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Konklusjon å lære av! 
Av Guttorm Liebe 08.05.05 
 

Norges brannskole bør lære av en av Reinåsutvalgets 
hovedkonklusjoner: regelmessig behandling av småsaker gir ikke 
tilstrekkelig kompetanse til å håndtere virkelige kriser. Innholdet i 
befalskurs trinn 3 bør løftes slik at elevene får et verktøy for å kunne 
planlegge for, øve på og organisere store og langvarige hendelser. 
 
Jeg har kun lest Reinåsutvalget hovedkonklusjoner, som ikke fyller mer 
enn én side. Blant de avsluttende setningene i hovedkonklusjonene fant 
jeg dette, - som etter min mening er til ettertanke for noen hver og som 
angår langt flere enn bare Utenriksdepartementet: 
”… Av disse rapportene framgår at UD mener at de har 
krisehåndteringserfaring gjennom å håndtere enkelttilfeller hvor nordmenn 
i utlandet er i trøbbel. For utvalget ser det ut til at man i UD tror at en 
varslingsplan er en beredskapsplan, og at regelmessig behandling av 
småsaker er det som skal til for å utvikle kompetanse til å håndtere 
virkelige kriser. ….” (min uthevelse). 
  
Sitat angår for eksempel Norges brannskole. Læreplanene til 
befalskursene har så lenge jeg har kjent dem vært preget av at elevene 
bare skal lære om de problemstillinger som de med sikkerhet kommer til å 
møte. NBLF har gitt uttrykk for sterk uenighet til denne innfallsvinkelen i 
forbindelse med høring for læreplanen til beredskapskurs trinn 3. 
  
Sitatet treffer neppe DSB, som kanskje i for stor grad er i ferd med å vinkle 
sin aktivitet mot de store og spektakulære hendelser framfor de 
dagligdagse. Men DSB er Norges brannskoles overordnede og bør sørge 
for at det er sammenheng mellom den retning DSB staker ut og innholdet i 
skolens læreplaner. DSB presiserte i sine foredrag på konferansen i Florø 
forventningene til landets brannsjefer (og deres stedfortredere). 
Forventningen er at de skal delta i kommunenes krisplanlegging, og være 
forberedt på og kunne tackle store og langvarige hendelser. 
  
DSB bør ta et skikkelig rusketak i skolen og fortelle den at dersom elevene 
gis et verktøy til å håndtere de store hendelsene, får de samtidig et verktøy 
til de små. Omvendt er det slett ikke! Det er nettopp det Reinåsutvalget så 
korrekt påpeker! 
  
Jeg frykter at sitatet også angår mange norske brannvesen, som synes at 
de makter sine oppgaver fortreffelig (hvilket også med stor sannsynlighet 
er sant), men som ikke har tatt innover seg at en Åsta-ulykke, en Sleipner-
ulykke, en Lillestrøm-ulykke, en kvartalsbrann eller en stor lyng/ kratt/ 
skogbrann kan ramme dem og hva det krever. 
  
Det er lett å gå i den fella UD her gikk i, - å begrense seg til å bruke 
dagligdagse hendelser som man tackler helt fortreffelig som referanse og 
tro at da tackler man hva som helst. Som timelærer ved Norges 
brannskole på befalskursene II og III har jeg merket noe av den 
arrogansen som ligger til grunn for en slik holdning hos noen av elevene. 
  
Denne holdningen baserer seg på en form for livsløgn. Og jeg tror årsaken 
til denne livsløgnen er at man ikke ønsker å erkjenne at de store 
hendelsene krever noe ganske annet enn summen av de små og 
mellomstore. Det er reglerett ubehagelig å måtte snu opp ned på sin vante 
forestilling. 
  
Jeg tror dette er diagnosen når det gjelder administrasjonen ved Norges 
brannskoles motvilje mot å løfte beredskapskurs trinn 3 opp på det nivået 
NBLF krever. Norges brannskole ønsker regelrett ikke å erkjenne at dette 
er et behov, fordi denne erkjennelse i så fall må følges opp med vesentlige 
endringer i skolens tilnærming til innholdet i sine befalskurs. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NB! HUSK Å REGISTRERE NYE SOLSKINNSHISTORIER 

 

1000 SOLSKINNSHISTORIER! 
Av Guttorm Liebe 25.05.05 
 

En milepæl er nådd: 1 000 registrerte solskinnshistorier! Dette er et 
viktig bidrag til i vår forebyggende virksomhet. 

