
 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
Norwegian Association of Fire Officers

Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations
 
 
 
GENERALFORSAMLINGEN  
Sandefjord, 21. april 2007. 
 
 

Beretning for perioden 2005 - 2007 
 
 
INNHOLD: 
 
1. Generalforsamlingen 2005 
 
2. Forbundsstyrets sammensetning og arbeid 
 
3. Generelt om perioden 
 
4. Resultatområdene 

a) Ivaretakelse av medlemmenes faglige og sosiale interesser, vern om 
brannvesenets anseelse, og arbeid for likeverdige vilkår for brannbefal 

b) Kontakt med myndighetene og medvirkning til samfunnsmessig gunstig 
utvikling av brannvesenene 

c) Faglig og organisatorisk utvikling i brannvesenene 
d) Egne kurs/ konferanser/ seminarer 
e) Bedring av utdanning på alle trinn 
f) Samarbeid med tilsvarende organisasjoner i andre land 
g) Samarbeide med Gjensidige 
h) Informasjon til medlemmene 
i) Forbundsstyre og kretslag 

 
5. Andre spesielle områder/saker 

a) Nasjonale prosjekter 
b) Europeiske prosjekter 
c) FEU-møte på Sommarøy 14.-18. juni 2006. 

 
6. Representasjoner 
 
VEDLEGG: 

• Referat fra generalforsamlingen i Florø 22. april 2005. 
• Regnskap 2005 
• Regnskap 2006 
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1. GENERALFORSAMLINGEN 2005 
 
Referat fra generalforsamlingen i Florø, 22. april 2005 følger som eget vedlegg. 
 
 
2. FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID 
 
 
STYRET 

Leder  
 Guttorm Liebe 
Nestleder 
 Nils Erik Haagenrud 
Sekretær   
 Ingar Gjesmoe 
Kasserer   
 Knut Berg Bentsen 
Styremedlem 
 Per Ole Sivertsen 
Styremedlem 
 Trygve Lennavik 
 

 
Styremedlem   

 Stein Gjøsund 
Styremedlem   

 Jack Hatlen 
Styremedlem 

 Lars StåleFjellberg 
 
Varamedlemmer: 

1. Eyvind Aakerman 
2. Narve Helle 
3. Knut Birger Bakken 
4. Jarle Steinnes 
5. Terje Albinson 

 
 
STYRETS ARBEID 
 
Arbeidsutvalget 
har bestått av leder, nestleder og sekretær. 
 
Kontakt med lagene 
Utover det ansvar leder og sekretær har, ble hvert styremedlem tildelt kretslag å ha 
oppfølgingsansvar overfor: 
 
HEDMARK:    Nils Erik Haagenrud 
OPPLAND:    Nils Erik Haagenrud 
OSLO OG AKERSHUS:  Jack Hatlen 
ØSTFOLD:    Jack Hatlen 
BUSKERUD:    Ingar Gjesmoe 
VESTFOLD:    Jack Hatlen 
AGDER:    Knut Berg Bentsen 
TRØNDELAG:   Nils Erik Haagenrud 
NORDLAND:    Per Ole Sivertsen 
HÅLOGALAND:   Per Ole Sivertsen 
POLAR (Troms, Finmark, Svalbard): Per Ole Sivertsen 
TELEMARK:    Guttorm Liebe 
ROGALAND:    Ståle Fjellberg 
HORDALAND:   Stein Gjøsund 
SOGN OG FJORDANE:  Trygve Lennavik/ Stein Gjøsund 
MØRE OG ROMSDAL:  Trygve Lennavik 
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Handlingsprogrammet har gitt styret føringer for sitt arbeid. Avtalen med Gjensidige er 
videreført, noe som blant annet har bidratt til at reisestipendordningen kunne videreføres. 
Samling av ”Solskinnshistorier” og bidrag til markedsføring av ”Aksjon boligbrann” er også 
videreført. Likeså de årlige DSB-seminarene med NBLFs kretslag som teknisk arrangør. 
 
Samarbeidet med ”Brannforebyggende forum” er videreført, og NBLF har en viss innflytelse 
på fordeling av driftskostnader for NØDNETT. 
 
Generalforsamlingen 2005 ga styret én spesiell oppgave, - å utrede om NBLF burde ha fast 
ansatt sekretær. Utredning er gjennomført og styret landet på å anbefale at dagens ordning 
opprettholdes. 
 
I tillegg til å være medlemmer, aktive deltakere og til dels foredragsholdere, har de fleste 
forbundsstyremedlemmene og varamedlemmene hatt styreverv i sine respektive kretslag. 
 
 
Arbeidsområder 
 
Avtalen med GjensidigeNOR Forsikring  Kontaktpersoner i forbundsstyret 

Generelt og kontakt med  
Gjensidige NOR sentralt  Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud og Ingar Gjesmoe 
Kretslagskoordinator  Trygve Lennavik 
Aksjon boligbrann   Knut Berg Bentsen og Ståle Fjellberg 
Solskinnshistorier   Guttorm Liebe og Per Ole Sivertsen 

 
      Saksansvarlig i forbundsstyret 
Internettredaktør   Per Ole Sivertsen og Ingar Gjesmoe 
DSB/ BE- fagseminrer   Ingar Gjesmoe og Trygve Lennavik 
Organisering, ICS    Nils Erik Haagenrud og Guttorm Liebe 
Utdanning og opplæring   Jack Hatlen, Per Ole Sivertsen og Stein Gjøsund 
Utdanning deltidsmannskaper  Trygve Lennavik 
Nødnett og samband   Nils Erik Haagenrud og Per Ole Sivertsen 
Lover, forskrifter, standarder  Jack Hatlen og Ståle Fjellberg 
Utredning om sekreteriat   Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud og Ingar 
Gjesmoe 
Internasjonale kontakter   Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud og Ingar Gjesmoe 
Kommunal kriseberedskap  Stein Gjøsund 
 
Ny sivilforsvarslov   Jan Kongsvik 
 
 
Styremøter 
 
Det er avholdt 13 styremøter mellom generalforsamlingene i 2005 og 2007. 
 
Perioden har vært preget av høy aktivitet, særlig i forbindelse med deltagelse i arbeidsgrupper 
og høringsuttalelse. FEU- møtet på Sommarøy hvor NBLF var vertskap, medførte naturlig 
nok en aktivitet, og det ble avholdt et styremøte samtidig. Styret har vært opptatt av å holde 
god kontakt med Gjensidige. 
 
Styret avholdt et styremøte i Oslo med inviterte gjester og besøk fra Svenska Brandbefälets 
Riksförbund.  Styret har også avholdt ett møte hos DSB. 
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NBLFs økonomiske situasjon har vært god i flere perioder, også denne. Styret har derfor ikke 
vært fullt så forsiktig som tradisjonelt og blant annet brukt midler til reklame- og 
gaveartikler, og til bidrag til FEU-møte. 
 
Landsrådsmøter  
 
Det har vært avholdt to landsrådsmøter i løpet av perioden. Hovedtema på møtene var avtalen 
med Gjensidige, orienteringer fra kretslagene og informasjon fra forbundsstyret. 
 
Det første ble gjennomført i Oslo den 30. nov. – 1. des. 2005. Der møtte det 7 kretslagsledere, 
9 styremedlemmer/ kretslagsledere og 3 vararepresentanter til styret, samt 6 fra Gjensidige. 
Tema som ble berørt med blant annet eksterne foredragsholdere var NØDNETT, og 
boligsprinkler. Reisestipendiet 2005 om boligsprinkler ble presentert. 
 
Det andre landsrådsmøtet ble gjennomført i Drammen, den. 29. – 30. november 2006, hvor 
14 kretslagsledere, 9 styremedlemmer og 4 vararepresentanter deltok samt 6 fra Gjensidige. 
 
Tema som spesielt ble tatt opp var brannalarmering fra boliger, og de 3 utdelte 
reisestipendene ble presentert. Ronny Røren og Terje Rosén fikk tildelt hver sine NBLFs 
hederspriser. 
 
 
3. GENERELT OM PERIODEN  
 
Medlemmer 
Økningen i medlemstallet i NBLF var sterk i forrige periode, og har flatet ut i denne 
perioden. 1. januar 2005 var det 1365 betalende medlemmer, og 1. januar 2007 var dette øket 
til 1386. 
 
NBLFs drift 
 
Aktivitetsnivået har vært høyt, NBLF har avgitt et stort antall høringsuttalelser og utarbeidet 
flere ”policy”-notater. Følgende tiltak bør nevnes spesielt: 

 Aksjon boligbrann, - hvor NBLFs påvirkning har gitt gode resultater 
 Fagseminarene høsten 2005 og 2006 - hvor til sammen 10 kretslag gjorde en 

glimrende jobb. 
 Reisestipendordningsom blant annet medført stort fokus på boligsprinkler 
 Innsatsorganisering 
 Utdanningsreformen 

 
Samarbeidsavtalen med Gjensidige ble inngått 5. desember 2002, i første omgang for 2 år. 
Avtalen er særdeles viktig for NBLF og kretslagenes aktiviteter, i tillegg til at den gir større 
økonomisk handlefrihet. Avtalen er så langt videreført til og med 2007. 
 
Perioden har vært preget av mange forskjellige saker. En rekke endringer i våre lover, 
forskrifter og veiledninger har medført deltagelse i referansegrupper og arbeidsgrupper samt 
høringsuttalelser. NBLF har vært involvert i deler av NØDNETT-prosjektet, deltar i 
utredning om framtidig utdanning, deltar tungt i flere prosjekter og er medlem i en rekke 
faste komitéer og styrer. 
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Internett 
 
Internett har utviklet seg til å bli NBLFs viktigste organisatoriske verktøy. Per Ole Sivertsen 
har fortsatt hatt oppgaven som redaktør og bruker firmaet ”Datamann” som ”nettutvikler”. 
 
