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Skal NBLF videreføre ”DBE-seminarene”? 
Av Jan Kongsvik 06.06.04 
 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommer ikke 
til å arrangere regionale seminarer i år, som tidligere. Derimot har 
NBLF fått tilbud om å være arrangør for slike seminarer, mot at DSB 
står for programopplegget og stiller med foredragsholdere. Dette er 
en vesentlig anerkjennelse av det NBLF står for i brannvernarbeidet. 
 

Forbundsstyret hadde i januar kontaktmøte med den øverste ledelsen i 
DSB, hvor ett av temaene var foredragsholdere til NBLF`s 
fagmøter/seminarer – herunder kretslagenes arrangementer. Vi fikk der 
bekreftet det vi tidligere har trodd, at DSB prioriterer høyt å tilgodese oss 
med foredragsholdere. Men både DSB`s ledelse og forbundsstyret ønsker 
at dette skal skje etter en gjennomtenkt policy, og ikke etter 
innfallsmetoden. 
 

På det samme kontaktmøtet kom DSB`s ledelse med et klart signal om at 
NBLF bør sette på dagsorden risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS) i 
kommunene. Dette blir et stadig mer aktuelt tema i brannvesenets 
tilsynsvirksomhet. Fra tidligere har det relevans til objektsyn og 
innsatsplaner, og for den saks skyld til brannvesenets deltakelse i den 
kommunale kriseberedskapen. Det er også grunn til å tro at ROS vil 
komme sterkere inn i vurderinga av nye bygninger, i forbindelse med den 
kommende bygningslovreformen. Både av disse og av taktiske grunner 
bør NBLF ta DSB`s signal til etterretning. Signalet er allerede 
videreformidlet til kretslagene.  
 

Men på grunn av at DSB har bestemt at de ikke selv vil arrangere 
regionale brannvesen-seminarer i år, har dette ballet på seg. NBLF har nå 
fått forespørsel om kretslagene kan stå som tekniske arrangører for 
regionale èn-dags brannvernseminarer i oktober – underforstått at DSB 
stiller med foredragsholdere, og at ROS er programmets røde tråd. 
 

Om dette vil gjelde kun inneværende år, og at DSB i 2005 gjenopptar 
tradisjonen med egne seminarer, er uvisst. Det avhenger nok av om det 
her skisserte opplegg blir vellykket. Under enhver omstendighet er 
forespørselen fra DSB en vesentlig anerkjennelse av det NBLF står for i 
brannvernarbeidet, og en invitt til nærmere samarbeid. 
 

Når forbundsstyret stiller seg positiv og forsøker å få til dette opplegget, er 
vi selvsagt spent på hvordan kretslagene stiller seg, ikke minst fordi vi ikke 
kan bruke mer enn maksimalt 2 uker på avklaringsrunden. Vi har lovet 
DSB forpliktene svar snarest mulig, av hensyn til eventuell planlegging og 
markedsføring. 
 

Vi tror at dette vil være en utfordrende oppgave for kretslagene, som både 
kan skape engasjement og kan gi noe kroner i overskudd. På det siste 
direktorats-seminaret var deltakerprisen 750,- kroner, som også bør legges 
til grunn for det vi nå snakker om. Det vil være naturlig å gi NBLF-
medlemmer rabatt. Med utgifter til lokalleie, lunch og eventuelt annet, 
skulle det likevel bli et overskudd som står i forhold til arbeidet. Det 
forventes at kretslaget bidrar etter evne med markedsføring i sin region, til 
ansatte i brannvesen og bygningsvesen. 
 

Forbundet sentralt skal ikke ha noe av overskuddet, og får heller ingen 
andre inntekter av opplegget. Forbundsstyrets oppgave vil være 
grensesnittet mot DSB og koordinering av seminarene. Dessuten vil 
selvsagt NBLF`s hjemmesider bli brukt til markedsføring. 
 

Rammen for programmet er basert på at sentralt står såvel DSB som 
Bygningsteknisk Etat (BE) bak. Og dette burde være høyaktuelt, både i 
forhold til ROS i grensesnittet byggesak/ branntilsyn og i forhold til det nye 
kontrollregimet i byggesaker, hvor brannvesenet i de fleste kommunene nå 
”står på gangen”. Tanken er altså at man ved hjelp av BE skal få 
byggesaksbehandlere/bygningsmyndigheter med på det samme seminaret 
– i den hensikt å styrke relasjonen byggesak/branntilsyn. 
 

