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Ny styrkestruktur i Sivilforsvaret

FEU-møte i Luxembourg våren 2004

Av Guttorm Liebe 12.05.04

Av Ingar Gjesmoe 16.05.04

NBLF er invitert til å delta i DSBs referansegruppe i forbindelse med
ny styrkestruktur i Sivilforsvaret. Vi skal blant annet mene noe om
hva Sivilforsvaret bør brukes til og hvilke krav vi bør stille til statlige
støttestyrker. Du og alle andre medlemmer av NBLF inviteres til å si
sin mening, slik at alle ideer og synspunkter kommer fram.

The Federation of the European Union Fire Officers Associations
(FEU), som NBLF er aktivt medlem av, gjennomfører normalt to møter
i året, ett om våren og ett om høsten. Vårens møte i 2004 ble
gjennomført i Luxembourg 7. til 9. mai 2004. Arbeidsformen kan
fortsatt virke noe urolig. All kommunikajon skal skje på engelsk. De
enkelte lands representanter har sin særegne engelske dialekt.
Videre blir østeuropa stadig sterkere representert fordi EU utvides.
Kulturforskjellen mellom øst og resten av Europa kom tydelig frem.
Særlig under lørdagens møte, før ny leder (chairman) ble valgt etter
Gøran Schnell.

NBLF vil stille med leder Guttorm Liebe og med nestleder Jan Kongsvik
som stedfortreder. Det første møtet i referanse gruppen er 6. mai 2004, og
jobben skal være ferdig innen 1. oktober 2004!
Denne problemstillingen angår organiseringen av hele vår sivile
beredskap. NBLFs styre har satt så vel dette som den aktuelle saken, hvordan bruke Sivilforsvaret/ statlige støttestyrker i framtida, på dagsorden
i neste styremøte som er 27.-28. mai. Da bør vi komme fram til en ”policy”
angående hva disse kan brukes til, hvordan de bør brukes, hvem som bør
kunne rekvirere dem, hvordan de bør inngå i innsatsorganisasjonen, krav
til forspenningstid, ressurser og kompetanse, osv., osv.
Undertegnede mener at det er ett forhold, som uansett hva man ellers
måtte komme fram til må ordnes, og det er at det innenfor hvert
Sivilforsvarsdistrikt skal inngås avtaler mellom distriktet og de respektive
brannsjefer. Henvisninger til lover, forskrifter, Stortingsmeldinger med mer
blir alt for generelt og ikke godt nok til å bygge sin beredskap på.
Alle NBLFs medlemmer oppfordres til å komme med synspunkter. Dette
gjøres fortrinnsvis ved å sende e-post til undertegnede med kopi til NBLFs
nestleder Jan Kongsvik. E-postadressene finnes via fanen ”Om NBLF” på
hjemmesiden.
Kopi av MANDATET som er gitt av DSB finner du på våre nettsider.

