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Digitalt radiosamband for nødetatene
Av Guttorm Liebe 11.11.04
Regjeringen går inn for at Staten ved ordinær bevilgning bygger ut
radionettet og blir eier av dette, noe som NBLF er fornøyd med.
Driftsutgiftene skal dekkes av brukerne. Om dette mener NBLF at
med vesentlig høyere kostnader enn i dag, vil brannvesenet bli nektet
å delta av sine eiere (kommunestyrene), og prosjektet vil i så fall bli
en fiasko. Det foreslås trinnvis utbygging med start i det sentrale
østlandsområde, ferdig utbygget i løpet av 2006. I løpet av 2009 skal
hele landet være dekket.
Regjeringen vedtok den 5. nov 2004 et tillegg til St.prp. nr. 1
(Statsbudsjettet) som omhandlet ”Framtidig radiosamband for nød- og
beredskapsetatene”. I proposisjonen står at spørsmålet om digitalt
radiosamband for nødetatene ikke var et spørsmål om, men et spørsmål
om når dette skal utbygges.
Det foreslås blant annet følgende:
¾ Kostnadene til infrastrukturen skal dekkes av Staten ved ordinær
bevilgning.
¾ Statens skal være eier
¾ Politidistriktene er minste utbyggingsenhet
¾ Trinnvis utbygging, omtrent slik:
o
I løpet av 2006, utbygging i politidistriktene Follo,
Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud
og Østfold
o
I løpet av 2007, - evaluering.
o
I løpet av 2008, utbygging i Hedmark,
Gudbrandsdalen og Vest-Oppland
o
I løpet av 2009, - resten av landet
¾ Driftskostnadene skal dekkes av brukerne
¾ Personsøkere slik vi kjenner dem i dag (enveis) skal erstattes
med en form for radio (to-veis)
¾ Dekningsgraden blir meget god, - nærmere 100 % av
befolkningen, 80 - 90 % av Norges landareal og dekning
innendørs i de 19 største byene
¾ Andre tilgrensende etater kan henge seg på
Forslaget sier blant annet, - sitat:
”Vil lette operasjoner i større bygninger hvor det i dag ikke er
radiodekning. Trygghet for personell”.
Med andre ord satses det på at det digitale radionettet skal egne seg som
røykdykkersamband.
Proposisjonen inneholder flere feilopplysninger/ manglende informasjon,
for eksempel hvordan forholdene i andre land egentlig er.
Lærdommen fra andre land er svært viktig. Blant annet har brannvesenet i
Finland fortsatt sitt gamle analoge radiosystem i bruk, fordi det benyttes til
innkalling av mannskap (personsøkerfunksjonen) og fordi dekningsgraden
er for dårlig som røydykkersamband. I Østerrike har finansieringen skapt
store problemer, rett og slett fordi hver enkelt enhet blir for dyr i drift, - så
dyr at brannvesenet ikke har ønsket å benytte det nye sambandet. I flere
av de land som på kartet på side 4 er merket som ”bygget / i drift”, er det
ukjent for NBLF at brannvesenet benytter digitalt radiosamband i dag.
Organisering
Nytt digitalt radiosamband har en rekke muligheter som dagens analoge
system ikke har. I dag hemmes samarbeidet mellom nødetatene av
sambandets praktiske begrensninger. Mulighetene finnes i dag også, men
er avhengig av at aktørene samtidig slår over på de avsatte frekvenser. Vi
bindes i dag til separate organisasjonsmodeller.
Nytt digitalt samband gjør det mulig å først bestemmes oss for hvordan vi
ønsker å organisere en innsats og deretter benytte sambandet til å få dette
til (i dag oppleves det som omvendt). Derfor er våre
organisasjonsprosjekter så viktige.

13.11.2004
Ett er sikkert, - NBLF vil komme til å hevde at dersom Regjeringen ønsker
at dette prosjektet skal bli en suksess, må kommunenes merkostnad i
forhold til dagens radiosamband dekkes av Staten. Hvis ikke, vil brannvesenet rett og slett ikke få lov til å delta av sine egne kommunestyrer.
Men, det er mange andre spørsmål som NBLF vil måtte ha en mening om.
Les proposisjonen, tenk gjennom hva dette betyr for oss og gi lyd fra deg
enten til undertegnede eller til Nils Erik Haagenrud, Elverum.
Du finner den her:
http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/stprp/012001-990145/dok-bn.html
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utdanning av deltidsbrannmenn
Av Guttorm Liebe 17.10.04
NBLF har i årevis dyttet på for å at det skal bli en praktisk gjennomførbar god utdanning av våre deltidsbrannmenn. Som nok et "dytt"
vedtok styret i Florø 12. oktober NBLFs synspunkter på dette tema.
NBLF mener at:

•
•
•
•

Utdanningskrav for deltidsansatte brannmenn må forskriftsfestes
Staten må gjøre utdanningen attraktiv for kommunene ved å
innføre en støtteordning på kr. 25 000,- per elev som har
gjennomført utdanningen
Ansvarlig kursarrangør må ikke begrenses til Statens egne
skoler, men kunne være andre med tilstrekkelig kompetanse og
øvelsesmuligheter
Fagplanen og omfanget av grunnkurs deltid slik det er i dag er
tilstrekkelig

Les hele uttalelsen på våre hjemmesider.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samarbeide med Brannforebyggende forum
Av Guttorm Liebe 29.10.04
For å unngå konkurranse om likeartede arrangementer for de samme
målgrupper, har ”Brannforebyggende Forum” og NBLF inngått et
samarbeide. NBLFs konferanse i forbindelse med
generalforsamlingen i Florø 22. – 23 april vil begrense seg til
beredskap, med ROS i kommuner som innfallsvinkel.
”Brannforebyggende Forum” arrangeres i Kristiansand 5.- 6.
september 2005 og støttes av NBLF.
Hvert år har vi en rekke konferanser med brannfaglig innhold arrangert av
ulike aktører. NBLF har lenge ønsket å samkjøre flere av disse
arrangementene og fordele tema mellom dem.
Arrangør av neste års ”Brannforebyggende forum” er Kristiansand
brannvesen. Neste år skal også NBLF avholde sin generalforsamling med
en tilhørende konferanse.
Samarbeidsavtalen mellom ”Brannforebyggende forum” og NBLFs går ut
på at konferansene ikke skal ha kolliderende innhold. Med andre ord blir
”Brannforebyggende forum” å betrakte som NBLFs bidrag til konferanser
om brannforebyggende tiltak.
Videre går avtalen ut på at ”Brannforebyggende forum” får benytte NBLFs
nettsider, medlemsdatabase og at NBLF skal være behjelpelig med å
kontakte forelesere / bidragsytere. NBLFs logo får derfor plass på de
invitasjoner, program mm som lages.
Avtalen har ingen økonomiske forhold, og ansvar/ ”eierskap” er som ved
alle tidligere arrangementer.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEU-møte i Tromsø 2006
Av Guttorm Liebe 30.10.04
Føderasjonen av Europeiske brannbefalsforbund (FEU) besluttet i
siste møte at Tromsø blir vertskommune for møtet 16. - 18. juni 2006.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Policy-notat
NBLF er i utgangspunktet positive, men vil komme til å stille noen krav / gi
noen anbefalinger som forutsetninger for at dette skal bli en suksess.
NBLF vil med andre ord lage et ”policy-notat” om dette tema.
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