
folk, og kan i det minste være et apropos til den tildels ørkesløse debatt i Norge vil den bare i ubetydelig grad bli fulgt opp av forskrifter. Det vil bli mye opp til
om de samme tema. Finlands geografi og befolkningsstruktur er ikke så veldig
vedkommende pliktsubjekt, kommuner mv, å oppfylle lovens funksjonskrav forskjellig fra vårt land - og i Norge snakker vi tross alt samme språk!
herunder dimensjonering av brannvesenet og kompetanse for brannpersonell.
Omstruktureringa vil trolig også føre til endringer innen de 4 forskjellige forbund
Svenskene går nå mot en utdanningsmessig revolusjon på området.
som organiserer brann- og redningsmannskaper, kanskje sammenslåinger.
Grunnutdanning har hittil, som i Norge, vært bekostet av vedkommende
Sentralisering av nødalarmeringstjenesten i Finland (112) er kommet godt i
brannvesen, i form av et 16 ukers (!) kurs på brannskole. Dette vil forsette ennå 2gang, og skal være ferdig i løpet av 2006. Finland har et spesielt problem i sin
3 år. Men allerede fra 01. juli i år er det på plass en 2-årig postgymnasial
alarmsentral-organisering - språket. Likevel har de gått inn for 13
utdanning for brannpersonell, som inngår i det vanlige skolesystemet, og som
fellessentraler, som skal eies og driftes av det statlige Nødcentralverket.
man i tilfelle må ta for egen regning og risiko. SBR stiller likevel noen spørsmål i
Utenom selve møteprogrammet ble det anledning til en befaring på
forbindelse med den nye utdanninga - bl.a. om kandidatene vil bli praktikere i
Tammerfors-sentralen. Denne ligger diskret til, utenfor brannstasjon og byens
tilstrekkelig grad, og om utdanningskapasitet med tanke på generasjonsskiftet
sentrum, med fjellsikret backup operatørrom og kvartèr for redningsledelse i
som kommer i løpet av de neste 5 år (ca 20% av brannpersonellet pensjoneres).
krise/krig. Sentralen betjener foreløpig bare brannvesen/ambulanse, men i løpet Det kan faktisk også stilles spørsmål om den nye utdanninga blir så god at
av de neste to år skal den bygges ut med politi-delen. Et interessant tema, både kandidatene forsvinner til beslektede yrker - en parallell til feierutdanninga i
der og i forhold til pågående alarmsentral-sentralisering i Norge, er hvorvidt
Norge. I Finland har man hatt sistnevnte utdanningsmodell i ca 10 år, og opplevd
brannvesenet må operere med undersentraler (egen sambandsvakt) i tillegg.
noen av de nevnte bi-virkningene.
De største brannvesnene i Finland vil avgjort komme til å gjøre det.
Noen FEU-saker sto også på dagsorden. Den viktigste gjalt TETRA, som er
Finnene melder om et generasjonsskifte innen redningsberedskapen, og i den
omtalt både under Finlands bidrag på møtet og i eget oppslag annet sted på disse
forbindelse tvil om hvorvidt den eneste landsdekkende fagskolen greier å
hjemmesidene - forslag til felles TETRA-policy innen FEU. I Sverige er det ennå
framskaffe tilstrekkelig med personell til å møte dette. Det ble nevnt at ca 100
ikke avklart om Staten vil bekoste utbygging av TETRA. I Norge er den
ledere pensjoneres i løpet av de neste to år. I tillegg medfører omstruktureringa vedtaksmessige, dvs budsjettmessige, forankring ennå noe diffus. Men norske
at det trenges flere heltidsansatte befal. Forøvrig er det under oppseiling i
myndigheter tar i hvert fall sikte på å utlyse anbudskonkurranse om utbygging av
Finland en høgskoleutdanning for brannbefal. I dette ligger også praktiske fag, i infrastrukturen, i løpet av inneværende år. Så da må vel Staten mene at den skal
motsetning til tradisjonell ingeniørutdanning. Opptaksgrunnlaget er
bekoste dette.
"mannskapseksamen" fra den 2-årige fagskolen, alternativt 1½ års
"Incident Command System" er en idè som har vært markedsført innen FEU de
prekvalifisering på høgskolen. I begge tilfeller tar man høgskoleutdanninga for
siste par år. Hovedarkitekten er SBR`s ordførände, Gøran Schnell, som også har
egen regning og risiko.
betydelig erfaring fra ledelse av store flernasjonale katastrofeøvelser og innsatser.
