BRANNBEFALSNYTT
Medlemsnytt for
Norsk Brannbefals Landsforbund
Nr. 6

År 2002

Redaktør: Per Ole Sivertsen

12.07.2002

Fornuften seiret; brannsjefen skal fortsatt ha en
uavhengig rolle!!

Uttalelse fra brannsjefkonferansen 7.-8. juni 2002

Av Guttorm Liebe 04.07.02

Landets yrkesbrannsjefer, samlet til ”Brannsjefkonferansen 2002” i
Bergen har merket seg at behandlingen av Stortingsmelding nr. 17 om
”Samfunnssikkerhet” er utsatt til høsten 2002.

Statsråden holdt sitt ord: Ny forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesenet § 2-2 inneholder at kommunestyret har
plikt til å delegere det faglige ansvaret til brannsjefen. Det vi fryktet mest
når brannsjefstillingen ble borte som særlovstilling, er dermed ivaretatt i
forskriften. Brannsjefen skal fortsatt være faglig uavhengig av sine
politisk og admininstrativt overordnede når disse opptrer som eiere av
kommunale objekter.
Ny forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet ble gitt ut og
trådte i kraft 1. juli 2002. Brannsjef som stilling i henhold til særlov falt ut av
brannvernloven da den ble vedtatt av Lagtinget 28. mai 2002, - til tross for at
Stortingsflertallet ønsket å beholde den. Statsråden lovet at forskriften skulle
ivareta flertallets ønske, - en lovnad jan har holdt.
Forskriftens § 1-4 definerer "Brannsjef" som "den som forestår den daglige
ledelsen av brannvesenet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven".
At tittelen blir beholdt er dog ikke det viktigste.
Det viktigste er at brannsjefen opprettholder sin selvstendige rolle i faglige
sammenheng overfor kommunenes ledelse når den er eier av kommunale
objekter. Dette ivaretas i forskriftens § 2-2 som i klartekst sier at brannsjefen
skal "delegeres myndighet på slik måte at han kan utføre sine oppgaver
tilfredsstillende ....". Brannsjefen kan ikke utføre sine oppgaver overfor
kommunen som objekteier uten å få delegert brann- og
eksplosjonsvernlovens faglige bestemmelser.
DBE presiserer dette i sitt rundskriv og presiserer samtidig at delegasjon i
henhold til den nye loven må gjøres innen utløpet av inneværende år.
Da har alle brannsjefer én ting å gjøre i nærmeste framtid: å selv ta initiativet
til sak om delegering i henhold til den nye loven!
Lykke til, ha en fortsatt god sommer og feire gjerne at vi vant kampen
om brannsjefens uavhengige rolle!!!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forebyggende etterutdanningskurs - 1 eller 2 uker?
Av Per Ole Sivertsen 06.07.02
Jeg er NBLF's representant i læreplanutvalget for et nytt kurs ved
Norges brannskole. Vi har hatt første møte og jeg har fått i oppdrag å
sjekke hvordan markedet stiller seg til lengden på kurset. Kurset er satt
opp i kursplanen med to uker. Spørsmålet er om det kanskje burde være
bare en uke.
Ut i fra diskusjon på møtet og foreløpige tanker når det gjelder innhold på
kurset vil jeg anbefale to uker. Prisforskjellen mellom en og to uker er vel for
de fleste bare ekstra kost og losji. Reisen må man ha uansett og de færreste
tar inn vikarer i for personell på forebyggende. Dessuten vil en varighet på to
uker føre til et mye bedre kurs og ikke bli oppfattet som et "hastig" seminar.
Dersom det er mange som har gode grunner for at et slikt kurs skal vare i to
uker eller kun en uke inviteres de herved til å delta i diskusjonen.
Ønsker du å bidra er det bare å "klikke" seg inn på Diskusjoner i menyen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skildring fra noen dager i Bergen - juni 2002.
Av Per Ole Sivertsen 10.06.02
Jeg var i Bergen i forbindelse med styremøte til NBLF torsdag den
6.juni. Grunnen til tid og sted var brannsjefkonferansen den 7. og 8. juni.
Jeg deltok på denne konferansen som journalist for Brannbefalsnytt for
blant annet å skildre hva en brannsjefkonferanse går ut på.
Les hele skildringen på våre hjemmesider
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Høringsuttalelse om forskrifter etter ny lov
Av Jan Kongsvik 10.06.02
Etter innføring av den nye brann- og eksplosjonsvernloven og
tilhørende opprydding på forskriftsområdet, vil brannvesenet ha 4
sentrale forskrifter å forholde seg til – dimensjoneringsforskriften,
forebyggendeforskriften, brannfarlighetsforskriften og
eksplosivforskriften. Og så vil det være noen forskrifter for ”spesielt
interesserte”. Dette ser forsåvidt greit ut.
Les hele uttalelsen til NBLF på våre hjemmesider

