
 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND 
Norwegian Association of Fire Officers 
Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations 

 

 

 

Til deltager i ”Eldre og omsorgsprosjektet” 

 

 

Invitasjon til erfarings- og oppfølgingsseminar for prosjektet i NBLF-regi                  

(i kombinasjon med landsrådsmøte for NBLF).  

 

Det er snart fire år siden vi sist hadde seminar i Riga for eldre- og omsorgsprosjektet i NBLF regi. Siden 

den gang er det skjedd mye, blant annet er Stortingsmeldingen «Trygg hjemme» kommet. Her kan vi 

kjenne igjen mange anbefalinger som ble gjennomført i vårt prosjekt.  

 

Mange brannvesen og kommuner har siden den gang jobbet godt med å innarbeide målsettingen om å 

arbeide for en bedre brannsikkerhet for eldre og omsorgstrengende, men andre sliter litt for å få dette til.  

 

Etter at regnskapet for prosjektet er gjort opp, er det dessverre noen penger igjen på kontoen. Dessverre, 

fordi dette er hovedsakelig penger som er returnert fra brannvesen/kommuner som ikke har klart å sette i 

gang prosjektet. De gjenstående midler har styret i NBLF har besluttet at vi skal benytte til å avholde et 

erefarings- og oppfølgingsseminar for deltagerne. Dette for å utveksle gode og dårlige erfaringer med 

prosjektets målsetting. Vi har også et sterkt ønske om å motivere for videre satsing for brannvesen og 

kommuner med dette viktige brannvernarbeidet.  

 

Vi har tradisjonen tro bestemt å avholde seminaret i østblokken, nærmere bestemt i Estlands hovedstad 

Tallinn. Vårt hotell vil være Radisson Blu Sky Hotel Tallinn.  

 

http://www.radissonblu.com/skyhotel-tallinn  

 

Seminaret er lagt opp som et lunsj til lunsj seminar.  

 

Landsrådsmøtet for NBLF vil avholdes fredag 7. 

november etter lunsj, dvs. 13.00-17.00 

 

 

Tidspunktet for seminaret: Torsdag 6. november kl. 13.00-18.00 

     Fredag 7. november kl. 09.00-12.00  

 

Det er planlagt felles middag på hotellet om kvelden den 6. november, i 

tillegg til at det blir servert lunsj begge dager.  

 

Vi har ikke sluttført programmet, men det vil helt sikkert i stor grad bli viet erfaringsutveksling mellom 

prosjektdeltagerne. Det er derfor ønskelig at dere snarest gir tilbakemelding om ønsker for programmet, 

og ikke minst hva dere prosjektdeltagere kan bidra med i så måte. 

 

NBLF/prosjektet vil dekke utgiftene for seminar og opphold for en person i hvert brannvesen/kommune 

som er registrert som prosjektdeltager (standardrom). Reise til og fra Tallinn må ordnes selv. Det er 

mange flyselskap som har billige reiser fra flere byer i Norge.  

 

http://www.radissonblu.com/skyhotel-tallinn
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Det er selvsagt ønskelig at flere deltar fra hver prosjektdeltager, ikke minst fra kommunens helsetjeneste. 

De deltar da til selvkost, som ligger i størrelsesorden rundt 2000,- inkl. lunsj og middag. .  

 

Det er mulig å forlenge oppholdet, både før og etter vårt seminar, hvis man ønsker dette. Ledsager er også 

velkommen. Man betaler da rommet selv til følgende priser (utenom 6.-

7.nov som er inkludert): 

 

Singel rom - 109  euro  pr. rom pr. døgn  

Dobbeltrom  - 119  euro pr. rom pr. døgn  

 

Vi har begrenset antall plasser på dette seminaret, så vi er avhengig å få 

vite antall deltagere snarest mulig. Vi har derfor satt en frist til fredag 29. 

august for å melde tilbake antall deltagere for hvert 

brannvesen/kommuner (NB! Gratisplass er kun forbeholdt en pr. 

kontaktperson/brannvesen). Navn kan etteranmeldes.  

 

Påmelding pr. mail til staale.fjellberg@brannsr.no 

 

Ved spørsmål ta kontakt pr. mail eller telefon 481 60 457.  

 

 

Vel møtt i Tallinn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. juni 2014 

 

 

Med hilsen 

for NBLF- ”Eldreprosjektet” 

 

 

 

 

Nils-Erik Haagenrud         Ståle Fjellberg 

Leder          styremedlem  

 

 

 

Vedlegg: lenker til flysøk 

 

mailto:staale.fjellberg@brannsr.no


 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND 
Norwegian Association of Fire Officers 
Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations 

 

 3 

 

 

 

 

Tips: Sjekk flyreise med forskjellig selskap (enkeltreiser) 

 

http://www.finn.no/reise/flybilletter/ 

 

 

http://www.momondo.no/?aw=no&source=bing_Norway|Search|Brand|PC|Broad_Modified 

 

 

 

www.norwegian.no  

 

 

 

www.airbaltic.com/public/no/index.html?language=11 

 

www.sas.no 

 

http://estonian-air.ee/en/ 
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