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Takk for fornyet tillit!

Reisestipend

Av Guttorm Liebe 04.05.05

Av Per Ole Sivertsen 27.04.05

Valget i Florø ga oss store utskiftninger i styret. Det avgående styret
fortjener mer enn ordinær takk for sin innsats! Det nye styret er sterkt
og godt, og står foran en rekke viktige oppgaver. Det vedtatte
handlingsprogrammet gir en meget god rettesnor for styrets oppgaver
og prioritering, og forrige periodes årsberetning gir en god pekepinn på
forventet ambisjonsnivå.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF), støttet av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deler i år 2005 ut to
reisestipender begrenset oppad til til sammen kr. 40 000,-. Stipendene er
forbeholdt medlemmer av NBLF og tildeles av NBLFs styre etter søknad.
NBLF og DSB har gitt følgende oppgaver/ mandater til årets stipender:

Reisestipend 2005 – forebyggende
Det er med ytterligere ydmykhet jeg går inn i min siste periode som leder av
Boligsprinkling som livreddende tiltak
NBLF. Jeg skal love at aktiviteten fra min side ikke vil gå vesentlig ned. Men
Kandidaten skal studere betydningen av boligsprinkling overfor tap av liv og
min aktivitet må skifte retning. Jeg må bidra mer til å spore nye
verdier.
styremedlemmer inn i de nettverk, de saker og de problemstillinger som NBLF
med sikkerhet vil komme til å møte i framtida.
Et studie av dette i Scottsdale, USA med en sammenligning overfor norske
forhold skal inngå i studiereisen.
Utskiftingen i styret har ved dette valget vært stor, og jeg er viss på at vi nok
en gang har fått et sterkt og godt styre. Arbeidsfordeling, funksjonsfordeling,
avklaringer av hvilke roller vi vil komme til å få osv. vil ta noe lengre tid denne
gangen. Det er viktig at det nye styret har konsolidert seg noe før
”policymakingen” tar til for alvor.
I forrige periode var aktiviteten høy. Det forrige styret skal ha mer enn en
ordinær takk for dette. Ikke takk bare for høy aktivitet, men kanskje det
viktigste var at styret var samstemmig om det aller meste som ble behandlet.
Styrets beslutningsprosesser preges av ”konsensusmetoden”. Det krever at
hver og en sier hva han mener og at diskusjonen får anledning til å holde fram
til konsensus er nådd. Det forrige styret behersket dette fullt ut!
Årsberetningen som du finner ved å klikke på den nederst på denne siden,
viser hvilke aktiviteter vi holdt på med og den viser samtidig vårt
ambisjonsnivå. Mitt mål for kommende periode er omtrent samme
aktivitetsnivå med det vedtatte handlingsprogrammet som rettesnor. Med
andre ord ser jeg i øyeblikket ingen revolusjonerende endringer.
Men, vi har noen klare utfordringer i kommende periode, - her er noen få av
dem:

NBLF vil påvike innholdet i beredskapskurs trinn 3 slik at kurset kommer
opp på et nivå som brannvesenet har behov for

Organisering på innsatsstedet, interkommunale ledelsesstøtte,
organisering av store hendelser

Skape konstruktive, bindende og samfunnsnyttige avtaler mellom
sivilforsvardistriktene og de lokale brannvesen

Hvordan skape aksept for at boligsprinkling er eneste vettuge tiltak for de
største risikogruppene. Eller kanskje bedre: Hvordan vanliggjøre
boligsprinkler?

Få tilstrekkelig ”fet” statistikk over solskinnshistorier slik at den kan
brukes vitenskapelig, som underlag for vurderinger og beslutninger

Og ikke minst alle problemstillinger omkring ”Nødnett”, - det nye digitale
radiosambandet for nødetatene.
Og det nye styret skal gis en ”flying-start”:

Første styremøte er delvis sammen med RIF (Rådgivende ingeniørers
forening), - hvilket vil føre oss rett inn i problemstillingen omkring
hvordan vi bør forholde oss til våre samarbeidspartnere

Det neste styremøte (august) vil bli over 2 dager. Vi får besøk fra vår
svenske søsterorganisasjon som ønsker å lære av oss hvordan å bruke
internett som organisatorisk verktøy. Og vi får også besøk fra London
brannvesen som skal orientere om nylig innført ICS (Incident Command
System). Det fører diskusjonen direkte inn til et par av de utfordringene
vi har i kommende periode.
Jeg ønsker NBLF lykke til med kommende periode og vil yte mitt beste for at
vi skal ha framgang også i den perioden.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bilder fra Florø?
Av Per Ole Sivertsen 05.05.05
Har du bilder fra Florø – send dem til meg – til fotoalbum på nettet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reisestipend 2005 – beredskap
Digitalt radiosamband <-> innsatsorganisering
Kandidaten skal studere innsatsorganisering i minst to europeiske land (ikke
Norge) og hvordan digitalt radiosamband kan innvirke på organiseringen.
Et studie av hvordan innsats fra nødetatene organiseres i Nord-Irland og et
studie i hvordan digitalt radiosamband benyttes på tvers av nødetatsgrenser i
Finland, skal inngå i studiereisen.
Administrative forhold
Kandidatene skal:
• lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes NBLFs styre
for godkjenning før reisen foretas
• lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene
• stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB og NBLF inkl.
kretslagene
• Rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt NBLF innen
31.12.2005.
Søknader sendes til NBLF v/ sekretær Ingar Gjesmoe, Langesgt. 11, 3044
DRAMMEN innen 20. mai 2005.
VEDTATT på styremøte i NBLF 21. april 2005.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT)
Av Guttorm Liebe 14.04.05
KBT har snart fullført første trinn i utvikling av norsk brannfaglig
terminologi. Ord og uttrykk som allerede var registrert tidligere er
gjennomgått, - nesten. Selv om 8 – 900 uttrykk allerede er definert eller
beskrevet, gjenstår en mengde. Klikk deg inn å ta en titt!
KBT har litt igjen til det første trinnet er ferdig, og ønsker å få tilbakemelding fra
fagmiljøet angående de ord og uttrykk som ligger åpent på denne hjemmesiden
under fanen ”Faguttrykk”. Å få ”vasket” ferdig det som allerede er registrert var
KBTs første mål. Ta derfor denne lille utfordring å klikk deg inn og gi KBT
respons.
Neste trinn er å legge inn ord og uttrykk som i løpet av den første
gjennomgangen har hopet seg opp, blant annet fordi det er ulogiske
definisjoner, det ikke sammenheng med andre ord og utrykks definisjoner, de
må sees i en større sammenheng, det er uoverensstemmelse mellom
definisjonene i forskjellige kilder.
KBTs ambisjon er først og fremt å samle de ord og uttrykk med definisjoner og
beskrivelser som allerede finnes i våre lover, forskrifter, offentlige veiledninger,
standarder, andre oppslagsverk og annen litteratur.
Dernest har KBT tatt på seg å rette opp i de fleste feil og uoverensstemmelser
som finnes.
KBT vil, etter et dette er gjort, fortsette med sitt virke og samle ord og uttrykk
som bør defineres eller forklares, og til slutt kople den norske brannfaglige
terminologien med tilsvarende på utenlandske språk. Klikk deg inn på FEUs
hjemmeside og finn dem!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NB! HUSK Å REGISTRERE NYE SOLSKINNSHISTORIER

