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diverse utdanningsinstitusjoner og brannbefalsorganisasjoner. Prosjektet ledes
gjennom det nederlandske Innenriksministeriet. Her står NBLF ennå på
sidelinja, av kapasitetsmessige hensyn.

The Federation of the European Union Fire Officers Associations (FEU),
På utdanningssida skjer det også andre spennende ting ute i Europa. NBLF`s
som NBLF er aktivt medlem av, har nok ennå ikke funnet en stabil
interesser i så måte går f.t. mest i retning av innsatsledelse, siden den
organisasjonsform. Men der skjer mye bra prosjektarbeid innen
brannvern og beredskap. Og en god del av dette er implementert i NBLF. opprinnelige svenske ”ICS-tankegangen” er kommet et stykke videre her, bl.a. i
forhold til Brannskolen. I Nederland har man jobbet etter et
Generelt
moderniseringskonsept helt fra 1970-årene, ved trening av såvel brannfolk som
I juni er det 10 år siden den europeiske føderasjon av brannbefalsforbund ble soldater. Dette inkluderer også bruk av IKT. Nederlenderne ønsker å
stiftet og NBLF`s generalforsamling med betydelig skepsis vedtok at NBLF
videreutvikle konseptet i partnerskap med andre land, eventuelt som et FEUskulle meldes inn.
prosjekt. Skulle norske interessenter ha deltatt her, måtte det bli Brannskolen.
NBLF velger å forholde seg avventende, og satser heller maksimalt på den alt
Resultatet av nettverksbygginga innen FEU gjennom disse 10 årene er
vanskelig å måle. Men det finnes mange eksempler på at dette har gitt NBLF initierte ”ICS-tankegangen”.
og mange av forbundets medlemmer faglig perspektiv og faglig utbytte som
Det er også besluttet at FEU skal kutte forbindelsen til World Fire Statistic
man ellers ikke ville ha fått.
Center, og jobbe videre med europeisk brannstatistikk i egen regi. For øvrig ble
denne konklusjonen trukket alt i 2001.
Det mest synlige resultat av FEU`s eksistens, er nok prosjektene. Det har til
enhver tid vært i gang flere tunge utviklingsprosjekter, hvor NBLF har deltatt
Nasjonale rapporter
aktivt, og hvor man nå kan finne ”produktene” på FEU`s nettsider.
Et vesentlig innslag på FEU-møtene er statusrapporter fra de enkelte
medlemsland. Til Warzawa-møtet hadde ”den nordiske mafia” gått sammen om
Organisasjon og kultur
en felles pp-presentasjon. Med dette ønsket man også å vise at det går an å
Når det gjelder det organisatoriske, har FEU stadig stått ved veiskiller.
effektivisere saksgangen. Presentasjonen ble gjennomført med sedvanlig
Føderasjonen var tuftet på en håndfull medlemsland samt noen ”på vent”,
representert ved like mange superidealistiske brannvesen-ledere. I dag favner effektivitet og bravour av NBLF`s leder Guttorm Liebe. Av hovedpunkter som
ble formidlet til våre kolleger i Europa var:
den om 18 land og enda noen potensielle, hvor det på de halvårlige møtene
er opptil 3 taletrengte delegater fra hvert land. Dette aktualiserer stadig
Danmark
spørsmål om struktur, ledelse, eventuelt en fast administrasjon,
o Brannvesenet underlagt Forsvarsministeriet f.o.m. 2004.
møteforberedelse og møteavvikling. Den andre ytterligheten er å la FEU forbli
o Færre statlige standardkrav til brannvesenet – mer lokal tilpasning.
et brann- og beredskapsfaglig nettverk, som har en ”happening” eller to i løpet
o Færre og større kommuner – færre brannvesen. Prosjektet starter i
av året. Dette dreier seg egentlig om hva medlemslandene vil med FEU, og
2007.
her er det betydelige kulturforskjeller ute og går.
Finland
Høsten 2003 sto FEU overfor et slikt ”veiskille”, pga noe så påregnelig som at
o Gjennomført strukturendring av brannvesnene – regionsbrannvesen
sittende leder måtte be seg løst fra vervet før funksjonsperioden var ute. Det
f.o.m. 2004 – stort sett vellykket så langt.
oppsto da et vakuum, som ble håndtert av hhv den valgte/deltidsansatte
o Det finske brannbefalsforbundet endrer sin organisasjon etter
sekretær og representantene for neste møte i Luxembourg. Imidlertid ble
regionaliseringa.
situasjonen konsolidert på Luxembourg-møtet, ved at det ble valgt ny leder
o Brannvesenet og nødhjelp til utlandet diskuteres.