Det er uten tvil mange utenfor NBLF som besøker våre sider. ”Solskinnshistoriene” er blitt 
populære, og trolig vil ”Faguttrykk” og NBLFs ”Anbefalinger” bli mer og mer besøkt. Vår 
hjemmeside har siste året hatt ca. 2000 unike besøkende pr. måned.  
 
Sidene brukes både til å spre informasjon og som medlemsdatabase. Alle kretslagene har 
egne tilgangsrettigheter for kretslagsinformasjon og for tilgang til egne medlemmer. Også 
hvert enkelt medlem kan logge seg inn for å få frem en spesiell meny hvor de bl.a. kan få 
tilgang til egen medlemsinformasjon.  
 
I tillegg har NBLF kjøpt ett domene som heter brannbefalslag.no, hvor alle kretslagene har 
fått eget subdomene som kan brukes til egne hjemmesider og egen E-postadresse til laget. 
Adressen til subdomenet er kretslag.brannbefalslag.no og E-postadressen er 
kretslag@brannbefalslag.no. 
 
Håndbok 
 
NBLF’s håndbok ble gitt ut sommeren 2005. Den inneholder blant annet 
handlingsprogrammet, vedtektene, litt historikk og oversikt over tillitsvalgte. Boka har også 
et resymé på engelsk. 
 
Brannvesenets talerør 
 
NBLF har definert seg som den organisasjon som er nærmest til å være brannvesenets talerør 
på en fyllestgjørende måte. Styret har fortsatt dette arbeidet i perioden, særlig ved å være en 
seriøs og anvendt høringsinstans for myndighetene ved deres utvikling av lover, forskrifter 
og veiledninger. 
 
NBLF har styrket sin posisjon som høringsinstans og samarbeidspartner for myndighetene, 
og fortsatt trenden med å få styremedlemmer og andre medlemmer med i eksterne styrer, råd 
og utvalg. 
 
Samarbeide med andre organisasjoner 
 
Styret har avholdt 2 fellesmøter med RIF, og samkjørte høringsuttalelsen om 
Bygningslovutvalgets innstilling II med RIF. 
 
Internasjonalt  
 
Det nordiske samarbeidet er prioritert, og medfører fortsatt en kontinuerlig 
informasjonsutveksling og oppdatering om utvikingen hos våre nærmeste naboer.  
Arbeidet på europeisk nivå har stabilisert seg på relativt høy aktivitet. «Den Europeiske 
Føderasjonen av Brannbefalsforbund» (FEU) initierer prosjekter og er blitt et velfungerende 
nettverk. 
NBLF var vertskap for FEUs møte i juni 2006, som var lagt til Sommarøy i Tromsø, meget 
godt assistert av Tromsø brann- og redning. 
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NBLFs hederspris 
 
Styret tildelte i løpet av perioden følgende NBLFs hederspris: 
 
Narve Strandskogen, overrakt under FEU-møte på Sommarøy den 16. juni 2006. 

Hans innsats for brannvernet har vært et helt liv. Varabrannsef i Bærum, deretter til 
Statens branninspeksjon med særlig ansvar for å følge opp ”Hotellbrannloven”. 
Brannsjef i Tromsø, inkludert en tur innom forsikring. Deltok under etableringen av 
NBLF, var NBLFs leder i perioden 1986 – 1989. Narve drev store deler av sitt 
yrkesliv rene misjonsvirksomheten for forebyggende brannvern, særlig rettet mot 
byggebransjen og i relasjon til byggeforskrifter. Han jobbet med dette langt ut i sin 
pensjonisttilværelse. 

Ronny Røren, overrakt under Landsrådsmøte i Drammen 29. nov. 2006.  
En av våre historiebokforfattere. Varabrannsjef i Bærum brannvesen i 1976 og 
brannsjef der i 1983. Ronnys store sak var å slå sammen brannvesen for å få mer 
slagkraftige organisasjoner. Asker og Bærum slått sammen i 1999, med Ronny som 
den selvskrevne prosjektmakeren. Han var brannsjef der til han gikk av med pensjon 
våren 2006. Deltok i dannelsen av Oslo og Akershus brannbefalslag og dannelsen av 
NBLF. NBLFs nestleder fra 1986, var NBLFs president i perioden 1989 – 1992, og 
styremedlem fram til 1999. 

Terje Rosén, overrakt under Landsrådsmøte i Drammen 29. nov. 2006. 
Også en av våre historiebokforfattere, og en av de som kjenner brannvesenet best. 
Bud i Oslo brannvesen i 1957! Branningeniør i Storebrand 1970-74, varabrannsjef i 
Moss fra 1975, brannsjef i Larvik i 1986 og brannsjef i Søndre Follo fra 1998 - 2005. 
Han var NBLFs første sekretær, og var i styret fram til generalforsamlingen i Sandnes 
i 1986.  

 
 
Andre utmerkelse 
 
Guttorm Liebe, ble tildelt Finland Brandbefälsörbunds ”Ildkors” nr. 70 under det  

nordiske møte i Åbo den 1. mars 2007. 
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4. RESULTATOMRÅDENE 
 
 
 
A. IVARETAKELSE AV MEDLEMMENES FAGLIGE OG SOSIALE INTERESSER, 

VERN OM BRANNVESENETS ANSEELSE, OG ARBEID FOR LIKEVERDIGE 
VILKÅR FOR BRANNBEFAL 

 
Handlingsprogrammet sier: 

 NBLF skal arbeide for kvalitetssikring av brannvesenets tjenester, og høy yrkesetisk 
standard blant brannbefal. 

 Alle brannbefal skal ha mulighet til medlemskap i NBLF, gjennom et kretslag. 
 Konkret i perioden: 
 Sørge for at alle kretslag fungerer godt og er aktive. 
 
 
Landsrådsmøtene 
 
Landsrådsmøtene gir en meget god statusrapport fra kretslagene. De fleste lagene har i 
perioden drevet meget bra. Noen få lag har drevet tungt. Styret har derfor måttet kople seg 
inn mot et par av lagene for på den måten å bidra til å skape aktivitet: 
 
Hålogaland BBL 
Det var ikke aktivitet i 2005 og 2006 styret i laget skal på nyåret av 2007 innkalle til møte for 
å blåse nytt liv i laget.  
 
Kostra – arbeidsgruppe 
Kommunenes sentralforbund (KS) har en arbeidsgruppe som skal bidra til at tallgrunnlaget til 
KOSTRA blir så sammenlignbart som mulig. NBLF ble høsten 2006 oppfordret til å 
oppnevne en deltaker i denne gruppa. 
Nils-Erik Haagenrud er medlem med Egil Øverland som vararepresentant. 
For NBLF er det viktig at like indikatorer/ tall blir brukt, så at statistikken blir mest mulig lik 
for alle brannvesen/ kommuner. KOSTRA tallene blir brukt aktivt administrativt/ politisk, 
som et styringsverktøy i kommunene for å se om brann- og redningstjenesten drives på en 
effektiv/ økonomisk gunstig måte. Det som er viktig å merke seg er at det ikke er tatt hensyn 
til andre indikatorer, som risiko, geografi, etc. 
 
 
Vurdering av resultater: 
NBLF er landsdekkene, men aktiviteten er fortsatt for lav i noen få kretslag.  
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B. KONTAKT MED MYNDIGHETENE OG MEDVIRKNING TIL 

SAMFUNNSMESSIG GUNSTIG UTVIKLING AV BRANNVESENENE 
 
Handlingsprogrammet sier: 
1. NBLF skal befeste sin posisjon som bidragsyter og kritisk interessent i forhold til 

offentlige utredninger og lignende, på brannvern- og beredskapsområdet. 
2. NBLF skal befeste sin posisjon som bidragsyter og høringsinstans for lover, forskrifter og 

standarder på området. 
3. NBLF skal aktivt søke å bli representert i offentlige utvalg på brannvern- og 

beredskapsområdet, og på oppfordring delta i utvalg i regi av beslektede organisasjoner. 
Konkret i perioden: 
a) Uttale seg om aktuelle lover, forskrifter, veiledninger osv, som blir forelagt. 
b) Utarbeide policyuttalelser også overfor andre forhold av betydning for brannvern og 

beredskap. 
c) Takke ja til deltagelse i relevante offentlige råd, utvalg osv. som det blir forespurt om. 
d) Følge opp ny byggesaksreform, slik at brannvesenet igjen får en rolle i 

byggesaksbehandlingen, spesielt mht. ferdigkontroll (”førstegangs-tilsyn”). 
e) Samarbeide med Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO) om utvikling av en 

"prosessveileder" og vurdere behovet for flere sertifiseringsordninger innenfor 
"brannbransjen". 

f) Arbeide for at digitalt nødnett bygges ut og utstyres slik at dette blir en sambandsteknisk 
suksess, og spesielt for at brannvesenenes driftskostnader blir til å leve med. 

 
 
Bygningslovutvalgets innstilling - II 
 
Utvalget la fram sin utredning i juni 2005. Jan Kongsvik fulgte opp sine oppgaver fra forrige 
periode, og en tilnærmet felles omfattende høringsuttalelse med RIF ble oversendt. 
 
Fulgt opp i juni 2006 med et særskilt brev til Kommunal- og regionaldepartementet, med 
kopi til Kommunalministeren og til Stortingets kommunalkomité om å trekke ut 
kontrollregimet av gjennomføringen og på nytt underlegge dette tema nøyere utredninger. 
 
Dette spørsmålet ble tatt opp med RIF i styremøte 11. oktober 2006, hvor det ble vedtatt at 
NBLF og RIF i fellesskap skulle prøve å utarbeide et problemnotat om kontrollmekanismene 
i byggeprosessene. 
 
Deltakelse i Norsk Brannvernforenings organer 
 
Norsk Brannvernforening har et råd og et styre. NBLF har tradisjonelt en representant i hvert 
av disse organene.  
 
