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Reisestipend - 2006 
Av Per Ole Sivertsen 29.03.06 
 

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF), støttet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deler i år 2006 ut reisestipender 
begrenset oppad til sammen kr. 50 000,-. Stipendene er forbeholdt 
medlemmer av NBLF og tildeles av NBLFs styre etter søknad. 
 
DSB tildelte NBLF midler til et reisestipend i 2004 som sin gave i forbindelse 
med forbundets 25års jubileum. NBLF fulgte opp ved å bevilge tilsvarende 
midler samme året. Deretter ved å gi et stipend i 2005, som DSB ga betydelig 
støtte til. 
 
Disse reisestipendene har vært en ubetinget suksess og tilført vårt fagmiljø 
betydelig  kunnskap og erfaring.  
 
I styremøte 30. november 2005 ble vedtatt mandat for reisestipendiet 2006. 
Erfaringer fra siste stipendiet tilsier at kandidatene bør få noe mer frihet enn 
det som ble gitt i 2005. Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva 
som i 2006 forventes å være aktuelle tema. Vi tror at ett meget aktuelt tema i 
2006 vil bli utdanningsmodellen innenfor brannfaget. NØDNETT er allerede et 
aktuelt tema, og endringer i publikums muligheter for varsling av ulykker 
likeså. 
 
Det skal deles ut minst 2 reisestipend innenfor følgende tema i 2006: 
1.      Utdanning, - med vekt på utdanningsmodell for branntjenesten 
2.      NØDNETT, - med vekt på bruk og alternativ organisering som dette 

sambandet åpner for 
3.      Publikumsvarsling, - med vekt på utfordringer skapt av nye teknikker 

(eks. IP-telefoni) 
 
Reisestipendiene bør være så vidt romslige at det blir mulig å reise til minst 
det aller beste stedet for den aktuelle studieoppgaven. NBLF og DSB har 
derfor bevilget tilsammen kr. 50 000,- til dette formålet i 2006. 
  
Kandidatene skal: 
• lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes NBLFs styre 
for godkjenning før reisen foretas 
• lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene 
• stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB og NBLF inkl. 
kretslagene 
• Rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt NBLF innen 
31.12.2006. 

Søknader sendes til NBLF v/ sekretær Ingar Gjesmoe, Langesgt. 11, 3044 
DRAMMEN innen 15. mai 2006. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Avtaler med Sivilforsvaret, NBLF sin anbefaling 
Av Nils Erik Haagenrud 05.04.06 
 

Sivilforsvaret har sendt ut to forskjellig type avtaler til kommunene, i 
forbindelse med å formalisere samarbeidet mellom brannvesen og 
Sivilforsvaret. 
 
Den ene avtalen er rettet mot de Interkommunale utvalgene mot Akutt 
forurensning og den andre en generell bistandsavtale mellom Sivilforsvaret og 
kommuner/ brannvesen.  
  
NBLF anbefaler kommuner/ brannvesen å inngå avtalen om bistand med 
Sivilforsvaret, da den dekker de type hendelser, som brannvesenene har 
behov for statlige støttestyrker til også akutt forurensning. Det at Sivilforsvaret 
skal ha fast sete i de enkelte IUA utvalgene, ser ikke NBLF at det er behov 
for. Det kan det enkelte IUA utvalg gjøre uavhengig av avtale eller ei.  
  
NBLF ser også faren for at kommando linjer blir brutt ved aksjoner, da 
Sivilforsvaret ønsker å styre egne mannskaper i forbindelse med akutt 
forurensnings aksjoner. Det bør være en leder ved alle type aksjoner, som 
styrer de enkelte sektorer/ansvarsområder, for å få en rød tråd gjennom 
linjene. 
  
