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Brukerundersøkelse 
Av Per Ole Sivertsen 12.06.03 

Vi er godt i gang med en brukerundersøkelse om våre hjemmesider. 
Det "ryr" inn med besvarelser - Tusen takk. 
 
Det blir en del videre arbeid med bl.a. oppfølging av de som ikke har 
svart innen fristen som var 16.juni men som er forlenget til 16. juli i 
første omgang. Etter den nye fristen har utløpt vil en vurdere hvor 
mange som har svart for og enten utsette den ytterligere eller 
bearbeide resultatet. Resultatet av undersøkelsen vil forhåpentligvis 
føre til bedre sider og hyppigere og bedre bruk av dem. 
 
Det viser seg at noen har hatt problemer med E-posten som ble sendt 
ut ang. denne undersøkelsen, og ved å klikke seg inn på våre 
hjemmesider så finner du en nyhet som bl.a. inneholder innholdet i E-
posten og de nødvendige lenkene for å kunne sjekke/oppdatere 
medlemsopplysningene og kunne svare på undersøkelsen. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nye NBSK-læreplaner på høring 
Av Jan Kongsvik 18.06.03 
 

Utvalget som har i oppdrag å revidere Brannskolens grunnkurs samt 
befalskurs 1, 2 og 3 (se ”Brannbefalsnytt 23.03.02”), har nå avlevert 
forslag til nye læreplaner for de tre førstnevnte. Brannskolen har 
sendt disse på høring, til 16 utvalgte brannvesen og berørte 
organisasjoner, med høringsfrist 20. august d.å. 

Arbeidet i læreplanutvalget har tatt over ett år, vesentlig lengre og mer 
arbeidskrevende enn forutsatt. Utvalget er ennå ikke helt ferdig med 
befalskurs 3. For å ikke forsinke høringa på de tre førstnevnte, vil dette 
komme på høring til høsten. Det er imidlertid både utvalgets og 
Brannskolens mening at de nye læreplanene skal legges til grunn for de 
fire respektive kursene fra årsskiftet.   

NBLF er selvsagt èn av høringsinstansene, og forbundsstyret ønsker bred 
medvirkning fra kretslag og medlemmer. De tre læreplanene er nå lagt ut 
på nettet. 

Kommentarer bør gå til enten Bjarne Vikshåland eller Per Ole Sivertsen, i 
god tid før høringsfristen. De to skal i samråd med arbeidsutvalget lage 
NBLF`s offisielle høringsuttalelse, basert på synspunkter innen 
forbundsstyret og de som kommer inn fra kretslagene. 

Læreplanene kan hentes ned på våre hjemmesider som Wordfiler. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nytt om SafeHotell - prosjektet 
Av Anne Hjort 18.06.03 
 

SafeHotell - prosjektet er utvidet til å også omfatte utarbeidelse av et 
Internettbasert opplæringsprogram for hotellansatte. 
 
27. juni 2003 vil EU godkjenne SafeHotell – prosjektet.  
Prosjektet er utvidet til å omfatte utarbeidelse av et Internettbasert 
opplæringsprogram for hotellansatte i tillegg til det frivillig 
klassifiseringssystem for brannsikkerhet i hoteller (tildeling av flammer for 
brannsikkerhet på samme måte som stjerner for komfort). 
 
Prosjektert starter formelt 01.10.03 og har en tidsramme på 30 måneder. 
 
Tysk, Spansk, Østerriksk, Tsjekkisk, Gresk, Irsk Slovensk, Engelsk og 
Norsk brannbefalslag deltar. I tillegg er universitet, turoperatører 
og hotelleiere deltakere eller rådgivere. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viktig melding! HUSK å registrere ”Solskinnshistorier” 
 
 
 

Bli med på BOLIGBESØKSAKSJONEN! 
Av Guttorm Liebe 17.06.03 
 

Årets "Aksjon boligbrann" starter som vanlig med "Røykvarslerens 
dag" 1. desember. Den følges opp med et nytt og spennende tiltak, - 
en boligbesøkskampanje 9, 10 og 11. desember. "Alle" bør delta 
disse dagene, slik at kampanjen får et skikkelig "trøkk". NBLF 
benytter anledningen til å ønske alle medlemmer og andre lesere en 
riktig god sommerfeire. Og når den er vel overstått, starter du så 
smått å planlegge boligbesøkskampanjen! 
 