Under valget i 2006 ble Knut Berg Bentsen rådsmedlem etter Jan Kongsvik med Per Ole 
Sivertsen som personlig vararepresentant. Som styremedlem ble Jon Myroldhaug valgt, med 
Anne Hjort som personlig varamedlem. 
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Nødalarmering  og avvik i telenettet 
 
NBLF har fortsatt å trykke på for at nødnumrene skal få prioritet i telenettet, og at 
”ringlednings-prinsippet” må gjelde for hele landet. Eget brev om dette ble i august 2006 
sendt til: Samferdselsdept., Justisdept., Sosial- og helsedept., Arbeids- og inkluderingsdept., 
Kommunaldept. med kopi til DSB og leder i Stortingets Samferdselskom. 
 
Ny sivilforsvarslov 
 
Jan Kongsvik ble i forrige periode oppnevnt som NBLFs representant i referansegruppen. 
Hans opplevelse var at referansegruppen ikke hadde innflytelse. 
Styret oppnevnte Jack Hatlen, Nils Erik Haagenrud og Jan Kongsvik som intern 
arbeidsgruppe for NBLF. 
Innstilling med Forslag til ny Lov om Sivilforsvar, sivile beskyttelsestiltak og beredskap ble 
overlevert Justis- og politidepartementet 13. mars 2006 og vil bli sendt ut på formell høring 
på et senere tidspunkt. NBLFs interne arbeidsgruppe har foretatt en foreløpig vurdering av 
lovforslaget og vil utarbeide NBLFs forslag til høringsuttalelse. Høring antas gjennomført i 
2007. 
 
 
NØDNETT 
 
Styret vedtok i møte den 27. januar 2005 et ”policy-dokument” om digitalt radiosamband for 
nødetatene. NØDNETT er fulgt opp fra NBLF ved blant annet: 

• Deltagelse på informasjonsmøte om 1ste byggetrinn på Sørmarka 15. juni 2005 (JH) 
• Deltagelse v/ Guttorm Liebe i en arbeidsgruppe som skulle utrede kostnadsfordeling 

for driftsutgiftene. (NBLF opplevde at grunnlagstallene for dagens kostnader var 
svært mangelfulle. Iherdige forøk på å rette opp grunnlagstallene i løpet av 
utredningsperioden lyktes ikke i særlig grad). 

• Studietur til Sverige – innføring av nytt nødnett/RAKEL (JH og EAA) 
• Særskilt møte med DSB desember 2007 om deltagelse i arbeidsgrupper 

 
NBLF har påpekt skriftlig og muntlig at de fleste brukerforhold ved innføring av NØDNETT 
synes ivaretatt, med unntak av hvordan dette sambandet kan nyttes som et organisatorisk og 
ledelsesverktøy for å nå målet om mer effektiv og samordnet innsats. 
 
Ny tilsynsveileder for brann- og feiervesenet 
NBLF v/Trygve Lennavik var representert i referansegruppen som har vært med på å gi 
innspill til den nye tilsynsveilederen. Det ble en omfattende veileder som dekker de aller 
fleste oppgaver kommunale tilsynspersonell (både for særskilte brannobjekt og ordinære 
brannobjekt) kommer i kontakt med i det daglige. Resultatet har, etter vår vurdering, blitt 
meget bra, selv om den har blitt omfattende. Og forebyggende avdelinger i landets brann- og 
feievesen får nå et nytt arbeidsverktøy som kan bidra til å øke kvaliteten på tilsynsarbeidet, 
gjennom å sikre korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbart myndighetsforvaltning. Det 
videre arbeidet for DSB blir nå å innarbeidet tilsynsveilederen i diverse fag- og 
saksbehandlersystemer.   
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Revidering av NS 3910 (KBB) 
Knut Berg Bentsen har vært med som NBLFs representant i komiteen for revisjon av NS 
3910 – Brannmateriell, Vedlikehold av brannslokkere 2.utg 2006. Standarden foreligger i 
endelig utgave av 2.juni 2006. NBLF er av den oppfatning at revisjonen i stor grad var 
kosmetisk. Det ble ryddet opp i ord og uttrykk slik at standarden harmoniserer mer med annet 
lovverk. Spesielt ble det lagt vekt på begrep innenfor kontroll, vedlikehold og ettersyn. Etter 
NBLFs oppfatning er fremdeles kravene kontrollfrekvens for høy, og det var liten vilje i 
komiteen til å endre på disse. Nytt i standarden er kravet om ”Halsring”, som gjør at 
apparatene må tas fra hverandre (skille utløsermekanisme og beholder) for service. Dette ble 
innført for om mulig å få bukt med useriøse aktører i markedet. 
 
 
Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff 
Ståle Fjellberg og Morten Engmann, Oslo brann og redningsvesen ble oppnevnt som NBLF 
representanter i referansegruppen høsten 2005.  
 
Referansegruppen har vært i møter hos DSB to ganger i 2006, hvor forslag til ny forskrift har 
blitt fremlagt og diskutert. Etter en noe treg oppstart mener vi at NBLF har hatt reell 
påvirkningsmulighet i denne referansegruppen. Nytt forslag til forskrift vil være 
funksjonsbasert og følge internkontrollprinsippet, en vesentlig endring fra gjeldende forskrift. 
NBLF har signalisert at det er viktig å utarbeide veiledninger, som er på plass når forskriften 
trer i kraft. NBLF ønsker å bidra i dette arbeidet.  
 
 
Bruk av brannvesenets ressurser (beredskap) i prosjekteringsfasen 
I forbindelse med brannteknisk prosjektering og bruk av brannvesenets ressurser har NBLF 
utarbeidet et  policydokument som peker på problemstillingen med økende andel eldre i 
boligkomplekser og endret prioritering for brannvesenet ved branner i slike bygninger. Fokus 
må være redning og eventuelt boligsprinkling, ikke at brannvesenet skal påta seg oppgaven 
med å hindre brannspedning i fasade (brennbar kledning og/eller vinduer/åpninger) i 
boligkomplekser ol.  
 
 
Tunneldirektivet - Rådsdirektiv 2004/54/EF 
NBLF utarbeidet ikke egen høringsuttalelse til dette direktivet, men gav sin støtte til Bergen 
brannvesen sin uttalelse. Denne påpekte i hovedtrekk: 

o at direktivet må gjelde alle tunneler over 500m, uavhengig av eier 
o slokkevann bør være tilgjengelig for publikum 
o tverrslag i to-løpstunneler må være kjørbare for brannvesenets materiell med avstand 

750m 
o må kunne krysse midtdeler foran to-løpstunneler 
o inspeksjonsenhet bør være uavhengig av statens vegevesen 
o radiokommunikasjon i tunneler over 500m 

 
Transport av farlig gods på veg og jernbane 
Det ble lagt frem forslag til ny Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane 
(landtransportforskriften) gjeldende fra 01.01.2007. Forslaget ble sendt ut på høring med 
høringsfrist 04.10.2006, uten at NBLF ble oppført som høringsinstans. NBLF valgte likevel å 
avgi sin høringsuttalelse. 
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NBLF la i sin uttalelse vekt på å bringe brannvesenet inn som tilsyns- og kontrollmyndighet 
sammen med statlige tilsyns- og kontrollmyndigheter for å øke kompetansen innenfor 
området. 
 
Ny Stortingsmeling om brannvern 
Perioden for forrige Stortingsmelding gikk ut med året 2005. Mange av målene ble ikke 
nådd. NBLF fremmet i brev forslag om at ny Stortingsmelding utarbeides, ved årsskiftet 
2005/ -06. 
DSB har i skrivende stund ny Stortingsmelding under utarbeidelse. 
 
Samarbeidet med BFO 
Dette er ikke fulgt opp i perioden 
 
 
Vurdering av resultater: 
Målene er nådd hva angår uttalelser om aktuelle lover, regler med mer. Dog har ikke NBLF 
fått gjennomslag for alle sine synspunkter. 
NBLF deltar i alle relevante offentlige råd og utvalg, og er aktiv i forbindelse med viktige 
sentrale saker som er under behandling. 
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C. FAGLIG OG ORGANISATORISK UTVIKLING I BRANNVESENENE 
 
Handlingsprogrammet sier: 

 NBLF skal arbeide for forståelse og fleksibilitet mht endringer i rammebetingelser, 
teknologi og oppgaver – i brannvesenene som i arbeidslivet for øvrig. Hovedfokus skal 
rettes mot de som har behovet for brannvesenets tjenester. 

 NBLF skal arbeide for bedre koordinering og økt samarbeid om brannvern og beredskap  
 – så vel innenfor kommunen, dvs med beslektede instanser (statlige,  
                fylkeskommunale og private), som mellom kommuner/brannvesener. 

 NBLF skal delta aktivt ved påvirkning på omstruktureringen av operasjonell beredskap. 
Konkret i perioden: 

 Følge opp tilnærminga mellom brannvesenet og sivilforsvaret som statlig 
forsterkningsressurs, slik at brannvesenet får maksimal effekt ut av dette. 

 Arbeide for å styrke brannvesenets rolle i kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, og 
rolle i den kommunale kriseberedskapen 

 Fullføre prosjektet om organisering av større aksjoner/større skadested, herunder 
eskalering og ledelsesprinsipper, og implementere dette i undervisning og 
øvelsessammenheng (DSB, NBSK, HSH, SF, Politiet, Ambulansetjenesten m.fl.). 

 Utarbeide kriterier for utskifting av brannbiler 
 Dele ut 2 stipender med klare og konkrete mandater hvert år. 

 
 
DSB 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har brukt mye av sin tid på å etablere 
seg. Kontakten med DSB er opprettholdt i perioden. Det årlige møtet mellom ledelsen i DSB 
og NBLF er delvis videreført. 
 
