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Telenettets svakheter 
Av Guttorm Liebe 26.11.05 
 

Vi setter vår lit til den nye samferdselsministeren. Den forrige mente at 
tingenes tilstand var såre vel, til tross for manglende prioritering av 
nødmeldinger og nødkommunikasjon i telenettet og deler av Norge med 
bare én forbindelse til omverdenen. Flere svakheter i 
konsesjonsvilkårene kommer etter hvert som teknologien utvikler seg. 
NBLF har henvendt seg til dagens minister i håp om at hun har en tele-
politikk for nødetatene. 
 
Les brevet på våre hjemmesider 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ny Stortingsmelding om brannvern og -beredskap? 
Av Guttorm Liebe 26.11.05 
 

Målene i Stortingsmelding nr. 41 (2000 - 2001) er ikke nådd. NBLF ber 
DSB "kople grep" ved å starte prosessen med utarbeidelse av ny 
Stortingsmelding om brann- og ulykkesvern. 
 
Statistikk viser at flere av de viktigste målene i Stortingsmelding nr. 41 ikke er 
nådd. Meldingen hadde et 5-års perspektiv, hvilket betyr at status nå skal 
gjøres opp. For å meisle ut brann- og ulykkesvernpolitikken for kommende 5 - 
10 årsperiode, oppfordrer NBLF DSB om å starte utarbeidelsen av en ny 
Stortingsmelding. 
 
Les brevet på våre hjemmesider 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Grunnkurs deltids brannpersonell 
Av Bjarne Vikshåland 06.11.05 
 

Prosjektet grunnkurs for deltids brannpersonell er blitt ”modent”. 
Framdriftsgruppa legges ned og kurset går over i normal driftsfase som 
andre kurs ved Norges Brannskole. 
 
NBLF har vært engasjert i arbeidet for å heve kompetanse nivået hos deltids 
brannmanskaper siden midt på nittitallet. Undertegnede har på vegne av 
NBLF vært engasjert, først i referansegruppa og senere i framdriftsgruppa for 
grunnkurs deltid. Nå i høst hadde framdriftsgruppa sitt siste møte, da en nå 
anser tiden for prosjektet som over og at det nå går over i en normal 
driftsform.  

Det er likevel et paradoks at det avsluttes nå. Målsettingen for 
undervisningens omfang har vært 700 elever pr. år. For årene 2004 og 2005, 
som har vært de beste har en vært oppe i et antall av 350 pr. år, altså 
halvparten av målsettingen. For neste år vil antallet bli ca. 170 , altså bare en 
fjerdedel av målsettingen. 

En kan selvsagt spørre om ambisjonene har vært for store, men ut fra et 
ønske om at ”alle” skulle ha grunnkurset i løpet av 10 år, var målsettingen 
riktig.  

Det viser seg vel i praksis at dette er vanskelig. For det første mener vel 
mange at utdanningen må bli et forskriftskrav for at dette skal bli tatt på alvor. 
Særlig har direktoratet (DSB) og brannskolen stor tro på dette som 
virkemiddel. Det andre som må på plass og som NBLF har lagt stor vekt på, 
er en refusjonsordning til kommunene. Mange kommuner har allerede 
forskrifter som brytes fordi en ikke har økonomi til å etterkomme alle krav. 

DSB har lenge arbeidet for begge disse virkemidlene, men har hittil ikke fått 
medhold i departementet. Det blir spennende å se om regjeringsskiftet kan ha 
betydning for denne delen av distriktspolitikken. 

Norsk Brannbefals Landsforbund har også hevdet at kursstedene for praksis 
uka må være desentralisert. For egen del vil jeg legge til at den enkelte som 
tar kurset burde også få en personlig gulrot i form av noe bedre lønn, men det 
er ikke et område NBLF har hatt meninger om. 

