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Dansk CTIF`s Brandmannskonkurranseforenings
landsstevne i Viborg
Av Rolf B. Sandslett 02.07.04
Torsdag 10. juni 2004 satte 10 personer fra Karmøy Brann- og
Redningsvesen seg i en innleid buss og start et turen til Viborg i
Danmark for å være med på Danmarks nasjonale
brannidrettskonkurranse.
Det er organisasjonen CTIF, med nasjonale foreninger, som avholder
brannmannskonkurranser rundt om i Europa årlig.
Vi er det første laget som stiller i denne idretten fra Norge, noensinne.
Derfor blir resultatet fra konkurransen stående som norsk rekord
(offisiell første notering).
Fra venstre foran : Karl Wilhelm
Jacobsen, Trond Flatebø, Per
Kristian Øgård, Leif Ove Skår, Rolf
B. Sandslett.
Bak fra venstre : Bjørn Sørvaag, Arnt
Eirik Solbakk, Ivar Eide, Jan Helge
Johannessen, Oscar Bjelland

Les mere om turen og konkurransen på våre hjemmesider.
Opplysninger om CTIF og CTIF brannidrett :
www.ctif.no
www.ctif.dk
www.ctif.org
Ønsker du kontakt med CTIF`s brannidrettskomitè / forening :
Kontakt Trond Rane, Sarpsborg brannvesen
e-mail : trn@sarpsborg.com
Ønsker du kontakt med Karmøy Brannvesens Brannidrettsgruppe :
Kontakt Rolf B. Sandslett, tlf 95 90 76 51
e-mail : rbs@karmoy.kommune.no
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forenkling av nødmeldetjenesten?
Av Guttorm Liebe 20.06.04
Justisdepartementet har sendt på høring utredningen "Forenkling og
effektivisering av nødmeldetjenesten". NBLF kommer til å avgi
uttalelse og har bedt om at kommuner, interkommunale brannvesen
og 110-sentraler kommer på høringslisten.
NBLF startet i 1998 med å utarbeids en "policy" angående
nødmeldetjenesten og alarmsentraler i Norge, fordi vi regnet med at det
ikke var lenge til en utredning om ett nødnummer ville komme. Dette
notatet har blitt revidert flere ganger, og vil danne grunnlaget for den
uttalelse som NBLF vil avgi i forbindelse med ovenfor nevnte utredning.
Forbundsstyret vil behandle høringsuttalelsen i neste styremøte som er
den 9. september. Alle inviteres til å sende sine synspunkter til
forbundsstyret.
Utredningen finner du via følgende nettside:
http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/hoeringsnotater/012101-080052/dokbn.html
Høringsfristen er satt til 1. oktober 2004. Selv om NBLF regner med at
flere enn de som står på listen over høringsinstanser kan uttale seg, finner
NBLF listen ganske merkelig. Blant annet mangler kommuner, brannvesen
og 110-sentraler. NBLF har derfor skrevet en henvendelse til
justisministeren om at høringslisten utvides.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brannsjefkonferansen 2004
Av Per Ole Sivertsen 02.07.04
Referatet fra brannsjefkonferansen er nå lagt til i nyheten datert 14. juni.
Du finner referatet helt i bunnen av nyheten.

03.07.2004
NBLF’s ”POLICY”: statlige støttestyrker
Av Guttorm Liebe 27.06.04
Som et ledd i det såkalte styrkestrukturprosjektet, vil mange
brannsjefer i løpet av ganske kort tid få besøk av Distriktssjefen i
Sivilforsvaret. Hans oppgave er å kartlegge ”behov” for og de krav
som må stilles til sivilforsvaret. Forbundsstyret har, etter noen
måneders arbeid, utarbeidet et ”policynotat” angående bruk av
Sivilforsvarets styrker. Notatet er et forsøk på en strategisk vurdering
og overordnet vurdering.
Besøket som brannsjefene får er et ledd i DSB’s styrkestrukturprosjekt.
Hovedpoenget med dette prosjektet er å komme fram til relasjonene
mellom primærstyrker og statlige støttestyrker, hva sivilforsvaret kan
benyttes til og hvor stort sivilforsvaret bør være.
Det er viktig at vårt fagmiljø tilnærmer seg disse spørsmål fra et overordnet
ståsted, og dernest beveger seg til egne og lokale problemstillinger.
Det er også viktig at man ikke blendes av at statlige støttestyrker i
utgangspunktet tilbys ”gratis”. De er selvsagt ikke gratis. De finansieres av
skattebetaleres penger på lik linje med politi og brannvesen. Innenfor sivilt
beredskap kunne de samme pengene vært benyttet på annen måte, - for
eksempel til å styrke lokale brannvesen og frivillige organisasjoner.
Men, - Stortinget har besluttet at vi fortsatt skal ha et ordinært Sivilforsvar,
dog organisert litt annerledes enn tidligere ved at det er etablert egne
Sivilforsvarsdistrikter direkte underlagt DSB.
Vårt fagmiljø må derfor benytte denne anledningen til å være konstruktive i
sine forslag, og samtidig stille konkrete krav.
NBLF’s policydokument tilbys benyttet i denne sammenheng.
Avtaler må inngås!
NBLF tar det som en selvfølge at planlagt bruk av statlige støttestyrker
skal inngå som en del av kommunenes brannordninger. Våre erfaringer er
at det er først når ledelsen må inngå bindende avtaler at innholdet blir
tilstrekkelig nøkternt til at det kan inngå som en troverdig del av
brannordningen. Derfor, - uansett hva man ellers måtte mene og uansett
hvilke forslag og krav man for øvrig vil stille, oppfordres brannsjefene til å
være krystallklare på ett punkt: Stille trav til at det skal inngås avtale om
bruk av statlige støttestyrker. Det er ikke tilstrekkelig med informasjon
om styrkene og et tilbud om å benytte disse gratis.
Les NBLF’s POLICYNOTAT på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Menyvalgene på hjemmesiden vår
Av Per Ole Sivertsen 03.07.04
Vil minne medlemmene om menyvalgene.
- Kretslag. Les om eget og andre kretslag. Her finner du medlemsoversikt,
styresammensetning og kontaktinformasjon til lagene.
- Br. befalsnytt. Alle utgaver av Brannbefalsnytt finner du har.
- Solskinnshistorier. Vi har nå snart samlet 500 historier og håper at flere
medlemmer blir med å bidra med gode historier.
- Diskusjoner. Vi har gående flere diskusjoner og alle inviteres til å delta i
eksisterende eller starte nye.
- Gjestebok. Skriv din hilsen eller les andre sine hilsninger til NBLF.
- Lenker. Her finner du faglenker til både inn- og utland. Savner du noen
er det bare å si fra.
- Arkiv. Alle nyheter som er eldre enn en måned flyttes automatisk hit.
- Stillinger. Her legges det stadig ut nye ledige stillinger og flere kommer
fortløpende – følg med.
- Faguttrykk. Det er blåst nytt liv i Kollegiet for brannfaglig terminologi
(KBT) og her finner du definisjoner på brannfaglige ord og uttrykk.
- Logg inn. Dette valget brukes til medlemmene for å registrere
solskinnshistorier, skrive nyheter og sjekke / endre egen informasjon.
Det er viktig at sidene er mest mulig ”levende” og at du som medlem bidrar
til dette - enten med å bare lese eller helst med mer aktivt bruk.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