Av Redaksjonskomiteen 10.06.02

Brannsjefene oppfordrer Regjeringen til å benytte utsettelsen til å gjøre
meldingen mer fullstendig, foreta analyser av alternativer, revurdere
vesentlige deler av innholdet og sørge for at det blir samsvar mellom de
mål som settes opp og de tiltak som foreslås.
Les hele uttalelsen fra Brannsjefkonferansen på våre hjemmesider
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tilhengeravtalen med if... blir ikke fornyet
Av Guttorm Liebe 28.06.02
Dermed går ett av våre aller, aller største og mest suksessrike
brannforebyggende tiltak mot sin avslutning. Etter nesten 20 års drift,
flere hundretusen deltagere og storstilt kopiering av øvelsesideen
ønsker ikke if... skadeforsikring å fortsette samarbeide med NBLF. NBLF
takker for samarbeidet med Norges Brannkasse, UNI forsikring, UNIStorebrand og til slutt if... skadeforsikring. En særlig stor takk til
initiativtaker Bjørn Olimb, for øvrig vår første hedersprisvinner; nylig
avdøde Niels Øistein Rimstad og Runar Backe som i hver sine perioder
har gjort ideen og driften av tilhengerne mulig. Og ikke minst en takk til
alle våre medlemmer og andre brannfolk som har gjennomført dette.
Det velkjente tilhengerkonseptet, med øvelse inne i et rom montert på
tilhenger, ble første gang satt i drift i Telemark fylke i 1983. Tilhengeren ble
anskaffet av Norges brannkasse etter initiativ fra Bjørn Olimb, og ble drevet
av Telemark brannbefalslag i samarbeide med sykehjemsbestyrerne i fylket.
Prosjektet ble en suksess og utvidet til andre fylker.
I de første årene stod Norges Brannkasse selv for driften. Rundt 1990 ble
NBLF tilbudt å drive vognene og en avtale om drift av disse ble inngått med
det som da hette UNI forsikring. Nylig avdøde Niels Øistein Rimstad var den
som sørget for at avtalen ble inngått. Avtalen har medført drift av i
gjennomsnitt 6 tilhengere i mer 11- 12 år og har bidratt vesentlig til å høyne
standarden til personalet som arbeider på institusjoner landet over.
Driftsavtalen har også vært en viktig inntektskilde for NBLF.
Konseptet er gjennom '90-årene kopiert av større brannvesen, større
institusjoner og øvingsanlegg, slik at de mobile tilhengerne etter hvert mest er
benyttet i distriktene, - de større stedene har hatt egne opplegg etter samme
mønster.
Vi våger den påstand at dette har vært det mest omfattende og suksessrike
forbyggende tiltaket gjennomført de siste 20 årene. Tellinger viser at flere
hundretusen har vært gjennom opplegget, noe som med stor sannsynlighet
har bidratt til at konsekvensen av de branner og branntilløp vi har hatt de siste
15 årene i institusjoner er blitt begrenset.
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre medlemmer og andre
brannfolk rundt det ganske land som har gjort dette tiltaket mulig!
Avtalen med den gang UNI- forsikring og etter hvert UNI-Storebrand var en
driftsavtale. I løpet av '90årene har dette endret seg, og if... skadeforsikring
har betraktet avtalen som en sponsoravtale. Det har de siste 6 - 7 årene vært
særdeles tungt å få fornyet avtalen, og i år 2001 ble tilhengerne faktisk drevet
uten avtale, noe som har fortsatt i år 2002. Runar Backe, som har vært og
fortsatt er ansatt i if... sin skadeforebyggende avdeling har vært vår
kontaktperson. Han fortjener stor takk for å ha holdt liv i avtalen så lenge som
overhodet mulig.
Etter en forhandlingsrunde i slutten av april sa if... skadeforsikring sin
sponsoransvarlig, etter en tenkepause nei til fornyelse i slutten av mai. Det
medfører at tilhengerne skal leveres tilbake til if... og at så vel avtalen som
prosjektet er avsluttet.
Vi har i dag i drift 4 tilhengere, hvorav 2 befinner seg på Vestlandet, én på
Kongsberg og én i Oslo/Akershus. Disse aksepteres i drift fram de konkrete
planer for driften av disse pr. dato er opphørt. Da skal tilhengerne
transporteres til Hobøl i Østfold.
Det er med sorg jeg har skrevet denne nekrologen over det som så langt i
norsk brannforebyggende historie har vært det mest effektive tiltaket mot
konsekvensene brann i våre institusjoner.