Vårt engasjement har bidratt til at vi har fått et godt kurstilbud for 
deltidspersonell. Mye kunne selvsagt også her vært bedre, men det er bra og 
det er det vi har. Nå må alle forsøke å bidra til at det store flertallet av 
brannfolk utover det ganske land får et kompetanse løft. De fortjener det og 
folk som bor i mindre byer, i tettsteder og på landsbygda bør ha krav på det. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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FEU møte Dublin 
Av Nils-Erik Haagenrud 30.10.05 
 

FEU møte i Dublin hadde relevante tema, som bør være interessante 
for Norske Brannvesen. Safe Hotell, Tunnelsikkerhet, ICS, osv var 
noen av temaene under møte. Norge/ Tromsø skal være vert på neste 
års FEU møte. 
 
Leder Guttorm Liebe, Styremedlem Per Ole Sivertsen og nestleder Nils-Erik 
Haagenrud reiste fra Norge til møte. Leder og nestleder var offisielle 
delegater på møte. Per Ole Sivertsen var med for å presentere Tromsø, ifh 
til at de skal være vert på neste FEU møte i juni 2006. 
  
Jeg har ikke tenkt å skrive noe reisebrev, men Irland som vertsnasjon 
hadde gjort en fabelaktig jobb i forhold til mottagelse og hadde lagt opp til et 
supert program utenom det faglige. Det var blant annet audiens med 
ordføreren i Dublin på fredag og Dublin by ved brannsjefen var vert under 
middagen. Lørdag var det middag på Dublin Castle med 
miljøvernministeren i storslåtte omgivelser på slottet. De viste frem byen og 
kulturen på en fremragende måte. 
  
Av interessante ting på møte kan nevnes: 
  
Fire safety in railway tunnels 
Det er tydelig at dette er et tema som har høy prioritet ute i Europa. Det var 
diskusjon vedr angrepsmuligheter, rømmingsveier, rømmningstid, 
brannbelasting, etc. Norden er representert med Finland og Sverige i 
prosjektet. Det var planlagt noen møter med EU for å få igjennom 
synspunkter og ikke minst viktigheten av trygghet for brukere og 
innsatsmannskaper. 
  
ICS (ILS) 
Gøran Schnell informert om ICS og praktisk bruk under katastrofen i 
Thailand ”Tzunamien”. De hadde veldig god erfaring med bruk av ICS, for å 
kunne håndtere store komplekse hendelser. Det ble en lang diskusjon ifh til 
begrep, men det ville komme et EU direktiv ifh til ICS. Begrepene som ble 
brukt på de forskjellige nivåene var Normativ, Strategisk, Taktisk, Operasjon 
og Koordinerende. 
  
I forhold til de store katastrofene som hadde hent i 2005, så alle deltager 
landene viktigheten av å kunne organisere store hendelser. Det var en god 
forankring i de andre europeiske landene på regjeringsnivå, når det gjaldt 
implementeringen av ICS. Selv om vi i Norge er verdensmestere på å 
improvisere, må vi få på plass et organisatorisk verktøy/ organisasjon, som 
kan brukes fra de små hendelsene opp til katastrofer. Det er 
eskaleringsprinsippet som følges, noe som var suksess faktoren ved 
implementeringen i de andre landene i Europa.  
  
Safe Hotell 
Prosjektet nærmer seg en slutt fase og det forventes å være klart til FEU 
møte i Tromsø. Safe Hotell vil bli et kvalitetsmerke for hotell næringen i hele 
Europa, og interessen blant næringen var stor. Det ble en diskusjon om 
materiellet skulle slippes løs til alle som ønsket å bruke det. De forventet at 
det kommersielle markedet ville hive seg over det og tilby kurs, etc. for 
hotell næringen. Sertifisering/ kvalitets merker var lagt inn i prosjektet og ble 
vist frem på møte. 
  
Tyskland 
Endring fra frivillig til deltid pga rekrutterings problemer. 
  
England 
Fra 40 til 9 alarmsentraler. 
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