BRANNBEFALSNYTT
Medlemsnytt for
Norsk Brannbefals Landsforbund
Nr. 3

År 2003

Redaktør: Per Ole Sivertsen

Juss eller moral? Grenser for innsatsmannskap når liv
kan reddes - vårt ansvar.
Av Per Ole Sivertsen 24.03.03
Torsdag 8.mai skal NBLF ha sitt seminar i forbindelse med
Kommunalteknikk 2003. Årets Kommunalteknikk starter tirsdag 6. mai
og slutter torsdag 8. mai og avvikles på Norges Varemesse på
Lillestrøm.
Var det meningen at arbeidsmiljøloven skulle snu
opp/ned på brannfolks moralske oppfatninger om
det å redde liv med fare for eget liv?
"Internkontrollforskriften" medførte klargjøring av
ansvar, - dermed ble dette spørsmålet for alvor
brakt fram i lyset. Denne konferansedagen starter
med problemene slik de oppleves, fortsetter med
eksempler fra et virkelige liv, har med juridiske
avklaringer og veiledninger, og tar sikte på å sette
et punktum for den debatten som har vært
omkring disse spørsmål de siste årene.
Møteleder: Jan Kongsvik, brannsjef, Arendal kommune.
09:00 Registrering / kaffe

30.03.2003
Polar brannbefalslag inviterer til seminar i Alta
Av Per Ole Sivertsen 25.03.03
I tilslutning til årets ambulansekonferanse for NordNorge, 3-5 juni i Alta, ønsker brannvesenet i Alta i
samarbeid med Polar brannbefalslag, å gjennomføre et
tverrfaglig seminar i forkant av ambulansekonferansen
2-3 juni. Dette gir oss en unik mulighet til å styrke den
tverrfaglige samhørigheten mellom blålysetatene vi
representerer.
Polar brannbefalslag har påtatt seg å arrangere dette seminaret, og vil med
dette invitere deg til å delta i denne samlingen av utrykningspersonell fra
Nordland, Troms og Finnmark. Denne invitasjonen gjelder alle etatene, brann,
politi og helse.
Dag en, mandag 2.6, er lagt opp med temaer spesielt rettet mot brann- og
politietatene. Enkelte tema har noe tverrfaglig innhold – og vil derfor også
kunne være interessant for helsepersonell. Dag to har vi lagt opp med større
fokus på tverrfaglige temaer slik at det vil være faglig interessant for
helsepersonell å delta. I tillegg til vårt seminar på dag to er dagen forlenget
med et redningsseminar, i samarbeid med ambulansekonferansen. Se for
øvrig vedlagte seminar program.

09:30 Åpning v/møteleder Jan Kongsvik

Redningsseminaret tar for seg organisering av skadested og hurtigfrigjøring
av fastklemt pasient. Norges fremste eksperter på området vil være
forelesere. Det er særskilt påmelding til dette seminaret.

09:40 Juss eller moral, - hvilket ansvar rangerer høyest?"
Guttorm Liebe, brannsjef, Skien kommune.

Middagen på mandag er selvfølgelig frivillig. De som ønsker å delta anbefales
å ta med seg klær som er passende for lett friluftsliv

10:10 Redningsdykking uten dykkerberedskap
– Eksempel fra virkeligheten. Bil i vannet.
Brannvesenet rykker ut med røykdykkere – ingen
vanndykkerberedskap!"
Ove Stokkeland, varabrannsjef, Skien kommune

Se hjemmesiden til NBLF for foreløpig seminarprogram (med forbehold om
endringer i programmet).

10:30 Pause
10:45 Valgets kval, - eller ga det seg selv?
Tilbakeblikk på brannen natt til 24. august 2002"
Knut Larsen, varabrannsjef, Kristiansund kommune.
11:15 Overprøving av innsatsmannskapenes vilje til å redde liv med fare
for eget liv – en juridisk betraktning."
Henning Jakhelln, professor, Universitetet i Oslo.
12:00 Utstillingsvandring og lunch.
14:00 Røykdykkerveiledning, - hvilken veiledning gis vi i det juridiske /
moralske dilemma?"
Hans Kr. Madsen, overingeniør, DBE
14:45 Hva underviser Norges brannskole når det gjelder
ansvarsdilemmaet"
Einar Pedersen, seksjonssjef, Norges brannskole.
15:30 Oppsummering: Dette må vi gjøre!
• Inn i eget IK-system
• Unntaksbestemmelser
• Basis blir kunnskap
• NBLF-sekretariat for databank
Guttorm Liebe, brannsjef, Skien kommune
16:00 Avslutning
For mere informasjon om arrangementet og påmelding klikk deg inn på
www.kommunalteknikk2003.no

VIA Flyspesialisten v/ Hege K. Hilton er teknisk arrangør. Spørsmål i forhold
til påmelding, reise og opphold rettes til henne. På grunn av rabattavtaler på
flybillett og hotell ber vi de som skal på seminaret å bestille gjennom VIA for å
få rabatten. Telefon til Hege er 78 44 95 55
Vi håper å se så mange som mulig av dere her i Alta i juni, og ønsker dere
hjertelig velkomne.
For fullstendig program og/eller ytterligere informasjon se våre hjemmesider.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arrangere generalforsamling?
Av Guttorm Liebe 22.03.03
Generalforsamlingen 2003 nærmer seg. Oslo og Akershus
brannbefalslag har påtatt seg 25års jubileet midt i mars 2004. Sogn og
Fjordane brannbefalslag erklærte på forrige generalforsamling interesse
for å arrangere generalforsamlingen i 2005. Kretslag som ønsker dette
arrangementet i 2007, bør melde sin interesse på kommende
generalforsamling.
I referatet fra generalforsamlingen i Tromsø 2001, står blant annet:
"Både Vestfold og Møre og Romsdal ga utrykk for en viss interesse for
arrangementet (generalforsamlingen) i 2003. Det ble poengtert at styret i
NBLF ønsket skriftlig søknad snarest mulig slik at presentasjon kan finne sted
på landsrådsmøte i slutten av 2001. I 2005 ønsket Sogn og Fjordane å stå
som arrangør i kombinasjon med sitt 15-års jubileum.
NBLFs 25-års jubileum den 17. mars 2004 skal markeres. Pål Michelet
bekreftet på vegne av Oslo og Akershus brannbefalslag at de påtar seg
arrangementet."
Det er ønskelig å komme inn i en rytme der det på hver generalforsamling
kunngjøres hvilke kretslag som ønsker framtidige arrangement. Derfor
oppfordres kretslagene å drøfte dette før kommende generalforsamling i
Ålesund 25. april 2003.
Jeg benytter anledningen til å ønske alle velkommen til årets
generalforsamling, som tegner til å bli en flott arrangement!!