Styrkestrukturprosjektet 
 
DSB igangsatte et omfattende internt prosjekt på nyåret 2004, hvor hovedmålet var å komme 
fram til hvordan sivilforsvaret i framtida skulle benyttes og organiseres. Den overordnede 
rammebetingelsen var at sivilforsvaret skal være statlig forsterkningsressurs til nødetatene. 
NBLF vedtok i forrige periode et eget policydokument om dette. Prosjektet ble sluttført våren 
2005 og rapporten inneholdt i forbausende liten grad NBLFs synspunkter. NBLF påpekte 
dette i en relativt skarp uttalelse. 
 
DSB fremmet sine forslag overfor JD i november 2005, og NBLFs standpunkter ble åpenbart 
tatt til følge på noen vesentlige punkter. Men fortsatt mener NBLF at ordningen har mangler, 
blant annet at Sivilforsvartes innsats skal begrenses til akuttfasen, uten at denne er nøyere 
definert. I eget brev til JD datert den 18. mai 2006 ble dette presisert. 
 
Det har i løpet av perioden dukket opp noen avtaleforslag overfor de Interkommunale 
Utvalgene overfor Akutt forurensning som tyder på at enkelte innenfor sivilforsvaret ikke 
helt har forstått sin rolle som forsterkningsressurs. Det ble synliggjort som et ønske om 
deltagelse i besluttende organ. Dette strider mot selve grunntanken om hva en 
forsterkningsressurs er. Disse må betraktes som en ”entreprenører”, og inngå i rekvirentens 
innsatsorganisasjon og innta en rolle som sådan. 
 
Organisering av store hendelser 
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Styret vedtok den 9. sept. 2004 følgende ”visjon”: 

NBLF skal utarbeide og presentere en komplett organisatorisk filosofi, dvs. normer og 
ordninger for hvordan vi rent praktisk organiserer oss, når organisasjonen eskalerer 
fra førsteinnsatsstyrken ankommer stedet til vi har flere hundre innsatsmannskaper 
som ventelig vil måtte holde på noen uker. 

 
Dette er fulgt opp med en rekke egne tiltak og initiativ og forslag overfor andre, i 
inneværende periode, - blant annet: 

• Deler av styremøte i Oslo 30. – 31. august 2005 ble egnet organisering av store 
hendelser. Ledelsen ved Oslo brannvesen, DSB og styret i Svenska Brandbefälets 
Riksförbund deltok, der Kevin Arbuthnot, Yorkshire brannvesen foredro en engelsk 
variant av ICS. 

• NBLFs har utarbeidet eget ”policy-dokument” 
• Foredraget ”Bygging av innsatsorganisasjon” er presentert for blant andre: 

o høgskolestudium i ”Stabsledelse og krisehåndtering” ved NUSB 
o brannbefalslagene i Østfold, Vestfold, Møre og Romsdal 
o brannsjefkonferansen 2005 og 2006 

• Innspill er gitt til revisjonsgruppa for ”Håndboka for redningstjenesten”, JD 
• ICS-møte hos DSB 28. februar 
• Kurs/ øvelser innenfor skogbrann i Telemark, Buskerud og Hedemark 
• Store deler av Brannsjefkonferansen 2006 ble egnet til dette tema… 
• Artikler parallelt som NBLFs anbefaling og i tidsskiftet ”Brannmannen”: 

o ”Bygging av innsatsorganisasjon – Guttorm Liebe 
o ”Stabsledelse og krisehåndtering” - Torgeir Andersen 
o ” Store skogbranner ” – Dag Botnen 
o ”Krise” – Jon Myroldhaug 
o ”Overordnet organisering,  rapport fra USA” – Guttorm Liebe 

• FEU-møte har formelt gitt sin tilslutning til at dette bør være en felles europeisk 
organisasjonsmodell 

 
Enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) 
DSB nedsatte våren 2006 en egen arbeidsgruppe på til sammen 8 personer, hvor brannsjefene 
Torgeir Andersen og Dag Botnen er medlemmer. 
Arbeidsgruppen la fram sitt forslag til organisering av store hendelser der brannvesenets har 
ledelsesansvaret. 
NBLF har avgitt høringsuttalelse og i store trekk sluttet seg til det framlagte forslaget.  
 
 
Skogbranner – erfaringer fra sommeren 2006 
Sommeren 2006 var en aktiv periode på skogbrannfronten i flere av kommunene i Norge. Det 
resulterte i flere store skogbranner i flere av fylkene. Hovedutfordringen har vært den samme 
ved alle brannene, ”organisering av store dynamiske branner/hendelser”. Det arbeidet som 
NBLF har dratt i gang med ICS og bygging av innsatsorganisasjon vil bli et viktig 
satsingsområde i årene fremover. 
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NARRE 
NARRE er et NAsjonalt RessursREegister som DSB fikk i oppgave høsten 2005 å få etablert. 
Hordaland ble plukket ut som pilotområde. NBLF har Stein Gjøsund som deltager i 
prosjektet. 
 
Reisestipend 
 
2005 
DSB ga NBLF et tilskudd til reisestipend på kr. 20 000,- for året 2005. To stipendier skulle 
deles ut, med spesifikke mandat. 
Det kom 2 søknader til én av oppgavene. Disse ble slått sammen. Seinere meldte Odd Rød, 
Gjensidige seg på samme turen, og det endte opp med at Ove Stokkeland, Trygve Lennavik, 
Daniel Johansen og Odd Rød dro til USA, Arizona og besøkte Scottsdale og Phoenix og 
studerte boligsprinkling. 
 
2006 
DSB ga nok en gang kr. 20 000,- i tilskudd. NBLF la til kr. 30 000,-. Mandatet ble noe mer 
åpent. Kun én ordinær søker meldte seg, Thorbjørn Holmbakken Skien brannvesen, som 
studerte opplæring i utrykningskjøring og spesialkjøretøy i Sverige og Danmark. 
Styret hadde tidligere ytret ønske om å studere flere forsøk og utviklingsprosjekter i Sverige. 
De resterende midlene ble derfor tildelt Jack Hatlen og Eyvind Aakerman, som studerte IT-
teknologi i forbindelse nytt digitalt nødnett i relasjon til utrykninger og innsats, og Trygve 
Lennavik og Geir Thorsen, som studerte ”Små enheter”. Begge reisene var til Sverige. 
 
”BrannUtvekslingsUtvalget” (BUU)(GL) 
I forbindelse med utvekslinger med utlandet opprettet daværende DBE et utvalg, 
”BrannUtvekslingsUtvalget”. Utvalgets leder er Guttorm Liebe, og utvalget tar seg 
hovedsakelig av utvekslingsavtalen innenfor skogbrannvern mellom DBE og BLM (Bureau 
of Land Management) som administrerer de føderale eiendommene i USA. 
 
Norske utvekslingsstudenter i 2005 var Jon Myroldhaug, Oslo. I 2006 ble gjennomført en 
lenge planlagt studietur hvor øverste ledere i DSB innenfor brann- og redning deltok. Dette 
markerte avslutningen på den første utvekslingsperioden. Det er målsettingen at utvekslingen 
med BLM skal fortsette, men den må endres. NBLF har lagt framfor DSB forslag til nye 
retningslinjer, som ser denne utvekslingen og reisestipendordningene i sammenheng. 
 
Fra BLM kom ingen i 2005 og heller ingen i 2006 . 
 
Framtidig stipendordning (GL) 
Styret vedtok 11. oktober 2006 at NBLF skulle fremme forslag til vedtekter for ny 
reisestipend og utvekslingsordning, hvor minst NBLFs reisestipendier og DSBs utveksling 
med BLM skal inngå. 
Forsikringsselskapet Skogbrand er invitert med som deltaker og bidragsyter, likeså 
Gjensidige. 
I januar 2007 ble avholdt møte med DSB, og i styremøte den 13. mars 2007 vedtok styret en 
ny ordning som i korthet går ut på at det etableres et Reisestipend og utvekslingsutvalg 
(RUU) som skal forvalte de ordninger som blir tillagt utvalget. I starten er to ordninger, - den 
gamle utvekslingen med BLM etter ny modell og NBLFs reisestipendordning. 
 
Vurdering av resultater: 
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De overordnede målene er nådd gjennom NBLFs kontinuerlige påvirkning. 
NBLF har fulgt opp for å få maksimal effekt av sivilforsvaret som forsterkningsressurs og 
fortsatt arbeidet med organisering av store hendelser. 
NBLF har delt ut årlige stipender og tatt initiativ til endringer av reisestipend- og 
utvekslingsordning. 
Kriterier for utskifting av brannbiler er ikke utarbeidet. 
 
 
 
D. EGNE KURS/ KONFERANSER/ SEMINARER 
 
Handlingsprogrammet sier: 

 NBLF skal bidra ved større kurs/konferanser/seminarer innenfor brannvern og beredskap, 
ved å samarbeide med beslektede organisasjoner eller ved å overlate det tekniske 
arrangementet til kretslagene. 

 NBLF`s kretslag bør også profilere seg ved å arrangere kurs av typen ”håndslokkerkurs”, 
 ”varme arbeider” o.l., i den grad det er etterspørsel lokalt. 

Konkret i perioden: 
a. Stå som arrangør av de årlige brannvernseminarene til DSB/BE, med den praktiske 

gjennomføring og fortjeneste til aktuelle kretslag. 
b. Samarbeide med og bistå "Brannforebyggende forum" slik at deres konferanser og 

arrangement betraktes som en del av NBLFs forebyggende virksomhet. 
c. Følge opp arrangement av generalforsamlingen 2007, som gjennomføres av Vestfold 

brannbefalslag. 
 
 
Relasjoner til andre arrangementer. 
 
Det er inngått en avtale mellom ”Brannforebyggende forum” og NBLF, som deler temaene 
slik at forebyggende spørsmål tar ”Brannforebyggende forum” seg av, mens NBLFs egne 
konferanser unngår dette. Brannforebyggende forum ble arrangert i Kristiansand i 2005 og i 
Asker i 2006, -i september måned. Neste arrangement er på Gjøvik i 2007. 
 