(chairman) – Rob Brons fra Nederland.
Sverige
Warzawamøtet, 23. og 24. oktober 2004
o Ny rammelov for brann- og redningsvesenet – fra statlig detaljstyring
Strukturen man etter hvert hadde klart å baute seg fram til, var gjenopprettet
til større kommunal frihet.
på Warzawa-møtet, men heller ikke noe mer. Sekretæren hadde imidlertid
o Presisering av eieransvaret.
forfall. Kanskje også av den grunn sto Rob Brons fram som den tydelige leder Norge
for FEU.
o Sivilforsvaret som statlig forsterkningsressurs til nødetatene.
o Nødalarmeringstjenesten, innstilling til politisk behandling og
Samarbeidsorganer
høringsrunde.
Forholdet til likesinnede organisasjoner diskuteres naturligvis til stadighet
innen FEU. På Warzawa-møtet var det i første rekke CTIF og EENA 112 som
o Kompetansereformen for deltidsbrannmannskaper.
var tema i så måte.
o Nye helsekrav og fysiske tester for brannvesenets
innsatsmannskaper.
Forholdet til CTIF er fortsatt svært uklart. Av den grunn ble det henstilt om at
o Brannvesenets forhold til den kommunale kriseberedskapen.
CTIF`s president blir invitert til neste møte.
o ”ICS-prosjektet” – videreutvikling innen NBLF, også opp mot
EENA 112 er en organisasjon som i første rekke driver lobbyvirksomhet
Brannskolen.
overfor EU når det gjelder nødmeldingstjeneste. Med den aktualitet dette
o Implementering av vokabularprosjektet i NBLF.
spørsmålet hadde i Norge høsten 2004, var det interessant å konstatere at
felles nødnummer 112 fortsatt er på pratestadiet i mange europeiske land.
FEU`s policy er imidlertid klar – 112 bør være felles publikums-svarpunkt for
nødmeldinger. Så derfor er det viktig for FEU å ha en åpen kanal til EENA
112.
Prosjekter
På de halvårlige møtene gis det statusrapport for pågående prosjekter, og det
vurderes opptatt nye prosjekter. Også på Warzawa-møtet medgikk en stor del
av tida til dette.
Prosjektet ”SafeHotel”, hvor Anne Hjort er NBLF`s representant, ansèes som
spesielt spennende. Norske hoteller har tradisjon for god standard, og har
sammen med brannmyndighetene lagt lista høyt når det gjelder brannsikkerhet. Prosjektet er nå kommet så langt at brannsikkerhetskriteriene kan
utprøves på pilotbasis.

FEU videre
Siden størrelsen på FEU-møtene har blitt et tema som opptar føderasjonen, er
det kommet flere idèer om hvordan man skal håndtere organisatoriske,
praktiske og økonomiske sider ved disse møtene. Det har tidligere vært foreslått
å avgrense plenumsmøtene til ett pr år, i tillegg til utvalgsmøter/prosjektmøter,
men dette har det så langt ikke blitt enighet om. Et annet alternativ som har
vært foreslått er å dele møtene i fagrelaterte seksjoner.
På vårmøtet 2005, som skal være i Sveits i tidsrommet 08. til 10. april, vil det
nok bli ytterligere diskusjon om dette.
I tillegg til de som alt er innenfor FEU-familien, står brannbefalsorganisasjonene
i Estland, Ungarn og Slovakia som søkere.
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Les flere nyheter på våre hjemmesider
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Et nytt prosjekt som NBLF har sagt seg villig til å delta i er ”Critical Incident
Stress Management”, som er initiert fra de irske representantene. Vi har nok
ikke spisskompetanse på dette fagfeltet innen forbundets egne rekker, men
NBLF kan være link til norske eksperter – som oppfattes å være blant de
ledende i europeisk målestokk.
Et nytt ”Leonardo-prosjekt” som omhandler yrkesutdanning for brann- og
redningspersonell er på trappene. Dette er et fellesopplegg mellom FEU,
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