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1. Målsetting 
 
Reisestipend- og utvekslingsutvalgets mål er å bidra til høyning av kompetansenivået 
innenfor brann- og redningsberedskap og brannforebyggende virksomhet i innenfor 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt forvaltningsområde. 
 
2. Utvalget 
Utvalget skal bestå av til sammen 5 medlemmer, hver med én stemme. 
Ved stemmelikhet teller leder eller møteleders stemme dobbelt. 
 
Utvalgets 5 medlemmer er: 

• 2 utnevnt av DSB 
• 2 utnevnt av NBLF 
• 1 utnevnt av den mest aktuelle partner (eks. Gjensidige, Skogbrand forsikring,) 
De andre partnerne kan møte som observatører med talerett. 

 
En blant NBLFs representanter utpekes av NBLF som utvalgets leder. 
 
3. Oppgaver 
 
Utvalget skal tildele personer de reisestipendier og utvekslingsopplegg som det blir gitt 
fullmakt til. Disse er: 

• NBLFs reisestipendier 
• DSBs utveksling med Bureau of Land Management, USA 
• Det som styret i NBLF for øvrig måtte bestemme 
• Det som DSB for øvrig måtte bestemme 
• Det som blir overlatt til utvalget av andre og som aksepteres av både NBLF og DSB 

 
4. Krav til ordningene 
 
Utvalget skal kreve at det for hvert enkelt stipend eller hver enkelt stipend- eller 
utvekslingsordning, minst er utarbeidet mandat, vilkår og økonomiske betingelser. 
 
5. Krav til kandidatene 
 
Minstekravet til kandidatene for at de skal bli vurdert er at det skal foreligge en skriftlig 
søknad og at søknaden anbefales av vedkommendes arbeidsgiver, eller at NBLF, DSB eller én 
av partnerne fremmer forslag. 
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Minstekravet til resultat er normalt at det skal utarbeides en skriftlig rapport, og at minst én 
presentasjon skal planlegges.  
Skriftlig rapport inkludert tilhørende vedlegg i ethvert format, skal oversendes utvalget i 
minst 3 eksemplarer.  
 
6. Utvelgelse av kandidatene 
 
Utvalgets medlemmer forutsettes å representere sin institusjon/ organisasjon.  
Utvalget bestemmer selv hvilke av kandidatene som skal tildeles stipend eller utveksling. Til 
grunn for valget skal først og fremst det respektive stipendiets eller ordningens regler legges 
til grunn. 
 
7. Økonomiske forhold 
 
Utvalget rår over de midler som stilles til disposisjon fra DSB, NBLF, Gjensidige, Skogbrand 
Forsikring og andre bidragsytere fra år til år. Utvalget skal ikke selv råde over fondsmidler, 
men bruke opp midlene i løpet av en tidsperiode. 
Midler kan overføres til året etter. Når utvalget velger å føre over midler til kommende år, 
skal det foreligge en plan for disponering av disse midlene. 
 
Tildelingen skal skje på bakgrunn av søknadenes budsjett og som hovedregel utbetales 75 % 
straks før reisen finner sted og de resterende 25 % ved levering av ferdig rapport. 
Eventuelle kostnader utover det som tildeles av utvalget, er utvalget uvedkommende og må 
dekkes av stipendiaten selv. 
 
NBLFs budsjett- og regnskapssystem benyttes til å administrere ordningene. 
Nærmere detaljer i vedlegg 1. 
 
8. Kunngjøringer 
 
Reisestipender og utvekslinger tildeles som hovedregel etter vurdering av søknader som 
kunngjøres på forhånd på NBLFs og DSBs nettsider, med spesifikke tidsfrister. 
Hvem som tildeles stipend eller uveksling, skal kunngjøres på NBLFs og DSBs nettsider 
straks etter vedtak er fattet. 
 
9. Tilgjengelighet 
 
Reise- eller studierapporten er å betrakte som et åpent dokument, og skal kunne benyttes av 
hvem som helst uten godtgjørelser av noe slag. Dog kan produsenten få dekket sine 
produksjonskostnader utover de 3 eksemplarene utvalget skal ha tilsendt. 
 
 

Tønsberg/ Oslo 13. mars 2007 
 

________         __________ 
DSB           NBLF 
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