 
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell 
 
Svenn Haugen har representert NBLF i rådet for vedlikehold av håndslokkere, fra og med år 
2000. I perioden 2001 – 2005 var han vært rådets leder. 
 
Antall utstedte bevis: 
 Sum 1997 - 2004 2005 – 2006 
”Rødt” bevis  435 16 
”Grønt” bevis  842 119 
 
Pr. 10. desember 2006 hadde Rådet registrert 134 kompetente virksomheter.  
 
Rådet har i siste periode klart å øke sin tilsynsaktivitet og flere registrert verksteder har fått 
besøk av en representant fra bransjen og en fra Rådet. Det har også blitt innført 
førstegangstilsyn for de som søker om godkjenning som kompetent virksomhet.  
Rådet har utvidet sitt arbeidsfelt til også å omfatte registrering og godkjenning av personer 
som skal utføre vedlikehold av stasjonære vannbaserte slokkeanlegg, og derfor endret navn 
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til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Vedtekter og utfyllende bestemmelser er 
revidert, tilpasset for også å gjelde kompetente personer for vannbaserte slokkeanlegg og 
tilpasset revidert standard 3910. 
 
Generalforsamlinger 
Vestfold brannbefalslag er overlatt arrangementet i 2007, og Oppland BBL i 2009.  
Nordland brannbefalslag er oppfordret til å søke arrangementet i 2011. 
 
 
DSB-seminarene  
Siden 2004 har NBLF og kretslagene vært teknisk arrangør av DSB-seminarene. 
Tilbakemeldingene fra DSB vedr den tekniske gjennomføringen av seminarene i 2006 var 
meget gode for alle de 10 stedene som hadde arrangementet og det har kretslagene æren for. 
Den samlede deltakelse i 2006 var 624 stk, mot 808 stk i 2005. Et av spørsmålene i 
evalueringsskjemaet var om DSB skal arrangere slike arrangement i fremtiden. Hele 90 % 
svarte ja på det spørsmålet. Og de foreløpige signalene vi har fått, er at DSB er interessert i å 
videreføre samarbeidet med NBLF og kretslagene som teknisk arrangør i 2007. 
 
 
Vurdering av resultater: 
Kretslag har stått som arrangør av de årlige brannvernseminarene til DSB/BE, og 
samarbeide med og bistanden til "Brannforebyggende forum" er fulgt opp. 
Konferansedelen til generalforsamlingen 2007 er egnet ”Brannvesenet i endring”. 
 
 
 
 
E. BEDRING AV UTDANNING PÅ ALLE TRINN 
 
Handlingsprogrammet sier: 

 NBLF skal arbeide for opprettholdelse av standardkrav mht fagkompetanse innen alle 
kategorier brannvesen. 

 NBLF skal være pådriver overfor myndigheter og utdanningsinstitusjoner, med sikte på 
stadig bedre fagkompetanse for brannvern- og beredskapspersonell. Kompetanse for 
deltidspersonell skal ha spesiell oppmerksomhet. 

 NBLF skal være støttespiller for Norges Brannskole samt brannvern og beredskaps-
utdanningen ved Høgskolen Stord Haugesund, og skal være brobygger mellom disse 
utdanningstilbudene, bl.a. ved representasjon i utvalg o.l. 

 NBLF skal være pådriver for utvikling av kurstilbud og læremidler innen brannvern og 
beredskap – kvantitativt, strukturelt og kvalitativt.   

Konkret i perioden: 
Ett NBLF-medlem i alle offentlige utvalg som Brannskolen oppretter. 
Gå spesifikt inn og påvirke Brannskolens opplæring i ledelse på skadestedet. 
Begynne å ”varme opp” ny utdanningsmodell for brannvern- og beredskapspersonell 
 
 
Kvalifikasjonsundersøkelsen 2005 
 
Det ble sendt inn forslag om å utvide det sett med spørsmål som ble fremlagt av DSB for 
bruk i undersøkelsen. NBLFs forslag fikk ikke tilslutning av DSB. 
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Utvikling av deltidsmannskap (TL) 
Å få forskriftsfestet at deltidsbrannmenn skal gjennomgå en grunnutdanning, har vært en av 
NBLFs kampsaker i ca. 10 år. 
 
Endelig! 
I statsbudsjettet for 2007, som ble lagt fram 6. oktober 2006, var tatt inn kr. 8,7 mill. til 
deltidsutdanning. Forskriften ble samtidig endret slik at utdanningen for deltidsmannskap ble 
forskriftsbestemt. Det viser at NBLF sin påvirkning gjennom mange år har gitt resultater, og 
at det ikke minst er viktig å ha en interesse organisasjon som driver faglig påvirkning. 
NBLF fikk umiddelbart til høring detaljer i forbindelse med gjennomføringen av 
forskriftsendringen. 
 
Høringsuttalelsen inneholdt: 

• Finansiering: NBLF sitt standpunkt er at det gjennomføres en refusjonsordning, 
etterskuddsvis, der kommunene ved å legge fram kursbevis får refundert sine 
kostnader og ikke en rammeoverføring til kommunene. 

• Dato for ikrafttreden av kompetansekravet til brannkonstabel (§ 7-3) synes grei.  
• Dato for ikrafttreden av kompetansekravet til utrykningsleder (§ 7-7) er NBLF mer 

betenkt. Dette fordi det ikke er etablert en desentralisert utdanningsmodell beregnet 
for utrykningsledere.  

• De som er 50 år og har praktisert minst 10 år bør omfattes av overgangsordningen. 
Andre vil etter NBLFs syn ha behov for kompetansehevingen. 

 
I tillegg til høringsuttalelsen til justisministeren, er det skrevet brev til kommunal- og 
regionalministeren, der NBLF er skeptisk til finansiering via rammeoverføring til 
kommunene og at finansiering for utdanning av utrykningslederen ikke er nevnt. NBLF 
mener at et hvis ordningen skal fungere må en få til en finansiering basert på refusjon, samt at 
kostnadene til utdanning av utrykningsledere også blir en del av finansieringsordningen. 
NBLF har fått svar på brevet til kommunal- og regionalministere (via justisdepartementet) 
der de mener at modellen med rammeoverføringer er god nok, selv om 35 % av pengene går 
til kommuner som ikke har deltidsmannskaper, med argument at kommuneøkonomien er 
robust nok til å håndtere et slikt utdanningskrav. Finansiering for utdanning av 
utrykningslederen ikke er nevnt i svaret. 
 
Forskrift og læreplan for utrykningsførere 
Vegdirektoratet sendte i juli 2005 ut forslag om endring av Forskrift om opplæring og 
kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy på høring med høringsfrist 01.09.05. 
NBLF ønsker å kunne gi innspill i forhold til forskriften, og har fått opplyst at innspill med 
forslag til endringer kan fremlegges uten gitt tidsfrist. NBLF lot en av studieturene i 2006 ha 
denne saken som utgangspunkt, og Thorbjørn Holmbakken har studert hvordan saken 
håndteres i Sverige og Danmark. Rapport etter studieturen vil danne grunnlag for innspill fra 
NBLF overfor Vegdirektoratet når dette fremlegges i 2007. Arbeidet pågår og Jack Hatlen 
følger med på dette. 
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Deltakelse i Norges Brannskoles læreplanutvalg  
 
NBLF var ikke fornøyd med læreplanen for beredskapskurs trinn 3, fullført ved årsskiftet 
2004/ -05. Guttorm Liebe tilbød NBLFs tjenester ved videreutvikling av kurset 22. juni 2005. 
Siden har vi intet hørt. 
 
Utdanningsreform for brann- og redningstjenesten  
 
Anne Hjort med Jack Hatlen som varamann ble oppnevnt 3. april 2006 som NBLFs 
representant i DSBs prosjektgruppe. 
Det viste seg at DSB ønsket at arbeidsgruppen skulle styres inn i flere på forhånd bestemte 
spor. Ett av dem var at utdanningen forutsetningsvis skulle lokalisere i Tjeldsund. De av 
prosjektgruppens representanter som ikke var fra DSB, var imot slik innfallsvinkel. 
 
Styret utarbeidet et eget notat til støtte for deltagerne i prosjektgruppen og nådde fram med 
flere endringer i forslaget som til slutt ble lagt fram. 
Det endelige forslaget fra prosjektgruppen var ferdig i november 2006, og inneholdt blant 
annet forslag om at brannmannsutdanningen skulle være på fagskolenivå og at 
ledelsesutdanningen skulle være på høyskolenivå. 
 
Høringer er ennå ikke gjennomført. 
 
 
Alarmsentraloperatørkurs – læreplanutvalg 
NBLF skrev til brannskolen og sa seg villig til å delta i en arbeidsgruppe for utarbeidelse av 
ny læreplan. 
 
 
Høgskolen Stord/ Haugesund 
 
Bjarne Vikshåland er ekstern-medlem av studienemnd ved HSH. Han ivaretar derved 
kontakten etter beste evne. 
 
Vurdering av resultater 
Deltidsbrannmannsutdanningen er omsider blitt forskriftsbestemt. 
NBLF har hatt medlem i alle offentlige utvalg som omhandler brannmannsutdanning. 
NBLF har gjort hederlige forsøk på å nå fram med endringer i innhold i 
brannsjefutdanningen, men føler å ikke ha nådd fram. 
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F. SAMARBEID MED TILSVARENDE ORGANISASJONER I ANDRE LAND 
 
Handlingsprogrammet sier: 

 NBLF skal delta aktivt i det nordiske samarbeid mellom brannbefalsorganisasjonene. 
 NBLF skal delta aktivt i FEU - samarbeidet. 
 NBLF skal være medlem i CTIF. 

Konkret i perioden: 
a) Delta i det årlige felles-nordiske møtet, samt ett årsmøte i et av de andre nordiske land. 
b) Delta på minst to FEU-møter årlig. 
c) Til en hver tid delta som partner i minst ett FEU-prosjekt. 
 
