
 

 

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND 
Adresse: Knut Birger Bakken, Gjørtlerveien 21, 2618 Lillehammer 

 
                                                                                                                                                      
Til styremedlemmer/varamedlemmer  
 
REFERAT STYREMØTE I NBLF 
 
Tid: 23.  september   2014.  
Sted: brannstasjonen i Sandefjord 
 
Oppmøte: 
Per Ole Sivertsen  per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no  
Knut Birger Bakken  knut.birger.bakken@lillehammer.kommune.no 
Geir Johan Hanssen geir.j.hanssen@bronnoy.kommune.no  
Ståle Fjellberg  staale.fjellberg@brannsr.no  
Geir Thorsen                                      geir.thorsen@alesund.kommune.no  
Eyvind Aakerman  eyvind.aakerman@halden.kommune.no 
Ove Stokkeland  ove.stokkeland@skien.kommune.no 
 
Forfall:  
Nils-Erik Haagenrud nils-erik.haagenrud@mhbr.no 
Dag Botnen  dag@hallingdal-brannvesen.no 
Trond Sivertsen                                                 trond.siverts1@gmail.com 
 
Som dagens møteleder ønsket Per Ole velkommen til styremøte i Sandefjord. Vi skal nå ha styremøte 
frem til ca. kl. 12.15. Deretter skal vi ha felles lunsj sammen med styret i Vestfold brannbefalslag for 
så å ha fellesmøte med Vestfold frem til senest kl. 15.00. 
 
 

Sak 23/14 Referat fra styremøte 05.06.14  
• Et vedtak om skoleprosjektet ble uteglemt under forrige referat.  

- Utbetaling til skoleprosjektet skal kun gå til kretslagene og ikke til enkeltbrannvesen.  

 

 

Sak 24/14 Oppfølgingssaker 
 

• Ove er litt frustrert over at det ikke er noe særlig fremgang gruppa som skal se på nye 
slokkemidler / slokketeknikk. Det har vært 3 møter.  Mandatet er uklart og hvem eier 
egentlig prosjektet? Forslaget kom fra Rogaland brannbefalslag under 
generalforsamlingen i Haugesund slik at det er NBLF sitt initiativ.  

Nytt møte i Moss på torsdag. Ove tar opp frustrasjonen under møtet.  

 

• Det skjer også lite under revideringsarbeidet i håndbok for redningstjenesten. Ingen 
fremdrift.  
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Sak 25/14 Økonomi 

 

• Regnskapet som Dag oversendte ser greit ut. Styret tar regnskapet til etterretning.  

 

 
Sak 26/14 Status / evalueringsseminar / landsrådsmøte 
 

• Det ble satt et tak på 50 påmeldte. Pr. nå er det ca. 40 påmeldinger.11 av 15 kretslag er 
påmeldt. Vi tar en telefon til de kretslag som ikke er påmeldt. Det er Norland, Telemark, 
Hordaland og Buskerud. Det ble fordelt hvem som skulle ringe til hvem.  

Det ble bestemt at NBLF dekker fellesmiddagen til alle på torsdagen.’ 

Når det gjelder selve programmet på dag 1.  så åpner Dag Botnen.  Så vil Dag Blakseth fra 
DSB holde et innlegg på ca. 45 min. Andre temaer som ble foreslått var: 

- Ove Stokkeland snakker med ei i Porsgrund kommune for å høre om hun kan si noe om 
ny  velferdsteknologi.  

- Hvem har lykkes med prosjektet og hvorfor lykkes vi ikke. Litt erfaring rundt det.  

- Hjemmetjenesten i Østfold skal ta i bruk Tetra terminal. 

- Norkart Bergensalliansen. 

Dag 2 er forslått til cafédialog med erfaringsutveksling  med fremføring før lunsj. 

Landsrådsmøte blir et  tradisjonelt møte med informasjon fra NBLF samt  at hvert kretslag sier 
noe om status i laget  og planer fremover.   

