INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.
Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere!
Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til
Lillehammer. Vi håper dere setter av dagene til en givende helg i landlige omgivelser.
Maihaugen ligger i gangavstand fra hotellet, og noe av programmet for ledsagerne er museet
bestilt til å sørge for. Ellers er jo Maihaugen i seg selv et flott turområde om man har lyst.
Vi legger vekt på å få til en interessant faglig del, et ledsagerprogram med noe fritid, og
hyggelige fellesarrangement.
Utstillerne vil få lokaliteter ute og inne i nær tilknytning til konferansesalen, slik at vi kan få
fullt utbytte av deres bidrag også.
Institusjonen Brannsjefkonferansen har eget møtereglement, som følger vedlagt. Invitasjonen
til konferansen går til yrkesbrannsjefer og de pensjonerte brannsjefene vi har oversikt over.
Selv om det er lagt mye arbeide på å ajourføre listen over alle yrkesbrannsjefene, må vi
oppfordre alle til å formidle invitasjonen videre til de aktuelle brannsjefer som eventuelt
mangler på vår utsendingsliste. Jeg tar meldinger om justeringer i listen..
Justisministeren, Lillehammers ordfører, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
Kommunenes sentralforbund og Norges brannskole er alle invitert, og vil bidra på forskjellige
måter.

FAGPROGRAMMET.
Brannsjefkonferansen skal være et samlingspunkt for felles problemstillinger og debatt, og vi
har foreløpig disse tema til vurdering i fagprogrammet:
• Utrykning for vaktselskap, og avtaler om dette.
• Vegtunneler, sikkerhet og brannvesenets rolle.
• Orientering fra DSB.
• En time med Justisministeren.
• Nytt fra KS.
• Brannsjefenes time
Vi tar gjerne mot innspill til andre tema vi bør vurdere å ta med i fagprogrammet. Det blir
neppe plass til alle ønsker, og jeg har etablert et lite fagråd som vil være med på utvelgelsen.
Åpning blir kl. 10.00 på hotellet.
Det er tid for ny fotografering og gruppebilde. Ta med uniform.

LEDSAGERPROGRAMMET.
Fredag: Felles åpning kl. 10.00 på hotellet. Deretter er det spasertur til Maihaugen, hvor
formiddagen tilbringes. Om kvelden er det felles arrangement.
Lørdag: Formiddagen til fri benyttelse. Om kvelden bankett på hotellet.

KVELDSARRANGEMENT.
Fredag ettermiddag blir det konkurranse i hotellparken, og deretter samvær samme sted.
Lørdag kveld er det tradisjonell bankett på konferansehotellet. Hotellets musikere vil spille til
dans.

PRAKTISK INFORMASJON.
Utstillere.
8-10 utstillerne vil delta. Vi har lagt inn pauser med anledning til å besøke utstillerne i deres
tildelte tilliggende områder både ute og inne.

Konferansehotellet.
Konferansen, herunder åpningen og banketten, avholdes på Lillehammer hotell. Hotellet er et
av landets ledende for kurs, konferanser og andre arrangement, og har over 300 rom.
Hotellet ligger rundt 600 m. fra Lillehammer sentrum/jernbanestasjon, og har god parkering.
Telefon til hotellet: 61286000 og faks: 61257333.
www.radissonsas.com, e-post: reservations.lillehammer@radissonsas.com.

Priser.
Pris for dobbeltrom pr. døgn inkl. frokost: kr.1095,-.
Pris for enkeltrom pr. døgn inkl. frokost: kr.845,-.
Den enkelte må selv gjøre opp med hotellet. NB! Skal regning sendes, må dette avtales
skriftlig med hotellet på forhånd.
Pris for kveldsarrangement fredag og lørdag: kr.1400,-.
Reservasjon av overnatting gjøres på vedlagte påmeldingsblankett. Vi videreformidler
reservasjonen til hotellet. Endringer som måtte oppstå etter påmeldingsfristen, avtales direkte
med hotellet i henhold til de regler som hotellet følger.
Konferanseavgift brannsjef: kr.3000,-. Pensjonister betaler kr.1000,-.
Avgift for ledsagerprogram: 0

Påmelding
All påmelding skjer på vedlagte påmeldingsskjema. Eventuelle etternølere kan ikke regne
med plass på hotellet, og må ordne innkvartering selv.