 
Nordisk samarbeid 
 
Dette er fulgt opp ved deltagelse på de nordiske ledermøtene i Stockholm 20. -21. mars 2006 
og i Åbo 1.- 2. mars 2007. I begge møtene var det omfattende orienteringer om pågående 
endringer i alle de nordiske landene. 
 
Videre ble følgende temaer drøftet: 

• Nødalarmeringsstruktur 
• Digitalt radiosamband for nødetatene 
• Fyrverkeriulykker/ masseeksplosjon 
• Risikobasert dimensjonering og tilsyn 
• Boligsprinkler 
• Strukturendringer i kommuner og beredskap 
• FEU-prosjekter 

 
 
FEU - Europeisk føderasjon av brannbefalsforbund (GL) 
 
Deler av arbeidsutvalget har deltatt i begge de årlige FEU-møtene. I tillegg har Per Ole 
Sivertsen deltatt på noen av møtene, dels for å informere om møtet i Tromsø, dels for å 
arbeide med tilpasningen av norsk brannfaglig terminologi til FEU sitt og dels for å opprette 
internettkontakter. 
 
FEU fungerer som et nettverk av kontakter, som blir benyttet til å påvirke faglig innhold i 
standarder, regler o.l. FEU tar også opp enkeltsaker med sikte på å skape likhet mellom de 
europeiske land innenfor brannvernområdet. Og FEUs medlemmer deltar kontinuerlig i 
prosjekter. 
Brannsjef Rob Brons, den Haag Nederland, har i hele perioden vært FEUs chairman. Dog 
måtte Guttorm Liebe lede møtet i Ungarn høsten 2006 i Ro Brons fravær. 
 
FEU har famlet i sin arbeidsform, men har etter hvert maktet å etablere seg som en kjent og 
seriøs faglig organisasjon i EU-systemet. 
 
På FEU møte i Tromsø 16.-18. juni 2006 ble vedtatt: 

• Det ble fattet vedtak om at en gruppe ”vice men” skulle ta for seg og legge fram 
forslag til evt. endringer i FEUs arbeidsmønster 

• GL har spilt inn synspunkter på dette å på vegne av NBLF. 
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• Synspunktene er i tråd med det som styret tidligere er orientert om i blant annet 
notater fra FEU møter, som styret har sluttet seg til og i tråd med resultatet av 
drøftinger på de to siste nordiske møtene. 

• Notatet sendes styret til orientering. 
• Alternative, nyanserte eller andre synspunkter må tas på neste styremøte, dersom de 

skal kunne spilles inn til nevnte ”vice-men-group” 
 
På FEU møte i Ungarn 26. 28 oktober 2006 ble dette fulgt opp med nye diskusjoner, og fram 
til møte på Madeira i februar 2007 ble konkrete forslag lagt fram. 
 
På Madeira-møtet ble følgende besluttet: 

• FEU skal ha en president og sekretærmodell. 
• Regioner skal kunne dannes, både geografiske, oppgaverelaterte og prosjektrelaterte, - 

dette skal være frivillig.   
• Ambisjonsnivået skal være som i dag, pluss at presidenten skal være FEUs ansikt 

utad/ talsmann mellom møtene.  
• Con Murphy skal overta etter Ruud som sekretær etter Tallin-møte.  
• Det skal lages en slags businessplan, og en arbeidsfordeling mellom president og 

sekretær. 
• 3-dagers møter ble opprettholdt, - først og fremst for å gi vertsnasjonen anledning til å 

arrangere en konferanse med utenlandske innlegg i tilknytning til møtet.  
• Det skal avholdes 2 møter i 2008. 

 
Fire safety in hotels (SafeHotel) 
Prosjektet kommer inn under Leonardo da Vinci-programmet og ble gjennomført i tiden 
februar 2003 – mai 2006, med våre tyske kolleger som kontraktor og med NBLF v/ Anne 
Hjort som norsk partner. 
Et prosjekt for å bedre brannsikkerheten ved Europeiske hotell, som har arbeidet med: 

• Frivillig Europeisk klassifiseringssystem for brannsikkerhet 
• Elektronisk opplæringsprogram for hotellansatte. 

Opplærings-CD er utarbeidet og oversatt til flere språk, blant annet norsk 
 
Prosjektet ble presentert under FEU-møtet i Tromsø juni 2006. 
Sommarøy kurs- og feriesenter i Tromsø ble som første hotell i Europa, tildelt SafeHotel-
godkjenning den 8. desember 2006.  
 
NBLF vedtok i styremøte 13. mars 2007 at NBLF skal forsøke å gjennomføre ideen i Norge 
og ta ansvaret for dette, i samarbeide med kretslagene. 
 
Multicom 112 plus 
Oppfølgingsprosjektet etter Multicom 112, som er et prosjekt som utvikler et 
språktreningsprogram for alarmsentraloperatører. 
Per Ole Sivertsen ble norsk representant. På grunn av regelverksendring, kan ikke lenger en 
frivillig organisasjon være partner, slik at Tromsø Brann og redning ble norsk partner. NBLF 
har imidlertid garantert for de økonomiske sidene ved prosjektet. 
 
Prosjektet skal være ferdig i mars 2007 
 
Prosjektet kan bli videreført blant annet med minoritetspråk, inkl. samisk. 
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CTIF 
Sekretæren er medlem av CTIF, og hensikten er at informasjon skal kunne tilflyte 
forbundsstyret, og bringes videre. 
 
Vurdering av resultater: 
Målet om deltagelse og aktivitetsnivå er nådd. 
 
 
 
G. SAMARBEID MED GJENSIDIGE 
 
Handlingsprogrammet sier: 

 NBLF skal i samarbeid med Gjensidige gjennomføre landsdekkende brannforebyggende 
tiltak. 

 NBLFs kretslag skal i samarbeid med Gjensidiges regioner, gjennomføre regionale og 
lokale brannforebyggende tiltak 

Konkret i perioden: 
a. Gjennomføre hovedavtalen med Gjensidige. 
b. Følge opp rapportering av brannhendelser som på grunn av forebyggende tiltak, har endt 

godt (”solskinnshistorier”). 
c. Delta i Gjensidiges årlige branninformasjonskampanjer. 
d. Bidra til at hvert kretslag inngår og gjennomfører minst ett brannverntiltak sammen med 

respektive Gjensidiges resultatområde. 
e. Sørge for best mulig økonomisk utbytte av Gjensidige-avtalen. 
 
Samarbeidsavtalen med Gjensidige (GL) 
 
Samarbeidsavtale mellom Gjensidige og NBLF ble inngått den 5. desember 2002 for året 
2003. Den er videreført i årene 2004, 2005, 2006 og 2007. 
 
Avtalen går ut på at NBLF og kretslagene skal drive forebyggende tiltak i samarbeid med 
Gjensidige sentralt og regionalt - og er således ingen ”sponsoravtale”. 
NBLF har forpliktet seg til å gjennomføre 2 landsdekkende prosjekter og til at hvert kretslag 
inngår lokal avtale om minst ett tiltak/prosjekt årlig. 
 
Gjensidige gir et betydelig tilskudd til NBLFs drift for dette, noe som igjen medfører at 
NBLF kan legge ut arrangementer osv. til kretslagene og holde medlemskontingenten nede. 
 
Kontaktperson i Gjensidige sentralt er Odd Rød. På regionalt nivå er det også oppnevnt 
kontaktpersoner. Disse finnes på nettsidene. 
 
De landsdekkende prosjektene er å delta i de årlige informasjonskampanjene som Gjensidige 
selv tar del i, og prosjektet som er gitt navnet ”Solskinnshistorier”. 
 
”Solskinnshistorier” 
Hensikten er å samle hendelser hvor brannverntiltak har fungert, og rapporteringen skjer 
direkte på Internett via våre hjemmesider. Registreringen er kun tilgjengelig for medlemmer, 
rapporteringsskjemaet er enkelt og selvforklarende, og det tar kort tid å fylle ut og sende en 
hendelse. 
 
Registreringen startet kl. 00:00, 01.01.2003. 
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Tiltak Antall rapp.

Slokking manuelt 911
Slokking automatisk 53
Aut. brannalarm - internt  178
Aut. brannalarm til 110-sentral 681
Røykvarsler 266
Brannskille - celle 69
Brannskille - seksjonering 25
Brannvernopplæring 301
Brannventilasjon 4
Rømningsforhold 10
 
  

 
Registreringer:  

2003: 280 registrerte historier. 
2004: 515 registrerte historier 
2005: 493 registrerte historier 
2006: 425 registrerte historier 

 
Resultatet finnes ved å logge seg inn og  
klikke på fanen ”Solskinnshist.” 
 
Egen statistisk behandling kan gjøres ved å benytte 
Excel-filen som sendes ut i løpet av januar hvert år. 
 
        
    Resultat pr. 1. mars 2007. 
 
 
Aksjon boligbrann 
NBLFs oppgave er å påvirke til at flest mulig medlemmer og kommuner deltar. Knut Berg 
Bentsen var NBLFs kontaktpersoner i 2005-2006. Aksjonene har vært en suksess. NBLFs 
innsats bidrar sterkt til at mange kommuner deltar (ca 240). 
 
 
Kretslagenes avtaler 
Trygve Lennavik har vært kontaktperson i forbindelse med kretslagenes avtale med 
regionkontorene til Gjensidige. Det har tatt tid og krevd møter og kontakter for å få etablert 
avtaler mellom kretslagene og Gjensidiges regionskontorer. Gjennomgangen på 
landsrådsmøtet i desember 2006 viste at omtrent alle kretslagene har inngått skriftlig avtale. 
 