 

 

Sak 27/14 Spørsmål fra FEU 
 

Det har kommet henvendelse fra FEU hvor vi skal besvare fremtidens FEU. Det ble enighet på 
møtet om at Per Ole utarbeider forslag til svar og sende dette til de andre styremedlemmene 
for kommentar / justering før det sendes FEU. Svaret fra NBLF bør tilpasses svaret fra de 
andre nordiske land så langt det lar seg gjøre.  
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Sak 28/14 Samarbeid SP Fire Research AS 

 

Faglig interessant, men med hva slags forventninger skal vi bidra på. Hva ligger i dette 
arbeidet, og hvor mye tid vil dette medføre i deltagelsen? 

Knut Birger henvender seg til SP Fire Research AS og får litt mer oplysninger 
 

Sak 29/14 Eventuelt 
 

• NBLF har henvendt seg til Norsk brannvernforening om de ønsker å ta Safe Hotell 
videre i Norge, men har ikke fått svar. Kan vi spørre Fire Safe om de ønsker å ta dette 
videre? 

Vi bør vøre forsiktige med å knytte for tette bånd til kommersielle aktører i markedet. 
Erfaring fra tidligere viser at kretslagene ikke er interessert i dette. Safe Hotellgruppa 
skal diskutere dette videre og komme med forlag senere.  

• Spørsmål fra vår svenske kollega om interesse for Internasjonal Safety Education 
Seminair. Det er Sverige som skal gjøre jobben denne gang, men at vi vil være med i 
invitasjonen med vår logo. NBLF er positive til dette. 

• Per Ole ønsket innspill til innhold i rapporten fra NBLF som skal presenteres på FEU 
møtet. Gjelder for de siste 2 år. Det som ble nevnt var PLIVO, brannstudien, 
politianalysen og kommunestruktur. Send epost til Per Ole hvis dere har flere innspill.  

• Geir Johann vil at NBLF skal påvirke felles loggsystem Sim/ kystSim/vision osv.   
- Dette bør og kan tas i dialogmøte med DSB.  

 

Fellesmøte med Vestfold brannbefalslag 
Fra Vestfold: Arve Stokkan, Magne Johansen, Jan Olav Vagle og Jarle Steines.  

Per Ole ønsket velkommen til fellesmøte mellom NBLF og Vestfold brannbefalslag. Vi hadde 
fellesmøte i Trøndelag i januar og med Rogaland i mars. Dette har vært godt motatt. 

Deretter fortalte Arve Stokkan om status i Vestfold. Aktiviteten har vært sterkt nedadgående. 
Nå er det ingen aktivitet og siste årsmelding i laget er fra 2011.  

De mener at manglende motivasjon ligger på ledelsen. Pr dags dato er det registrert 21 
medlemmer på NBLF sin nettside. Vestfold skal nå ha fellesseminar med Buskerud og 
Telemark.  
Styremedlemmene sa litt om aktivitetene i sine kretslag for å gi noen tips til Vestfold som 
kunne være av nytte for dem.  
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Det er viktig for medlemmene at brannvesenet betaler medlemsavgiften, noe som er vanlig 
rundt om. Dette må  sees som en investering og ikke en utgift.  
Viktig for kretslagene å arrangere gode og rimelige seminarer slik at medlemmene føler at de 
får igjen noe for å være medlem.  

Det planlegges nå et skikkelig årsmøte i Vestfold der videre fremdrift i laget er tema. Det må 
finnes noen ildsjeler som drar laget videre. Det er et potensiale for ca 70 medlemmer i 
Vestfold. Eventuelt sammenslåing med Telemark. Årsmøtet er planlagt over nyttår. 

Per Ole ønsker en oversikt over styret for å kunne gi rettigheter på nettsidene.  

Arve Stokkan synes det ga motivasjon at NBLF la sitt styremøte sammen med Vestfold. 
NBLF ønsker Vestfold til lykke med årsmøtet og håper at kretslaget kommer tilbake som et 
aktivt kretslag.  
Takker Magne Johansen for møtelokalet og god lunsj.  

 
 

Neste styremøte skal være i forbindelse med evalueringsseminar og landsrådsmøte. Onsdag 5 
november kl. 15.00 – 18.30  
 

 
Med vennlig hilsen 
Knut Birger Bakken 
Sekretær NBLF 97 07 44 80 