Solskinnshistoriene våre legges merke til. Forsikringsbransjen, brannfaglige 
institusjoner, fagpresse, myndigheter av ulike slag, vårt eget fagmiljø mm. 
leser historiene. Etterhvert som antallet øker vil det statistiske grunnlaget 
bli bedre og bedre, og den statistiske betydningen øker. 

Oppfordringen er derfor: De som ikke har startet ennå, begynne å registrere 
ditt brannvesens solskinnshistorier. De som er godt i gang, fortsette med det! 

Klikk deg inn på fanen "Solskinnshist." til venstre på denne siden og du finner 
hva som fungerer, og ikke minst en rekke enkelthistorier til å bli glad i !! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Boligsprinkling for risikogrupper 
Av Guttorm Liebe 31.05.05 
 

Skien kommune tar inititaiv til å kople boligsprinkler som 
brannsikringstiltak sammen med tildeling av hjelpemidler til personer 
som åpenbart har behov for assistert rømning. 

DSB tok for lang tid tilbake initiativ til å kople ulike kommunale etater 
sammen, for å kartlegge og gjennomføre brannsikringstiltak i boliger for 
personer med pleie- og omsorgsbehov.  

Ett initiativ fra Skien pleie- og omsorgsavdeling er å søke om at boligsprinkler 
følger med "på lasset" når personer tildeles hjelpemidler for å øke deres 
mobilitet. Tildeling av slike hjelpemiddler er i mange tilfeller en satdfesting av 
at personen har behov for assistert rømning. Følgende er et vedlegg 
i søknaden til "Hjelpemiddelsentralen":  

Klikk deg inn på hjemmesiden vår og les vedlegget. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hjemmesider 
Av Per Ole Sivertsen 31.05.05 
 

Våre hjemmesider er godt besøkt og det skyldes nok at de er ”levende”. 
Det skjer stadig endringer i form av nyheter, bursdagshilsener, 
solskinnshistorier, møtereferater, diskusjoner, stillingsannonser og 
hilsener i gjesteboken. I tillegg til at hjemmesidene er vår viktigste 
informasjonsbærer brukes også sidene som vårt offisielle 
medlemsregister. 

Hvordan bli medlem? 
Ved å klikke på ”Bli medlem” i menyen, fylle ut feltene i søknadsskjemaet og 
klikke på knappen for å sende søknaden så sendes søknaden til kretslaget for 
behandling og godkjenning. Alle godkjente medlemmer vil en kunne finne 
igjen under informasjonen om kretslaget ved å klikke seg inn på ”Kretslag” i 
menyen og deretter klikke på kretslaget. Som en del av informasjonen til 
kretslaget er det tall som viser hvor mange medlemmer kretslaget har. Ved å 
klikke på dette tallet kommer oversikten over godkjente medlemmer frem. 

Innlogging 
I menyen finnes et valg som heter ”Logg inn” og som medlem kan du logge 
deg inn. Hvis du ikke vet brukernavn og passord så er det et valg på 
innloggingssiden som kan benyttes for å få dem tilsendt som E-post. 
Innloggingen er delt inn i 3 nivåer hvor de fleste har nivå 1. Dette nivået er for 
”vanlige” medlemmer og gir det rettigheter til å skrive nyheter, registrere 
solskinnshistorier, tilgang til avtalen med Gjensidige og ajourholde egne 
opplysninger. Nivå 2 er for styrene i kretslagene. Dette nivået gir i tillet til nivå 
1 adgang til alle laget sine medlemmer og å kunne ajourholde opplysninger 
om kretslaget. Nivå 3 er for styrene i forbundet. Dette nivået gir i tillet til nivå 1 
adgang til samtlige medlemmer og en del administratorrettigheter.   

E-postadresse 
Det er viktig å ha registrert en E-postadresse siden vi sender ut mye 
informasjon som E-post. Blant annet sendes det jevnlig ut Brannbefalsnytt 
som et vedlegg i en E-post. Andre utsendelser kan komme fra forbundet eller 
fra kretslaget. 

Alle medlemmer oppfordres til å benytte sidene aktivt, bidra med nyheter, 
diskusjoner og solskinnshistorier og sørge for at egne opplysninger er 
korrekte. 