Årets "Aksjon boligbrann" starter som vanlig med "Røykvarslerens dag" 1. 
desember. Den følges opp med et nytt og spennende tiltak. Den 9, 10 og 
11. desember skal gjennomføres en "Boligbesøkskampanje". 
  
Det er DBE støttet av Gjensidige NOR Forsikring og Norsk 
brannvernforening som er arrangør, og som skal sørge for at det 
produseres brosjyrer, sjekklister, pressemeldinger, annonsering og 
mediaoppslag. 
  
Opplegget går ut på at boliger skal besøkes i løpet av disse tre dagene. 
Både brann- og feiervesen og Det lokal eltilsyn (DLE) skal delta. Én person 
foretar besøket og ei sjekkliste skal gjennomgås. Eier eller leietager skal ut 
fra denne sjekklista gis råd om rømningsveger, røykvarslere, slokkemidler, 
faren for elektrisk antennelse osv. Dette vil i praksis fungere som en slag 
kontroll, men besøket skal ikke være et tilsyn. Det vil si at boligene ikke 
behøver forhåndsvarsel og feil/ mangeler skal ikke følges opp 
forvaltningsmessig. Hensikten er å spre brannsikkerhetsbudskapet. 
  
Besøk risikogruppene 
I utgangspunktet skal alle typer boliger besøkes. Men for å nå de største 
risikogruppene for å omkomme i brann, bør besøksrundene planlegges 
"skjevt". Legg inn relativt sett flere besøk i blokkleiligheter, andre leiligheter 
og omsorgsboliger. 
  
Statistikk 
NBLF ser på denne besøksrunden som en unik anledning til innsamling av 
statistiske opplysninger om for eksempel om røkvarsleres antall og 
tilstand, valg av slokkemiddel, rømningsveger etc. Vi oppfordrer 
arrangørene til å legge dette inn og deltakerene til å følge opp 
datainnsamlingen. Det vil være vel anvendt tid og resultatet vil bli meget 
verdifullt. 
  
NBLFs rolle i denne kampanjen er i henhold til avtalen med Gjensidige 
NOR Forsikring å være pådriver, slik at flest mulige brannvesen deltar. Det 
du nå leser er vår første "misjonering". 
  
Ta alle med! 
Brannsjefen i kommunen vil få koordineringsansvaret Det er en selvfølge 
at brannforebyggende personell og feierne deltar i boligbesøkskampanjen. 
Men for at kampanjen skal få et skikkelig "trøkk", må mange flere delta. 
NBLF oppfordrer derfor brannsjefene til å involvere beredskapsersonell. 
Benytt denne anledningen til å gi brannmannskapene en kort opplæring og 
anledningen til å delta i et forebyggende tiltak. Dette er også en gylden 
anledning til å ta kontakt med DLE. Vi er under samme direktorat og 
samarbeidet på lokalplanet må utvikles.  
  
Vår oppfordring er at når du kommer tilbake fra en velfortjent 
sommerferie full av energi og arbeidslyst, - starter du så smått 
planleggingen av denne kampanjen.  
GOD SOMMER! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rogaland var først ute med lokal avtale 
Av Per Ole Sivertsen 19.06.03 
 

Første lokale avtale mellom kretslag og Gjensidige NOR Forsikring er 
undertegnet i mellom Rogaland brannbefalslag og Gjensidige NOR 
Forsikring - Region Vest. GRATULERER. 
 
Du kan lese hele avtalen hvis du logger deg inn og velger punktet 
som omhandler Gjensidige NOR-avtalen. Les hele nyheten på nettet. 
 
 
GOD SOMMER ØNSKES ALLE MEDLEMMENE 