Frist for påmelding er torsdag 29. mars 2007.
Spørsmål eller innspill:
Spørsmål om program og påmeldingen rettes til SEK, på e-post:
svekloum@lillehammer.kommune.no
tlf: 61050904, mob: 48066000.

Vi ønsker dere vel møtt til brannsjefkonferansen 2007!
Svein-Erik Klouman

Møtereglement for brannsjefkonferansen.
1. Alle kommunale/interkommunale yrkesbrannsjefer og pensjonerte yrkesbrannsjefer
har møterett. Med yrkesbrannsjef menes en brannsjef som jobber med brannvern i hel
stilling.
2. Dersom en yrkesbrannsjef ikke kan møte, kan han være representert ved sin faste
stedfortreder.
3. En eller flere yrkesbrannsjefer er vert for den årlige Brannsjefkonferansen.
4. Det er verten som bestemmer hvilke emner som skal tas opp på møtet. Han konfererer
med foregående og kommende vert. Han kan invitere de foredragsholdere som han
ønsker til å snakke om de emner som er valgt. Før møteprogrammet fastsettes, kan han
kontakte de øvrige møtedeltagerne for at de skal kunne komme med forslag til emner
som ønskes behandlet. Inviterte foredragsholdere får, dersom ikke annet er bestemt,
være tilstede utenom eget emne.
5. Kontakten med DSB er av så stor betydning at representanter derfra bør være tilstede
under møtet. Dersom møtedeltakerne skulle ønske å drøfte saker uten DSB tilstede,
bes de om å forlate lokalene mens drøftingene pågår.
6. Fagpressen og fagpersoner i sentrale posisjoner uten forretningsmessige interesser,
kan også inviteres til å være tilstede under hele, eller deler av møtet.
Med fagpressen menes tidsskrifter av typen ”Brann og Sikkerhet” og ”Brannmannen”.
7. Verten kan invitere firmaer til å annonsere på materiell som sendes ut til deltagerne i
forbindelse med møtene. Han kan også invitere firmaer med tilknytning til
yrkesbrannsjefenes arbeidsområde til å ha utstillinger i tilknytning til arrangementet.
Utstillerne kan følge den åpne delen av programmet.
8. Møtet utpeker sted for de to neste år.
9. Det er de fremmøtte yrkesbrannsjefer som vedtar eventuelle endringer i
møtereglementet ved møtets slutt.

Sist revidert: Oslo 2004.

Brannsjefkonferansen 1. til 3. juni 2007 på Lillehammer.

Bindende påmelding for konferansedeltakere, påmeldingsfrist: 29.mars 2007
Navn på deltaker:
Brannvesen/virksomhet:
Adresse:
E-post:
Navn på ledsager
Telefon:

Telefaks:

Mobiltlf.:
Kryss av / fyll inn:

Avgift brannsjefkonferansen

Konferanseavgift: kr. 3000,Pensjonert brannsjef kr. 1000,Arrangement fredag og festmiddag
lørdag: kr 1.400,Delpriser: Kveldsarr. kun fre: 600,-. Kveldsarr. kun lørd. : kr.800,Overnatting SAS Radisson
Ankomst dato:
Lillehammer Hotel
Avreise dato:
Bestiller dobbeltrom kr.1095,-/døgn
Bestiller enkelttrom kr.845,- /døgn
Ønsker rom for røykere: Ja/Nei
Skal ikke å bo på hotellet:
Ledsagerprogrammet:

Ledsager deltar fredag: Ja/Nei
Ledsager deltar lørdag: Ja/Nei

Arrangement fredag kveld:

Konferansedeltaker deltar:
Ledsager deltar:

Konferansebankett:

Konferansedeltaker deltar:
Ledsager deltar:
INNBETALT SUM TIL 6188 05 44100:
Spesielle ønsker mht. mat/drikke (allergier mv. fisk/kjøtt/vegetar/annet):

Har du forslag til konferansested i 2009?

Dato:____________________

Signatur:___________________________

Siste frist for påmelding er torsdag 29.mars 2007. Påmeldingsskjema kan sendes pr. post til
Lillehammer og Øyer brannvesen, Lillehammer kommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer,
eller til telefaks 612 58 813, eller e-post til svekloum@lillehammer.kommune.no
Innbetaling av konferanseavgift innen 29.mars 2007 til:
Lillehammer kommune, Lillehammer og Øyer brannvesen, bankkonto nr. 6188 05 44100.
NB!!!!! Det er viktig at innbetalingen er merket ”Brannsjefkonferansen 2007 og angir
deltagers navn”.

