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Behandlingen av St. meld nr. 17 er utsatt! 
Av Guttorm Liebe 09.08.02 

Behandlingen av St. meld. Nr. 17 om "Samfunnssikkerhet" er utsatt til 
22. oktober 2002. Regjeringen har dermed gitt seg selv en mulighet til å 
endre innholdet til det beste for samfunnssikkerheten og bør bruke 
tiden til å gjøre vesentlige endringer.   

NBLF var en blant flere som rådet Justis- og Forsvarkomiteene til å sende 
Stortingsmelding nr. 17 om "Samfunnssikkerhet" tilbake til Regjeringen. 
Resultatet er at behandlingen av den er utsatt til 22. oktober 2002.  

Regjeringen har med andre ord gitt seg selv tid til å gjøre vesentlige 
endringer, - en mulighet den så absolutt bør benytte dersom det skal bli 
sammenheng mellom de mål meldingen setter opp og de tiltak som foreslås. 

Det viktigste er at beredskapen på lokalt nivå prioriteres høyere enn 
sekundær- og tertiærstyrkene, at DBE ikke deles, at Sivilforsvar og 
brannvesen bør slås sammen lokalt og at redningsbegrepet utvides slik at 
Fylkesmannen som koordinerende ledd gjøres overflødig. 

NBLF sine standpunkter finner du i arkivet under artikkelen om St. meld. Nr. 
17 fra 12. mai 2002. 

BRUK TIDEN TIL Å PÅVIRKE 
NBLFs styret oppfordrer alle medlemmene til å påvirke i riktig retning i alle de 
fora, på alle de arenaer, i alle de møter og andre sammenkomster de måtte 
være tilstede. "Alle monner drar" heter det. Følg dette slagordet og gi uttrykk 
for dine meninger overfor alle de som kan tenkes å ha mening om dette 
temaet. Del gjerne ut NBLFs standpunkter. 

Kretslagene bør benytte tiden ved å arrangere et møte om St. meld. nr. 17. 
Invitér gjerne sentrale politikere, helst fra Regjeringen eller 
Stortingsrepresentanter i Justis- eller Forsvarkomiteen til å gi uttrykk for 
hvordan de mener "Samfunnsikkerheten" best ivaretas. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brøt sikkerhetsregler - reddet 19 åring!  
Av Guttorm Liebe 06.09.02 

2 brannmenn i Kristansund fulgte sitt moralske ansvar da de natt til 
lørdag 24. august 2002 tok seg inn i en brennende bygning og reddet ut 
ei 19 år gammel jente. 
 
De brøt helt bevisst to sentrale bestemmelser om egen sikkerhet, noe 
som kan ha vært avgjørende for utfallet av redningsinnsatsen. De gjorde 
dette etter å ha vurdert situasjonen, - en vurdering som slik jeg har 
forstått scenariet var helt korrekt. 
 
La denne episoden bli det som skulle til for at Arbeidsmiljøloven 
utstyres med en unntaksbestemmelse slik at det blir samsvar mellom 
våre juridiske bestemmelser og vår moralske oppfatning. 

I følge de involverte brannmannskapene og overbefalsvakten var 
hendelsesforløpet omtrent slik: 

Bygningen lå tett ved brannstasjonen, ca. 1 min. å gå. Brannmannskapene 
fikk ved ankomst beskjed om at det var folk inne. Det brant i kjøkken og stue i 
plan 2. 

De to røykdykkerne utstyrte seg raskt og slo ned flammene utenfra gjennom 
kjøkkenvinduet. 

De tok seg deretter opp til plan 4 og hadde med seg høytrykksslange. 

Etter rekognosering på plan 4 gikk en mann ned for å sikre retretten mens 
den andre klargjorde skadelidte for nedturen. 

Etter å ha sjekket at retrett gjennom loftsvindu ikke var mulig, tok han seg ned 
gjennom trappen med 19-åringen og forsynte henne med luft gjennom sin 
egen maske. 

Denne brannmannen har i ettertid hatt litt lungeproblemer og skal nå til 
lungerøntgen. 

Brøt to sentrale regler 
Ved denne framgangsmåten brøt de to sentrale sikkerhetsbestemmelser: 

?  de skilte lag under innsats 
?  de gikk inn i en bygning hvor det var brann uten å ha etablert 

sikringsmann 

Dette er såvidt grove brudd på sikkerhetsbestemmelsene at våre myndigheter 
ut fra en juridisk betraktning ikke kan la være å forfølge saken. 
Arbeidsmiljøloven gir ingen som helst hjemmel til å fravike 
sikkerhetsbestemmelser for arbeidstakere, selv ikke når andres liv er truet. 
Andre land har en eller annen form for unntaksbestemmelse som kan 
benyttes når liv er truet og sikkerheten for innsatsmannskapet er tilstrekkelig 
ivaretatt etter en særskilt vurdering i det enkelte tilfelle. Det har vi ikke i 
Norge, fordi problemstillingen regelrett ble hoppet over når arbeidsmiljøloven 
midt på 70-tallet ble vedtatt. 

Dersom politiet/arbeidsmiljømyndighetene lar være å følge opp denne saken, 
blir det en bekreftelse på at arbeidsmiljøloven burde innholde en 
unntaksbestemmelse. 

Dersom saken blir fulgt opp juridisk, får vi en absurd rettssak. Essensen i den 
vil bli avstanden mellom våre juridiske bestemmelser og våre moralske 
oppfatninger. Dernest vil retten finne ut at det er like umulig å lage klare 
juridiske grenser for akutt innsats, som det er å lage klare kategorier 
(beskrivelser av) situasjoner som favner alle akutte innsatser. 

Det eneste riktige er at det må bli lovlig å vurdere situasjonen og det en kan 
redde, opp mot eget utstyr, egen kompetanse, endring av risikoen og 
tidsperspektivet, og foreta et brudd på normale sikkerhetsbestemmelser når 
det er "mye" å redde og risikoen for skade på innsatsmannskap er 
tilfredsstillende ivaretatt. 

Endre loven nå 
NBLF har i flere år påpekt at det er noe riv ruskende galt med vår "juss", når 
det er mulig å anklage for eksempel disse to brannmennene eller deres 
ledere, i et slikt tilfelle. De fortjener det stikk motsatt. 

Sørg for egne unntaksbestemmelser 
Den norske ordningen med Internkontroll gir oss imidlertid en mulighet for 
selv å lage våre egne uttaksbestemmelser. (Dette har på en måte DBE gjort i 
sin veiledning om "røyk- og kjemikaliedykking", hvor står at "Før innsats 
iverksettes er det nødvendig at forventet resultat avveies i forhold til 
røykdykkerens egen sikkerhet". Men, - den juridisk hjemmel for slik vurdering 
finnes neppe). 

I påvente av sentrale unntaksbestemmelser, - lag dine egne.  

Ta konsekvent med unntaksbestemmelser i alle rutiner som omhandler 
alarmering, utrykning, innsats og andre akutte hjelpetjenester.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møre og Romsdal brannbefalslag - Medlemsmøte/kurs i 
nye forskrifter  

Hordaland brannbefalslag - Messe og fagseminar  

Polar brannbefalslag - Høstseminar  

Les hele saken om tidspunkt, sted, pris, programmet og hvordan du kan 
melde deg på ved å besøke hjemmesiden vår på www.nblf.no. 

 