NBLF ser heller ikke at forspenningstid, kompetanse, etc. endrer seg om man 
har to type avtaler.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

NB! HUSK Å REGISTRERE NYE SOLSKINNSHISTORIER 

En nestor går fra borde! 
Av Guttorm Liebe 28.04.06 
 

Brannsjef Ronny Røren, Asker og Bærum fratrådte sin stilling den 30. 
april 2006 for å gå over i pensjonistenes rekker. En epoke er slutt, - 
både for ham og oss. Vi ønsker en solid, ryddig, kunnskapsrik og ikke 
minst god kollega til lykke med sin nye tilværelse! 
 
Ronny, utdannet maskiningeniør, kom fra Freia til Bærum brannvesen som 
varabrannsjef i 1976 og ble brannsjef der i 1983. Seinere ble han brannsjef i 
Asker & Bærum når dette IKS ble etablert i 1999. Det gir 30 års tjenestetid 
og mer enn 22 år som brannsjef. 

Ronny var med da Oslo og Akershus brannbefalslag ble etablert som det 
første brannbefalslaget den 3. mars 1977. Han gikk inn i styret som 
sekretær. Seinere var han leder av OABBL fra 1983 til 1985. 

I forbundsstyret ble han valgt inn første gangen på generalforsamlingen i 
Sandnes 1986, og da som nestformann. Han ble president etter Narve 
Strandskogen i 1989 og overlot roret til undertegnede 1. juni 1992. Da tok 
han fatt på et studieår, - som når vi ser tilbake på hvilken hovedoppgave 
han valgte, har betydd svært mye for norske brann- og feiervesen. 

Hovedoppgaven var å studere suksesskriteriene ved etablering av 
interkommunale brannvesen. Hans viktigste funn, det at det blir noe av 
dersom de ansatte, administrasjonen og lokalpolitikerne virkelig ønsker det, 
står fast den dag i dag. 

Ronny er av NBLF benyttet til en mengde tunge oppgaver, som for 
eksempel vurdering av nye lover og forskrifter, og NBLFs representant i 
brannskolens styre i mange år.  

Ronny Røren, Terje Rosén og Arne Wold, som nå alle er blitt pensjonister, 
fikk som en slags avslutningsoppgave i NBLF den svært krevende jobben å 
skrive NBLFs 25års historie. Boka ble ferdig til tida og må sies å være et 
meget godt stykke håndverk, og ikke minst er den lesbar! 

Denne artikkel gir ikke et fullstendig og heller ikke et rettferdig bilde av 
Ronnys innsats som brannsjef eller NBLF-tillitsvalgt. Til det er den for kort. 
Ei heller makter jeg å gi et riktig bilde av Ronny som kollega og kamerat 
opp gjennom årene. Den kanskje beste karakteristikken jeg kan gi er at 
Ronny er en de jeg alltid ringer til dersom jeg søker råd i vanskelige saker. 

Livet som tillitsvalgt i NBLF gir mange sosiale arrangement og mange 
vennskap. Lisbeth og jeg ser tilbake våre sammenkomster med Ronny og 
”Lita” med glede og har satt stor pris på det vennskap som vokste fram etter 
hvert som kjennskapet ble tettere. 

Anne Hjort overtar etter Ronny. Hun overtar uten tvil et dyktig og ryddig 
brannvesen. 

Vi ønske Ronny lykke til i sin nye tilværelse og Anne lykke til som hans 
arvtager i Asker og Bærum! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NBUF-seminar og Brannforebyggende forum 
Av Per Ole Sivertsen 28.04.06 
 

Norske Brannvesens Undervisningsforum (NBUF) inviterer til seminar 
i Tromsø 23. – 24. mai hvor årets tema er praktisk formidling og 
erfaringsdeling. Forumets formål: Samarbeid om kvalitet i den 
brannfaglige utdanning og opplæring. 
 
Asker og Bærum brannvesen IKS har gleden av å invitere til det 
åttende Brannforebyggende forum 5.-6. september på Thon Hotel 
Oslofjord i Sandvika. Fokus er satt på viktige forebyggende temaer 
som arrangøren håper vil både inspirere og være et bidrag til faglig 
utvikling i vårt daglige virke. 
 
Les mer om begge arrangementene på våre hjemmesider. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