Når forbundsstyret nå sender ut denne henvendelsen til alle kretslagene, 
bes det om forståelse for at ikke alle 16 kan få sitt arrangement. Det 
styrende vil være at DSB greier maksimalt 7-8 slike arrangementer etter 
hverandre, videre at det blir best mulig geografisk fordeling og et 
noenlunde jevnt deltakerantall.  
 

Forbundsstyret venter nå i spenning, på hvordan kretslagene stiller seg  til 
å være teknisk arrangør for slike brannvern-seminarer. Svarfristen er 21. 
juni. 
 

Vellykket "AKSJON BOLIGBRANN" 
Av Guttorm Liebe 24.05.04 

Fjorårets "Aksjon boligbrann", hvor husstander ble besøkt av 
brannvesenet, feiervesenet og det lokale eltilsynet var så vellykket at 
det MÅ gjentas! 
 

Antallet branner i tidsperioden 23. desember til 31. desember gikk dramtisk 
ned. I 2003 ble registrert 63 utrykninger i denne perioden, mens det 
normale de siste 4-5 årene har vært godt over 100. 
 

Dette kan selvsagt være statistisk støy, men det kan også hende at 
fjorårets aksjon traff "innertier". Uansett er dette et resultat som gjør at 
tiltaket må gjentas i år. 
 

NBLF er med i denne aksjonen, som rådgivere og ved å dytte på alle 
potensielle deltagere. Dersom du har synspunkter på forbedringer, 
endringer, tillegg mm send en e-post til undertegnede som skal sørge for 
at dette blir bragt videre til de som planlegger årets Aksjon boligbrann. 
 

Sett allerede nå av tid og start allerede nå planleggingen av tilsvarende 
aksjon i desember i år. 
 

(Flere tall fra aksjonen i desember 2003 finnes i siste utgave av "Brann og 
sikkerhet" side 30.) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15. juni er søknadsfrist for reisestipendet 
Av Per Ole Sivertsen 28.05.04 
 

Som skrevet tidligere fikk NBLF ett reisestipend på 10.000,-. I tillegg 
har styret besluttet å utvide stipendet med opptil 10.000,-. For 20.000,- 
skulle det være mange fine muligheter for å gjennomføre en 
spennende reise. 
 
Les hvordan du søker og hvilke krav som gjelder på våre hjemmesider. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Eidsberg brann og redning anmeldt til konkurransetils. 
Av Vidar Husa 01.06.04 
 

Eidsberg brann og redning ble i februar anmeldt til konkurranse-
tilsynet pga. påstått prisdumping vedrørende kontroll av slukkeutstyr 
og brannvernøvelser for bedrifter osv. 

Jeg leste i siste brannbefalsnytt at Skien brannvesen er anmeldt til 
konkurransetilsynet vedr. formidling av trygghetsalarmer. Vi her i Eidsberg 
brann - og redning ble også tidligere i år anmeldt til konkurransetilsynet. 
Dette pga. at et brannvernfirma (Norbra brannvern) her i Mysen hevdet å 
være i en vanskelig konkurransesituasjon ettersom Eidsberg brann - og 
redning tilbød service på håndslukkere og brannvernkurs til priser Norbra 
brannvern som privat selskap ikke kunne konkurrere med. Innehaveren av 
Norbra brannvern dro også den lokale brannkassen inn i saken, fordi vi har 
et godt forebyggende samarbeide med Eidsberg Gjensidige brannkasse 
som blandt annet sponser brannvesenet med pulver til øvelser. 
 

Vi ble av konkurransetilsynet bedt om å svare på en del spørsmål i den 
forbindelse. Svaret legger jeg ved som vedlegg, og jeg tenkte at denne 
saken kunne ha interesse for flere brannvesen i Norge.  
 

Svaret fra konkurransetilsynet slo fast at vår virksomhet ikke var i strid med 
konkurranseloven, og at enhver virksomhet står som hovedregel fritt til å 
tilby sine tjenester og produkter til hvem de vil, og til hvilken pris de vil. 

Les svaret til konkurransetilsynet  på våre hjemmesider 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Brannforebyggende forum var vellykket 
Av Per Ole Sivertsen 06.06.04 
 

Arrangementet ble gjennomført i Tromsø med Tromsø Brann og 
redning som vert og arrangør. Både det faglige og sosiale har fått 
positiv omtale fra deltakerne. 
 
Les mer omtale på våre hjemmesider. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 