Øvelsestilhengerne 
Avtalen mellom NBLF og Gjensidige oppfordrer alle kretslag til å inngå lokale avtaler med 
Gjensidige. I de fleste kretslag er det nå et formalisert samarbeid med Gjensidige, som 
disponerer en god del ”sikkerhetstilhengere” rundt om i landet. På vestlandet er det sterk 
fokus på brannvernopplæring for 6. klassinger og 9. klassinger. Det har resultert i at 
Gjensidige har kjøpt en del hengere utstyrt med skumslokkere og gassdrevne slokkekar, samt 
komplett utstyr for å fylle skumslokkerne. I tillegg er det utviklet et komplett 
undervisningsopplegg med presentasjoner og video. Dette har vært et bra konsept og på 
landsrådsmøtet i 2005 og 2006, vart det orientert om konseptet.  
 
Vurdering av resultater 
Hovedavtalen med Gjensidige er gjennomført og avtalen er videreført i 2007. 
Rapportering av ”solskinnshistorier” er fulgt opp. 
NBLFs påvirkning overfor brannvesen og kommuner til å delta i ”Aksjon boligbrann” gir 
ønsket resultat. 
De fleste kretslag har lokal avtale med Gjensidige og gjennomfører samarbeidstiltak jevnlig. 
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H. INFORMASJON TIL MEDLEMMENE 
 
Handlingsprogrammet sier: 

 NBLF skal løpende søke å forbedre den interne medlemskommunikasjon, med Internett 
og e-post som hovedkanaler. 

Konkret i perioden: 
a) Oppdatere hjemmesidene på Internett kontinuerlig. 
b) Produsere og sende ut BrannBefalsNytt per Internett/e-post. 
 
”Brannbefalsnytt” 
I løpet av 2005 ble det utgitt 9 nummer, og i 2006 ble det utgitt 8 nummer. 
 
Internett: www.nblf.no 
 
Per Ole Sivertsen er ansvarlig redaktør for NBLFs internettsider, inkl. ”Brannbefalsnytt”. 
Firmaet ”Datamann” har vært utvikleren av hjemmesidene og databaseløsningene. 
 
Internett er vårt organisatoriske verktøy, og sidene har utviklet seg slik at de nå oppfyller 
styrets ønsker om innhold. Kretslag og medlemmer finner i dag all den informasjon som 
sendes ut fra forbundsstyret på Internett, samt redskap for medlemsregistrering i en felles 
database. Hvert enkelt kretslag har ansvaret for å registrere og holde à jour egne medlemmer. 
 
Kretslagene kan ”henge seg på” og etablere egen nattside, ved å bruke domenet 
”kretslag@brannbefalslag.no” 
 
Samarbeide med ”Brannmannen” 
I løpet av perioden er det inngått et uforpliktende samarbeid med tidsskriftet ”Brannmannen”, 
som går ut på å trykke hverandres artikler, når dette er interessant og forfatter er enig.  
 
Vurdering av resultater: 
Målene er oppnådd med klar margin, idet Internettsidene ikke bare er oppdatert men 
fungerer upåklagelig som NBLFs viktigste organisatoriske verktøy. 
Internettsidene blir lest av mange, - ikke bare av medlemmer og responsen er god. 
 
 
I. FORBUNDSSTYRE OG KRETSLAG 
 
Handlingsprogrammet sier: 

 Forbundsstyret skal stimulere til medlemsverving og økt medlemsaktivitet på 
kretslagsnivå. 

 Forbundsstyret bør, i den grad vedkommende kretslag ønsker det, og så langt mulig, være 
representert på større møter/arrangementer i kretslagsregi. 

 Hvert kretslag har hovedansvaret for at medlemsregisteret i Internettbasen er à jour, og 
plikter å holde denne basen løpende oppdatert. 

Konkret i perioden: 
a. Forbundsstyret kan hvert år utarbeide/utvikle minst én type ”reklamemateriell” som kan 

brukes i forbindelse med medlemsverving. 
b. Hvert styremedlem skal hvert år delta på minst ett arrangement i regi av ”sine” kretslag. 
c. Utrede om NBLF bør ha en lønnet generalsekretær. 
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Reklamemateriell og nettbutikk 
 
Gamle pins og slipsnåler tok nesten slutt i perioden. I forbindelse med FEU-møtet besluttet 
styret å lage nye, samt å supplere denne typen materiell med noen flere artikler: 

• pins 
• slipsnåler 
• mansjettknapper 
• kulepenner 

 
Det er inngått avtale med NTC Profil om nettbutikk.  
Webadressen er: http://www.ntcprofil.no, og det finnes direkte lenke fra NBLFs hjemmeside. 
 
Forbundsstyremedlemmens kontakt med lagene  
 
Forbundsstyremedlemmenes oppfølgingsansvar overfor kretslagene har vært ivaretatt på 
mange forskjellige måter: 

 gjennom leder- og andre styreverv i kretslagene  
 gjennom aktiv deltakelse på lagenes styre- og årsmøter, som foredragsholdere og ved 

andre former for informasjonsutveksling, samt gjennom deltakelse i jubilèer 
 gjennom telefon- og e-post kontakt, for motivasjon og implementering av NBLF`s 

policy  
 gjennom arrangementssamarbeidet med DSB/BE (regionale seminarer 2005 og 2006) 
 gjennom landsrådsmøtene 

 
Forbundsstyremedlemmene har i så måte stilt opp i den grad kretslagene har ønsket det, og i 
den grad den enkeltes tid har tillatt. 
 
Medlemsregister 
 
Kretslagene legger selv inn nye medlemmer og foretar endringer direkte i NBLFs 
Internettbase. Dette fungerer nå bra. 
 
Vurdering av resultater: 
Det er produsert profileringsmateriell og inngått avtale som forenkler utviklingen av dette. 
Internettsidene er utviklet til å bli den viktigste informasjonskanalen til lag og medlemmer. 
Landsrådsmøtene er viktig kontaktpunkt, også overfor Gjensidige. 
Kontakten med kretslagene kan imidlertid alltid bli bedre. 
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5. ANDRE SPESIELLE OMRÅDER/SAKER 
 
 
a) NASJONALE PROSJEKTER 
 
Norsk brannfaglig terminologi 
 
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) ble etablert den 7. august 1996, og etter en 
periode i dødvannet NBLF blåste liv i prosjektet igjen tidlig 2004. Hovedmålsettingen er å 
samle norske brannfaglige termer. Delmål er å rydde opp der terminologen er ulogisk, er 
mangelfull eller åpenbart feil. Dessuten er det en oppgave å få fagmiljøet til å benytte korrekt 
terminologi. 
 
Følgende institusjoner og organisasjoner er med i kollegiet.: 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
• NTNU, inst. for bygg, og anlegg og transport  
• Høgskolen Stord / Haugesund, avd. for ingeniørfag 
• Norges brannskole 
• Norsk brannvernforening 
• Standard Norge 
• Statens bygningstekniske etat 
• NBLF 

 
Guttorm Liebe, NBLF er KBTs leder, Anne Steen-Hansen, NTNU er KBTs sekretær og Per 
Ole Sivertsen er redaktør og ansvarlig for det datatekniske. 
 
KBT har nå etablert seg og blitt et fast forum med 2-dagers møter 3 ganger årlig. Resultatet 
ligger, fram til KBT fikk egen nettside ( www.kbt.no ), under fanen ”Faguttrykk” på NBLFs 
nettsider. Siste par årene har volumet av aksepterte termer blitt så stort at samlingen nå kan 
benyttes. KBT har etablert solid kontakt med Språkrådet, som har deltatt på flere møter og 
bidratt med råd. 
 
I 2006 ble terminologi berørt på de fleste konferanser i brannfaglig sammenheng. 
 
Per Ole Sivertsen vil i løpet av våren 2007 kople våre norske termer til FEU sitt vocabular. 
 
OFS 
 
Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) ble etablert i første halvdel av 2003. Drift av 
OFS ble sikret ved midler fra forsikringsselskaper, myndigheter og en del organisasjoner. 
NBLF er representert i styret for OFS ved Ingar Gjesmoe. 
 
Målsettingen er å få flere sprinkleranlegg og av bedre kvalitet. Det er gjennomført en rekke 
tiltak, bl.a. kurs for brannvesenets tilsynspersonell, undersøkelser og foredragsvirksomhet. 
OFS har beskrevet sprinkleranleggets historie og hva et sprinkleranlegg er. De har satt fokus 
på solskinnshistorier der branner har oppstått og hvor sprinkleranlegget har slokket. De har 
også satt boligsprinkler i fokus, bl.a. i omsorgsboliger. 
 



NBLF\årsberet_07                                                                                                                                        side 26 

________________________________________________________________________________________ 
NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND                                                BERETNING 2005 - 2007 

Detaljblader utarbeides og det elektroniske systemet ESS er etablert. I ESS legges det inn 
opplysninger om sprinkleranlegg. Alle landets brannvesen har tilgang til dette.  
 
 
Vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg 
For å øke kompetansen i forbindelse med vedlikehold av sprinkleranlegg/vannbaserte 
slokkeanlegg har Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell tatt initiativ til en tilsvarende 
ordning som for håndslokkere (kompetansebevis RØD/GRØNN), ved å nedsette en gruppe 
som skal koordinere arbeidet med læreplaner, kursmateriell, godkjenne opplæringssteder etc. 
Trygve Lennavik er NBLF sin representant i denne gruppen. Gruppen har vært i arbeid i 2 år 
og første kurset som gir kompetansebevis kategori BLÅ skal holdes våren 07. 
 
Boligsprinkling 
Boligsprinkling har vært underlagt en særskilt strategi. Ett ledd i strategien var å dele ut 
reisestipend med dette tema. Trygve Lennavik, Ove Stokkeland og Daniel Johansen sammen 
med Odd Rød dro til Scottsdale, USA, og deres rapport ble benyttet til foredrag under 
DSB/BE-seminarene og på Landsrådsmøte. Samme underlag ble benyttet av Trygve 
Lennavik ved foredrag på Brannvernkonferansen 8.-9. mai i 2006. 
Parallelt med dette er forsket fram løsning for mobile boligsprinkleranlegg, initiert av DSB 
og gjennomført av SINTEF-NBL: 
Temaet har fått svært mye oppmerksomhet i perioden. Strategien har lykkes! 
 
