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DSB Seminar 2006

Reisestipendet for 2006 er tildelt

Av Lars Haugrud 14.08.06

Av Guttorm Liebe 23.08.06

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med Norsk
brannbefals landsforbund (NBLF) som teknisk arrangør, inviterer til
fagseminar på ulike steder i landet i oktober og november. Så hold av
aktuell dag allerede nå.

Thorbjørn Holmbakken, Skien er tildelt et av NBLF / DSB
reisestipendene for inneværede år, for å studere ”Materialteknisk
opplæring til branntjenesten” i Sverige og Danmark. NBLF tildeler i
tillegg Jack Hatlen i samarbeide med Eivind Aakermann, Østfold BBL
stipend for å studere de mulighetene NØDNETT gir for ledelsesstøtte, styring, organisering og informasjonsinnhenting.

I år vil seminaret igjen være et rent DSB seminar. Fagseminaret vil vare en
dag og ta for seg aktuelle temaer innen brannforebygging og beredskap samt
andre av direktoratets fagområder. Temaene vil konkret bli bestemt senere og Det var skuffende dårlig søknadsmengde til årets stipend. NBLFs styre
målgruppen vil være:
behandlet saken i siste styremøte, og var meget forundret over at det
meldte seg bare én søker. Han ble tildelt stipendet, men fortsatt var det
godt med midler igjen. Reisestipend burde være attraktivt for de som
• Brannsjefer, beredskaps- og forebyggende personell i brannvesen
ønsker egenutvikling innefor vårt fagområde. At så få ser denne muligheten
• Andre som arbeider innen fagområdene
er merkelig og skremmende. Dessuten er det viktig for utviklingen av vårt
Seminaret avholdes følgende steder og datoer:
fag nasjonalt, at vi innhenter kunnskap og erfaringer fra hverandre og fra
andre land.
Uke
Sted
Dato
Sterkere styring?
Tromsø
Tirsdag 17. oktober
Styret er fast bestemt på å fortsette å dele ut reisestipend så lenge
42
Bodø
Onsdag 18. oktober
økonomien tillater det. Nytteverdien er uomtvistelig god, - forrige års stipend
Trondheim
Torsdag 19. oktober
som gikk til å studere boligsprinkler i USA og må kunne karakteriseres som
Merk deg dato og
en knallsuksess.
sted som passer
Ålesund
Tirsdag 31. oktober
best for deg og sett
44
Bergen
Onsdag 1. november
Styret vil derfor vurdere annen tildelingsform enn at kandidater må søke.
av dagen til et
Stavanger
Torsdag 2. november
For eksempel kan tenkes å tildele framtidige stipend direkte, dvs. at det
seminar fylt med
plukkes ut personer som man antar vil kunne mestre oppgaven til nytte for
faglig innhold og
Østfold
Mandag 6.november
seg selv og fagmiljøet. Slik framgangsmåte medfører lett at potensielle
praktiske løsninger
45
Lillehammer
Tirsdag 7. november
gode kandidater ikke får anledning fordi styret regelrett ikke kjenner dem.
Arendal
Onsdag 8. november
Styret tar imot gode råd i denne saken!
Oslo
Torsdag 9. november
Teknisk utdanning
Årets stipend tildeles Thorbjørn Holmbakken, Skien brannvesen. Han skal
Seminaravgiften som inkluderer lunsj blir kr. 350,reise til Danmark og Sverige å studere:
MATERIELLTEKNISK OPPLÆRING TIL BRANNTJENESTEN,
Program og påmeldingsskjema vil fra uke 36 foreligge på: www.dsb.no
1) Utrykningssjåføropplæring for kjøring med tunge kjøretøy (brannbil)
2) Opplæring til fører av personløfter, til innsats ved brann (stigebil og
Aksjon boligbrann 2006
brannlift) et krav i Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr §48.
Av Guttorm Liebe 09.08.06
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Årets ”Aksjon boligbrann” blir arrangert 5.-7. desember 2006. Det er
viktig at alle brannvesen er med, - helst sammen med ”Det lokale
eltilsyn” (DLE). Notér datoene og start planleggingen.
Det var kraftig nedgang i antall boligbranner og antall omkomne i boligbranner
i jule- og nyttårshelga de to første årene Aksjon boligbrann benyttet
boligbesøksmetoden. Etter siste årets aksjon (2005) skjedde ikke tilsvarende
reduksjoner. Det vites ikke om dette er statstisk støy eller om aksjonsformen
er oppbrukt.
Det er derfor besluttet at aksjonsformen skal fortsette i alle fall inneværende
år. NBLF oppfordrer derfor alle brannvesen til å delta. Notér datoene og start
planleggingen.
Samarbeid med DLE!
Det er ett klart forbedringspotensiale: Samarbeidet eller koordineringen med
DLE.
Brannvesenet lokalt oppfordres derfor til å kontakte Det lokale eltilsynet med
den målsettingen å samarbeide eller i alle fall å koordinere selve aksjonen.
Dessuten har lokale brannvesen har ganske sikkert behov for oppdatering i
hva å se etter angående elektriske brannårsaker, mens DLEenes folk har
tilsvarende behov angående brannvern generelt. Flere har funnet ut at slikt
samarbeid gir nytte utover aksjonsperioden.
Framdriftsplanen
Den 2. oktober sendes invitasjoner ut pr ordinær post og e-post til
brannvesenene. Påmeldingsfristen er satt til 20. oktober.
Meld ditt brannvesen på!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thorbjørn er forberedt på å presentere resultatet for brannbefalslag etter
endt tur.
Han ønskes lykke til!
NØDNETT sine muligheter
Styret besluttet å bruke stipendmidlene inneværende år til et formål som
styret finner svært viktig i øyeblikket. Utbyggingen av NØDNETT starter om
kort tid. Første del av første byggetrinn er Østfold. NØDNETT er ikke bare
et nytt radiosamband, men et verktøy for ledelse, organisering,
informasjonsinnhenting osv. Dette er det lagt altfor lite vekt på så langt, men
er like fullt det viktigste nye med NØDNETT.
Styret ønsker derfor at noen brannbefal fra Østfold reiser til Sverige for å
starte erfaringsinnhenting omkring dette. Styremedlem Jack Hatlen er tildelt
oppgaven. Han skal samarbeide med Eivind Aakermann, Halden, ta kontakt
med brannsjef Jan Wisén i Sødra Roslagen, utarbeide reiserute og løse
oppgaven i løpet av høsten.
Små enheter
Styret har også allerede tenkt på neste stipend. Ett område som NBLF skal
studere nærmere er svenskenes forsøk med små enheter. Erfaringer fra
Sverige er svært viktige for utviklingen i Norge, særlig på dette området.
Å studere og hente inn erfaring omkring disse forholdene er med sikkerhet
vel anvendte midler for vår egen utvikling.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datoene for landsrådsmøtet er satt til 29. og 30.
november og stedet blir Drammen
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NB! HUSK Å REGISTRERE
NYE SOLSKINNSHISTORIER