Finland er det eneste av de nordiske land som er kommet i gang med TETRAIntensjonen er at man skal forsøke oppnå forståelse for et ensartet
utbygging, og kan således bidra med viktige erfaringer i denne debatten.
ledelsessystem (nivåer) innen Europa. Men språklige oversettelser kan
Finnene er ikke helt fornøyd med produktene på radio-området (NOKIA), de er
komplisere forståelsen. Og dette jobber Gøran Schnell videre med.
for store og uhåndterlige. Likevel har finnene tatt til etterretning at det ikke
Det neste FEU-møtet skal holdes i Roma, i begynnelsen av april i år. Det ble
eksisterer TETRA personsøkere på markedet. Når det gjelder
drøftet felles nordisk policy/opptreden i forhold til noen av sakene på møtet, bl.a.
dekningsproblematikken, vil røykdykkersamband betinge basisstasjoner veldig
et viktig valg av generalsekretær. "Fire Safety in Hotels" er et nytt prosjekt som
tett - og inne i tunneler, store bygninger mv. Alternativet er å opprettholde de
NBLF skal delta i, hvor starten er koplet opp mot Roma-møtet.
eksisterende analoge sambandsnett ved siden av TETRA, for personsøking og
FEU-møtet høsten 2003 skal holdes i København. I tilknytning til dette skal det
røykdykkersamband!
arrangeres en internasjonal brannvernkonferanse med utstilling - "Firesafe
Fra Norsk brannbefals landsforbund ble det orientert om prosessen med
Europe". Den forrige var i tilknytning til FEU-møtet i Barcelona i 2001. Årets
revisjon av lover og forskrifter på brannvern- og beredskapsområdet.
hovedtema er "Fire prevention". Arrangementet er gjort mulig gjennom et
Videre ble det orientert om utredning/innstilling fra
samarbeid mellom de 4 nordiske brannbefalsforbundene og de 4 nordiske
”Redningsberedskapsutvalget" og stortingsmelding nr 17, herunder nytt
brannvernforeningene, dvs 8 medarrangører, men danskene må naturlig nok ta
direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet. Det ble fokusert spesielt på
det meste av det praktiske. Hver av medarrangørene har måttet stille en
framtidig organisering av Sivilforsvaret på operativt nivå, dvs lokalt/regionalt.
økonomisk garanti på 50.000 danske kr, og selvsagt bidratt med foredragstema.
NBLF ønsker å ta del i erfaringer fra de andre nordiske land - Danmark med et
Fra NBLF er det spilt inn flere av de dagsaktuelle tema på området - eksempelvis
statlige sivilforsvar som forsterkning til brannvesenet, og Sverige og Finland
eier/brukeransvaret v.s. myndighetskontroll, utviklinga i byggereglene og nye
med sivilforsvarsfunksjonen integrert i kommunale
ansvarsforhold i byggebransjen, brannsikring av kulturverdier, og brannsikkerhet
brannvesen/redningsberedskapsområder.
for hjemmeboende hjelpetrengende. "Firesafe Europe" arrangeres altså i
København, 28. til 30. september. Brannbefalslag og andre interesserte
Den nye stortingsmelding om tilsynsvirksomheten ble også omtalt. Imidlertid
oppfordres til å bruke dette arrangementet som mål for en eventuell studietur.
foreligger det ennå lite konkret om eventuelle endringer i brann- og el-tilsyn på
lokalt/regionalt nivå.
Avslutninga på det nordiske møtet dreiet seg først og fremst om å fastslå at
neste års nordiske møte skal arrangeres av NBLF (utenom tur), i Oslo i
Omtalt ble også kompetansereformen for deltidsbrannmannskaper, samt
forbindelse med forbundets 25-års jubileum (sannsynligvis 19. til 21. mars).
overføring av Brannskolen til DBE.
Deretter var det stor takk til det finske vertskapet og farvel til Tammerfors.
Sist men ikke minst ble samarbeidsavtalen mellom NBLF og Gjensidige NOR
behørig omtalt. Dette med "solskinnshistorier" vakte stor interesse hos våre
nordiske kolleger.
HUSK!
Av Per Ole Sivertsen 01.03.03
Fra den danske Foreningen af Kommunale Beredskabschefer ble det orientert
om nytt fagtidsskrift/medlemsblad i egen regi, hvor første nummer kommer i
- konferansen i Ålesund den 25. og 26. april!
mars d.å. Foreningen har tidligere samarbeidet med Dansk Brandteknisk
- logg deg inn og registrer opplysningene som måtte mangle!
Institutt om et slikt blad, men pga visse konkurransemessige forhold ble dette
- registrer ”Solskinnshistorier” - viktig del av avtalen med Gjensidige NOR!
samarbeidet oppløst. Det skal utgis 10 nummer i året, og dèt krever nok både
- delta i diskusjoner, annonser stillinger, skriv i gjesteboka mm!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