NBLF var representert på Luxembourg-møtet ved Guttorm Liebe og Ingar
Gjesmoe. 7. mai var satt av til terminologiprosjektet. Noe av reiseutgiftene
våre ble derfor subsidiert av prosjektet.
8. og 9. mai var selve FEU-møtet. Innledningsvis ble størrelsen på FEU
diskutert. På grunn av antall medlemsland kan organisasjonen bli stor og
tungdrevet. Spesielle krav må stilles til møterom og andre fasiliteter.
Språkforståelse forutsettes. Sekretær Ruud Jonkman fra Nederland
orienterte også bl.a. om organisasjonen The Æ (European Assosiation of
Fire Brigade Officiers) som har lagt ned sitt arbeid. The Æ var nær
beslektet med FEU. Resultatet av nedleggelsen ble at overskuddet The Æ
hadde er overført til FEU!
Neste FireSafe Europe 2004 skal gjennomføres i Polen den 23. og 24.
oktober. FEU er oppmerksom på problemene som oppsto i København i
forbindelse med FireSafe Europe 2003 og krysser fingrene for
arrangementet i Polen. Stort sett er finansieringen på plass. Det er
anledning til flere utstillere. Minimum må det være 100 deltakere.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Feil på sidene
Av Per Ole Sivertsen 13.05.04
Vi har hatt en feil på sidene som nå er rettet opp. Feilen medførte at
nyhetene og hilsninger i gjesteboka i tidsrommet 5. april til 5. mai er
borte. Noe har vi rettet opp, men hvis det er noen som savner en
nyhet eller en hilsen så bes de om å skrive den på nytt.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"ANMELDT" til Konkurransetilsynet
Av Guttorm Liebe 14.05.04
Skien brannvesen er av Lev Vel Helse "anmeldt" til Konkurransetilsynet. Saken dreier seg om formidling av trygghetsalarmer, men
har prinsippielle overtoner når det gjelder interkommunalt
samarbeide i sin alminnelighet.
Om kommunene i Telemark har gjort et fornuftig vedtak eller ikke ved å
organisere "110-Telemark" som et Interkommunalt samarbeide etter
Kommunelovens § 27, får tiden vise. Likeså om det er fornuftig å belaste
en 110-sentral med formidling av trygghetsalarmer i stort omfang.
Spørsmålene som Konkurransetilsynet stiller vedkommer ikke om dette er
fornuftig eller ikke, dreier seg mer om konkurransemessige konsekvenser
av interkommunalt samarbeide i sin alminnelighet.
Les svaret Guttorm sendte til Konkurransetilsynet på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CERN søker brannfolk
Av Guttorm Liebe 16.05.04
Brannvesenet ved det Europeiske atomlaboratoriet i Cern i Sveits
søker etter brannmannskap.
I forbindelse med FEU-møtet sist helg, henvendte brannsjefen ved Cern
laboratoriet seg til FEU delegatene med anmodning om å informere om
ledige stillinger innenfor brannvesenet. Brannstyrken skal være
internasjonal og ansettelsestiden er på 3 år.
Kravene er blant annet at man behersker enten engelsk eller fransk og er
villig til å lære det andre språket. Det kreves også at man har noen års
erfaring som yrkesbrannmann.
Les mer om dette på nettsidene: https://ert.cern.ch eller kontakt denne epostadressa: marc.chataigneau@cern.ch

Samarbeidet mellom CTIF og FEU var oppe som eget tema. Nyvalgt
president i CTIF presenterte seg og orienterte om fremtidige
samarbeidsmuligheter.
Samarbeidet mellom EENA 112 og FEU ble tatt opp. EENA 112 står for
European Emergency Number Assosiation som på godt norsk kan
oversettes til nødnummerforeningen. Denne foreningen markedsførte seg
som en som gjennomfører lett lobbyisme i Brussels. De ønsket å få
standard språk og protokoller for alle nødsentraler i Europa og at FEU ble
medlem av organisasjonen. FEUs holdning var lunken.
Terrorbombingen i Madrid i Spania var naturligvis på agendaen. Bilder ble
vist og informasjon gitt og erfaringer ble utvekslet. Politiet kan stenge all
kommunikasjon for å hindre utløsning av bomber. Dette vil ramme
brannvesenets kommunikasjonsmulighet.
E-post og "søppelsendinger" er et økende problem. Det ble enighet om at
all mailkommunikasjon heretter skal starte med FEU.
Som nevnt innledningsvis ble møtet mye "ryddigere" gjennomført etter at
Rob Brons fra Nederland enstemmig ble valgt. Han begynte sin funksjon
formelt i møtet søndag 9. mai.
Fremtidige møter er alltid på programmet. Det andre møtet i 2004 skal
gjennomføres i Polen. I 2005 skal det første gjennomføres i Cern i Sveits
mens det andre skal gjennomføres i Irland. NBLF inviterte FEU til Tromsø i
første møte i 2006. Invitasjonen må klareres med brannsjefen i Tromsø
som vil være teknisk vert mens NBLF er den formelle. Det må også
sjekkes nærmere at de har de nødvendige møteromsfasiliteter og at de er
villige til å påta seg arrangementet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER
Det virker som registreringen av historier er stoppet opp og ber derfor om
at alle medlemmene bidrar med historier. Det er svært viktig for driften av
forbundet at medlemmene støtter opp om dette prosjektet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

