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Rapport om nødmeldetjenesten i våre naboland

Minner om fagseminaret – fra byggesak til driftsfase

Vi ble sendt av Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) for å se
hvordan nødmeldetjenesten i våre naboland drives og hvordan
brannvesenet blir ivaretatt.

I forrige nummer av Brannbefalsnytt hadde vi en artikkel om
seminarene som flere av kretslagene har fått som oppgave å
arrangere. Seminaret er ett samarbeid mellom NBLF, DSB og BE og
kretslagene vil, mot å gjøre en jobb få noen kroner for den. Videre er
hjemmesidene til NBLF og muligheten for informasjon til
medlemmene en grunn til å samarbeide med oss. Gjentar budskapet
fra forrige nummer som en påminnelse.

Av Per Ole Sivertsen og Nils-Erik Haagenrud 14.09.04

Reisen foregikk i følgene rekkefølge: Sverige – Brannvesenet i
Uppsala og SOS-alarmsentralen for Uppsala Län i Uppsala
Finland – Brannvesenet i Borgå og 112-sentralen for Sydöstra
Finlands nödcentral i Kouvola
Danmark – Brannvesenet i Viborg og 112-sentralen for Viborg
politidistrikt i Viborg

Av Per Ole Sivertsen 16.09.04

Les hele rapporten på våre hjemmesider eller last den ned som PDF-fil .
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bare nødnummer 112 ???
Av Guttorm Liebe 16.09.04
Si dine meninger om dette, - nå!
Forbundsstyret avgir en uttalelse i løpet av en ukes tid, og vi trenger
innspill.
NBFLs styremedlemmer Per Ole Sivertsen og Nils-Erik Haagenrud har på
oppdrag fa NBLF studert nødmeldetjensten i Finland, Sverige og Danmark.
Jfr. artikkel på dette nettstedet.
De gir NBLF krystallklare anbefalinger om hva vi bør mene om denne
saken, - som altså dreier seg om vi bør innføre ett nødnummer i Norge
eller ikke.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens
byggingstekniske etat (BE), med Norsk brannbefals landsforbund
(NBLF) som teknisk arrangør inviterer til fagseminar på ulike steder i
landet i november.
På fagseminaret skal det bl.a. informeres om:
 Forholdet mellom brannvernlovgivningen og byggesakslovgivningen
(rollefordeling, samarbeid)
 Tilsyn, kontroll og ferdigattest etter plan- og bygningslovgivningen
 Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)
 Ny forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning

Justisdept. sendte rett før sommerferien ut utredningen "Forenkling og
effektivisering av nødmeldetjenesten. Et trygt system", og satte
høringsfristen til 1. oktober 2004.

Seminaret varer en dag og målgruppen er:
 Ledere og kommunenes plan- og byggesaksbehandlere
 Brannsjefer og personell i brannforebyggende avdelinger
 Andre som jobber med relaterte oppgaver

Utredningen er meget svak på en rekke punkter (belyser for dårlig flere
sentrale spørsmål), men hvovedspørsmålet: ett nødnummer eller ikke kan
man likevel ha en mening om.

Seminaret avholdes følgende steder og datoer:

NBLF skal ha en mening om dette. Du har en anledning til å bidra og
oppfordres til å gi din mening. Ta i bruk diskusjonssidene på dette
nettstedet, eller skriv e-post direkte til undertegnede, andre i NBLFs
styre eller til post@nblf.no.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avtale mellom sivilforsvar og brannvesen
Av Guttorm Liebe 11.08.04

Brannsjefene i Grenland (5 kommuner) har revidert avtalen med
Sivilforsvaret. NBLF oppfordrer alle brannsjefer til å inngå tilsvarende
avtaler.
Den gamle Sivilforsvarskretsen og de 5 brannvesnene i Grenland inngikk
for noen år tilbake en avtale om benyttelse av Sivilforsvarets ressurser.
Denne avtalen er nå revidert.

Sted
Ålesund
Stavanger
Bergen
Tromsø
Trondheim
Lillehammer
Oslo
Bodø

Tid
1. november
2. november
9. november
10. november
11. november
16. november
17. november
18. november

Deltakelse er
gratis, men den
enkelte må selv
dekke reiseutgifter og lunsj i
forbindelse med
seminaret.

Pris for lunsj er ca. kr 300,- per person.
Program og påmeldingsskjema vil bli sendt ut i uke 39.

I forbindelse med revideringen er tatt konsekvensen av at det nye
Sivilforsvarsdistriktet dekker hele fylket, og det er tatt høyde for at avtalen
skal kunne utvides til å omfatte samtlige kommuner uten at teksten
behøver å endres.

Merk deg dato og sted som passer best for deg og sett av dagen til et
seminar fylt med faglig innhold.
På hjemmesidene kan du laste ned informasjonsbrosjyre.

Les avtaleteksten på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NBLFs policy angående statlige støttestyrker
Av Guttorm Liebe 11.09.04
Forbundsstyret har behandlet dette tema i 2 styremøter, og er
kommet fram til et policynotat som kretslag, medlemmer og andre
anbefales å benytte. NBLF har også ”landet” på anbefalt maksimal
størrelse på Sivilforsvarstyrkene i Norge, - 3 – 5 000 mann.
Last ned PDF-filene fra våre hjemmesider
FORHOLD VEDRØRENDE OG BRUK AV STATLIGE
FORSTERKNINGSSRESSURSER (SIVILFORSVARSTYRKER)
DIMENSJONERING AV STATLIGE STØTTESTYRKER

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-postadresser
Av Per Ole Sivertsen 16.09.04
Det er flere av e-postadressene som ikke er fungerer pluss at det
fremdeles mangler e-postadresse til flere av medlemmene.
Hvis du snakker med noen medlemmer som ikke mottar e-post – be dem
logge seg inn for å sjekke/endre e-postadressen sin.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