Underveis dukket følgende idé opp: 
Demonstrasjonstilhenger med ett sprinklet og ett usprinklet rom. Denne idé er til vurdering 
 
Boligsprinkling som trygdefinansiert tiltak 
NBLF er av den mening at de boligene som først bør utstyres med sprinkleranlegg, er der de 
mest risikoutsatte for å omkomme i brann bor. Handicappede av alle slag er i 
høyrisikogrupper. Av den grunn rettet styret i juli 2006 en konkret henvendelse til Justisdept. 
med kopi til Helse- og sosialdept. om at mobile vannbaserte slokkeanlegg skulle kunne 
dekkes av trygdemidler ved innredning av en handicap-bolig. 
I skrivende stund er det ikke kommet noe svar. 
 
NBLF tok initiativ til et informasjons- og drøftingsmøte med myndigheter og ca. 10 
interesseorganisasjoner for eldre og funksjonshemmede den 13. mars 2007. 
 
 
Rådgivende ingeniørers forening (RIF) 
 
I forbindelse med styremøte 11. oktober 2005 hadde forbundsstyret fellesmøte med 
Rådgivende ingeniørers forening (RIF), hvor mulig felles uttalelse til ”Bygningslovutvalgets” 
innstilling ble diskutert. Det ble enighet om å prøve å lage uttalelser hvor felles tekst og 
henvisninger til hverandre inngikk. 
 
Nøyaktig ett år seinere, 11. oktober 2006 ble et nytt fellesmøte avholdt, hvor først og fremst 
dagens ”ansvarsregime” ble diskutert. Det var enighet om at dagens kontrollmekanismer ikke 
fungerer tilfredsstillende, og at dette først og fremst går utover de seriøse i bransjen og 
engangsbyggherrer. Det ble avtalt å starte et langsiktig prosjekt hvor målet er å utvikle 
forslag til nytt kontrollsystem, og starte med kartlegging av hvor svakhetene synliggjøres. 
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b) EUROPEISKE PROSJEKTER 
 
 
”FEU-Care” (finnes på Internett via FEUs sider) 
Dette prosjektet, som er en kartlegging av redningstjeneste og brannvesen i 15 europeiske 
land, ble avsluttet i 2001. NBLF oppdaterte det norske innholdet høsten 2004/ vinteren 2005. 
Resultatet finnes under FEU PRODUCTS. (www.f-e-u.org) 
 
”FEU – vocabular” (”Emergency 112”) (finnes på Internett via FEUs og NBLFs hjemmesider) 
Leonardo da Vinci og FEU-prosjektet ”Emergency 112 – Vocabular” ble ferdig i 2003. 
Prosjektresultatet skal flyttes til FEU DATABASE, ”Translations”. 
Dette vocabularet er benyttet som grunnlag for språktreningsprosjektet ”Multicom 112”, hvor 
resultatet forelå på CD i desember 2004. Vocabularet bringes videre ved at antall fagområder 
og språk utvides. Norsk er ett av språkene som skal inn. 
Prosjektet benyttes aktivt ved alle oversettelser som gjøres innenfor brannprosjekter, som for 
eksempel ”Safe hotels”. 
 
Multicom 112 plus (finnes på Internett via FEU og NBLFs hjemmesider) 
Se kap. 4 F). 
 
”Safe hotels” (finnes på Internett via FEU og NBLFs hjemmesider) 
Se kap. 4 F). 
 
 
 
c) FEU-MØTE, SOMMARØY 14.-18. JUNI 2006 
 
Rammeprogrammet var: 

 Reisedag onsdag 14. juni og søndag 18. juni 
 FEU-møte: 3 halve dager, 15. ettermiddag, 16. formiddag, 17. formiddag 
 15. formiddag var avsatt til arbeidsmøter, gruppemøter, etc.’ 
 17. etter middag benyttes til presentasjon av prosjekter 
 18. ettermiddag er hvalsafari, og MidNightSun-marathon 

 
I løpet av møtet ble levert store mengder informasjon, hvor fra norsk side NØDNETT, RVR 
og samarbeide mellom forsikring og brannvesen ble berørt. Prosjekter ble presentert og 
kontakter knyttet. 
 
Bidragsytere var: Gjensidige, DSB, Tromsø kommune, Tromsø brann- og redning og 
FireSafe(T-skjorter). 
Styremøte ble avholdt og hele styret deltok i arrangementet, som fikk ros FOR 
gjennomføring, stemning, opplevelsene med mer. 
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6. REPRESENTASJONER 
 

FASTE REPRESENTASJONER 
 
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell  

Svenn Haugen er NBLF sin medlem i rådet  
Gruppen for håndslokkere 

Svenn Haugen er NBLF sin medlem i håndslokkegruppen 
Gruppen for vannbaserte slokkeanlegg 

Trygve Lennavik NBLF sin medlem i gruppen for vannbaserte slokkeanlegg  
 
Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) 

Ingar Gjesmoe - styremedlem, og Trygve Lennavik hans vararepresentant. 
 
DSB utdanningsreform 

Anne Hjort m/ Jack Hatlen som varamann, medlem av DSBs prosjektgruppe for reform av utdanningen 
av heltids ansatte brannmenn. 
 

Norges brannskoles ankeutvalg (klagenemd) 
Bjørn Bakkhaug - medlem i ankeutvalget ved NBSK (eksamensresultater). 

 
Høgskolen Stord/ Haugesund 
 Bjarne Vikshåland - medlem av høgskolens studienemnd ved ingeniørfag. 
 
Norske trevarefabrikkers landsforbund 

Ingar Gjesmoe og Svenn Haugen representerer NBLF. 
 

Norsk Brannvernforening (NBF) 
Knut Berg Bentsen – rådsmedlem, med Per Ole Sivertsen som varamann. 
Jon Myroldhaug styremedlem, med Anne Hjort som varamann. 

 
Nasjonal CTIF-komité 

Ingar Gjesmoe – medlem, med Svenn Haugen som vara i det nasjonale styret. 
 
Kollegiet for brannfaglig terminologi» 

Guttorm Liebe - leder av kollegiet, og Per Ole Sivertsen er redaktør og dataansvarlig. 
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MØTER, KONFERANSER o.l.  

 
Foreningen af Kommunale Beredskabsschefer (DK) 
årsmøder, 24.-26. august 2005,  
Ingar Gjesmoe 
 
22. –25. august 2006, 
Nils-Erik Haagenrud og Ingar Gjesmoe 
 
Svenska brandbefälets Riksförbunds årsmøte, 24.-
26. mai 2005 
Nils-Erik Haagenrud 
 
FEU-møte, Dublin, 29. sept. – 2. oktober 2005: 
Guttorm Liebe, Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen
 
Nordisk ledermøte, Stockholm 20. -21.mars 2006: 
Guttorm Liebe, Ingar Gjesmoe 
 
Nordisk ledermøte, Åbo 2007 1. -2. mars 2007: 
Guttorm Liebe, Ingar Gjesmoe 
 
FEU-møte, Tromsø 15. – 17. juni 2006: 
Guttorm Liebe, Nils-Erik Haagenrud (deler av møtet), 
Ingar Gjesmoe og Trygve Lennavik (deler av møtet), 
Per Ole Sivertsen. Hele NBLFs styret var til stede 
under arrangementet. 
 
FEU-møte, Budapest 26. -28. oktober 2006: 
Guttorm Liebe, Nils-Erik Haagenrud og Per Ole 
Sivertsen. 
 
FEU-møte, Madeira 8. – 10. februar  2007: 
Guttorm Liebe, Nils-Erik Haagenrud og Per Ole 
Sivertsen. 
 
”Brannforebyggende Forum”, Kristansand 2005: 
Knut Berg Bentsen, Ståle Fjellberg, 
 
”Brannforebyggende Forum”, Asker 2006: 
Ståle Fjellberg 
 
Brannvernkonferansen, Bergen 8-9.mai 2006 
Knut Berg Bentsen, Guttorm Liebe 

 
Norske trevarefabrikkers landsforbund 
Ingen møter i 2005 og 2006: Svenn Haugen,  
Ingar Gjesmoe 
 
Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) 
Møter i 2005 og 2006, Ingar Gjesmoe 
 
Workshop om mobile sprinkleranlegg i Stavern  
4. september 2006, Ingar Gjesmoe 
 
PYROMEETING 2006, Brno Tjekkia 18.-19.mai 
2006 
Trygve Lennavik som foredragsholder. 
 
CTIF-konferanse 
Årsmøte / fagmøte i 2006: 
Svenn Haugen 
 
Østfold brannbefalslag 
ICS-møte: 
Guttorm Liebe, Jack Hatlen og Eyvind Aakerman. 
NØDNETT-møte: 
Jack Hatlen og Eyvind Aakerman. 
 
Agder brannbefalslag årsmøte 2005 
Knut Berg Bentsen 
 
Buskerud brannbefalslag, årsmøte 2005 og 2006,  
Ingar Gjesmoe 
 
Vestfold brannbefalslag, årsmøte 2006 
Guttorm Liebe, Jack Hatlen 
 
Sogn og Fjordane brannbefalslag, 15 års jubileum  
Stein Gjøsund 
 
Møre og Romsdal brannbefalslag 
Årsmøte 2005 og 2006 Trygve Lennavik 
ICS-medlemsmøte: Guttorm Liebe og Trygve 
Lennavik 
 

 
NBLF’s  forbundsstyre 13. mars 2007. 

 
___________                                ______________                            ______________ 

Nils Erik haagenrud                              Guttorm Liebe                               Ingar Gjesmoe 
Sign. 

________________                    ________________                         ________________ 
Stein Gjøsund                                Trygve Lennavik                             Knut Berg Bentsen 

 
_______________                    _________________                        ________________ 

Per Ole Sivertsen                                Jack Hatlen                                Ståle Fjellberg 


