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Til styremedlemmer/varamedlemmer  

 

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 
 

Tid: 6. oktober 2016.  

Sted: Øvre Romerike brannstasjon  

 

Oppmøte:  
Nils-Erik Haagenrud nils-erik.haagenrud@mhbr.no 

Per Ole Sivertsen per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no  

Trond Sivertsen                                                 trond.siverts1@gmail.com 

Geir Thorsen                                      geir.thorsen@alesund.kommune.no  

Morten Meen Gallefoss             morten.meen.gallefoss@bamble.kommune.no 
Tor Inge Henriksen                                           toringeh@hotmail.com 

Ståle Fjellberg  staale.fjellberg@brannsr.no  

Jack Hatlen                                                       hatlenjack@gmail.com 
 

Forfall:  
Knut Birger Bakken  knut.birger.bakken@lillehammer.kommune.no 

Janne Hovdenak janne@follobrannvesen.no  
Ove Stokkeland                                                ove.stokkeland@skien.kommune.no  

Stein Gjøsund              stein.gjosund@os-ho.kommune.no 

 

 
På grunn av Odd Røds bortgang og bisettelse ble styremøtet ledet av Geir Thorsen frem til Nils Erik 

Haagenrud tiltrådte etter begravelsen. 

 

 

Sak 22/16 Referat fra styremøte juni 16  

 Ingen merknader.  

 

Sak 23/16 Oppfølgingssaker 

 Representanter for nasjonalt råd for manuelt slokkeutstyr og Nasjonalt råd for 

røykvarslere.  Knut Ekroll, Ålesund, stiller som NBLF representant i begge råd. 

Ønsker NBLFs offisielle holdning til slokkeutstyr og røykvarslere. NBLF forholder 

seg til gjeldende brann- og byggeforskrifter, samt DSBs anbefalinger, og valg av 

slokkemidler o.l må gjøres utifra en totalvurdering i det enkelte tilfelle.  

Vann i husbrannslange vil i de fleste tilfeller være å foretrekke.  

NBLF har ingen motforestillinger mot f.eks. branntepper eller slokkespray som 

tilleggsutstyr. 

 Orienterte om KLPs skriv til 110-sentraler om særaldersgrenser der det klart legges til 

grunn 70 år.  Dette vil kunne få konsekvenser for rekruttering til sentralene, og 

kvaliteten i tjenesten.  
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NBLF bør ta stilling til dette på et faglig nivå. Må eventuelt kunne se dette i 

sammenheng med SAMLOK og politiets ordninger (harmonisering mellom 

stat/kommune).  NBLF bør sende et skriv til KS, KS Bedrift og DSB og belyse våre 

betenkeligheter rundt dette. 

 Vi har gitt innspill til betalingsregulativet for nødnett. Ved færre sentraler vil 

kostnaden øke tilsvarende. Dette sammen med økte avgifter m.m i nødnett er til stor 

bekymring. NBLF følger utviklingen.  

 Innsatsleder begrepet harmoniseres med øvrige nødetater.  Fagleder brann skal hete 

Innsatsleder brann. NBLF bifaller harmoniseringen.  

 Styret skal følge opp Sogn og fjordane BBL i forbindelse med Generalforsamlingen 

2017.  Det berammes et møte, dato ikke satt. 

 Skriv fra Guttorm, vedrørende hans verv i RUU. Han ønsker nå å tre tilbake og slippe 

nye krefter til. Foreslår Ove Stokkeland som arvtaker. Forslaget til Guttorm tilsluttes 

av NBLF styret fra 1.1.17.  

 

 

Sak 24/16 – Strategiarbeid 

Nils Erik har bearbeidet resultatene fra Liverpool til Strategi dokumentet, sendt ut 3.juni. Det 

forventes at alle bidrar til det endelige produktet, frist for innspill settes til 15.november.  

 

Strategi dokumentet, med forslag til omfattende endringer, må behandles av 

generalforsamlingen i 2017. 

 

Sak 25/16 – Økonomi 

Morten redegjorde for status.  

 

Konto: Vi har totalt kr 1.700.000,-.  (Dvs kr 840.000 på vanlig driftskonto og kr 880.000 på 

sparekonto) 

 

Alt er fakturert fortløpende. Når det gjelder viderefakturering av reiseutgifter til 

Gjensidigestiftelsen/Det store brannløftet (totalt kr 23.500) er det gjort i oktober. 

 

Vi har fått innbetalt det meste av det kasserer har fakturert, kun noen få tusen kroner er ikke 

betalt. 

 

Resultat hittil i år er i pluss, kr 90.000 pr 30.09.16 kr. Hvis vi tar med prosjektene har vi et 

totalt resultat på kr 182.000 i pluss. 

 

Sak 26/16 – FEU møte i Oslo, status 

Jack har ordnet med hotell, gjort avtale med Thon Slottsparken 16/5 – 19/5. Påmelding er 

påkrevd, pga navneliste skal sendes hotellet minimum 2 uker før arrangementet. Jack tar 

kontakt med Jon M., for velkomstkveld m.m. 

 

Geir har sendt ut eksklusive tilbud til leverandører om deltakelse.  

 

Kommer tilbake til styret med tanke på fordeling av oppgaver m.m 
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Sak 27/16 – Erfaringslæringsprosjektet 

Morten og Ståle fratrer møtet under behandling av denne saken, pga inhabilitet. 

 

Dette er en del av Brannløftet, og skal gå i regi av NBLF.  Det er innkommet søknader om 

deltakelse i prosjektet, fra: 

- Rogaland brann- og redning 

- Grenlandsområdet (Bamble, Skien, Porsgrunn) 

- Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS 

- Norsk brannvernforening 

 

Styret henstiller stiftelsen i notat å ansette en koordinerende person/prosjektleder som kan 

bidra til et riktig valg, og følge opp valgt prosjekt. Magne Nylenda, fra Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenester – er foreslått. Han har erfaring fra tilsvarende prosjekt. 

NBLF kan være støttespiller/pådriver i samarbeid med prosjektleder.  

 

NBLF utsetter behandling av søknader inntil en kompetent person kan bidra i den videre 

prosessen.  

 

Sak 28/16 – Avtale med KLP 

Avtale forslag foreligger. Geir og Nils-Erik skal til KLP for signering neste onsdag.    

 

Sak 29/16 – Orienteringssaker 

FEU møte i Budapest neste uke. Geir og Nils Erik reiser 

 

Sak 30/16 - Eventelt 

 

- Konstituering av sekretær i Knut Birger sitt fravær 

Tor-Inge bidrar med skriving av referat. 

 

- Landsrådsmøte 

Dagsmøte i januar, uke 2, 12-13 januar.  Styremøte i forkant før lunsj, landsrådsmøte 

fra kl 12.  Scandic Oslo Airport. KLP og Gjensidige inviteres. Per Ole sjekker antall 

deltakere og hotell. 

 

- Nils Erik orienterte om diverse aktuelle saker. 

 

 

 

Neste styremøte er berammet i forkant av landsrådsmøtet, 12.januar 2017. 

 
Med vennlig hilsen 

Tor-Inge Henriksen 

ref 


