NORDNORSK BRANNFORUM 2016
Tromsø Brann og redning ønsker velkommen til ishavsbyen Tromsø og det første
Nordnorske Brannforum.
Tidspunkt: 21-22.november 2016
Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø sentrum
Tromsø Brann og redning arrangerer Nordnorsk Brannforum for første gang. Dette er et av våre nye
satsingsprosjekter, hvor målet er å bygge nettverk mellom private bygningseiere og forvaltere, samt ansatte
innen brannforebyggende arbeid. Vi ønsker også å bygge nettverk mellom brannvesen i Nord-Norge.

Vi inviterer 87 kommuner i Troms, Finnmark og Nordland,
samt private bedrifter innenfor bygg, bank/forsikring og
brannvern.

På Nordnorsk Brannforum kan du blant annet få høre mer om:
Hvordan lykkes med kommunikasjon
Tiltak i eksisterende bygg
Dagens tekniske forskrift og kommende endringer
Forskning og utvikling innenfor slokkeanlegg
En bygningseiers oppfatning av tilsynsmyndigheten
Viktigheten av et godt tilsyn fra brannvesenet
Useriøse aktører – hva kan brannvesenet gjøre i denne sammenheng?
Boliger – De glemte byggene?
Eiers ansvar for forebyggende brannvern i eget bygg
Deltakeravgift:
Seminaravgift (inkl. kaffe, lunsj begge dager):
kr 2500
For påmelding innen 30.09.2016 gis 300 kroner i rabatt på seminaravgiften.
Tillegg:
Overnatting (inkl. frokost og middag):
Pris pr. person enkeltrom:
Pris pr. person dobbeltrom:
Pris pr. person middag uten overnatting:
Rom m/ frokost i tilslutningsdøgn, enkeltrom:
Rom m/ frokost i tilslutningsdøgn, dobbeltrom:

kr 1920
kr 1410
kr 700
kr 1220
kr 1420

NB! Både påmelding til forumet og hotellovernatting skjer samlet til anita.m.lyseggen@tromso.kommune.no
(bindende påmelding). Påmeldingsfrist 10.10.2016
Påmelding må inneholde opplysninger om: navn på deltaker, epostadresse, mobilnr, arbeidssted,
fakturamottaker, fakturaadresse, organisasjonsnummer og eventuelle merknader til faktura. Oppgi ønsket
tillegg: enkelt-/dobbeltrom, eventuelt bare middag.
Etter mottatt påmelding sendes det ut faktura.
I forbindelse med forumet har vi opprettet en Facebook side, hvor du finner ytterligere informasjon. Søk på
"Nordnorsk Brannforum" på Facebook.

"Nordnorsk Brannforum" på Facebook.

Program for Nord-Norsk brannforum
Mandag 21. November 2016

kl. 13:45-14:15
kl. 14:15-15:00
kl. 15:00-15:30
kl. 15:30

Registrering
Åpning av forumet v/ Brannsjef Øystein Solstad
Utfordringer i Tromsø by i et brannhistorisk perspektiv v/ Herman Kristoffersen
Tilsyn fra brannvesenet. Kvalitet på tilsyn. Når eier og lokal tilsynsmyndighet svikter
v/ Håkon Winterseth (Firesafe)
Pause med utstillingsvandring
Tilpasning til ny forskrift – slik løser vi dette v/Arild Warholm og Jo Inge Stenersen
(Tromsø Brann og redning)
Lunsj
Kommunikasjon - Hva betyr den for arbeidsmiljøet v/Brith Sørensen (NAV)
Hvordan kommunisere kommuner imellom og utad? v/ Pål Jakobsen (Tromsø
kommune)
Pause med utstillingsvandring
En bygningseieres oppfatning av tilsynsmyndigheten v/ Tore Rømyr (Statsbygg)
Risikoforståelse i praksis v/ Tor Egil Sommer (Tromsø Brann og redning)
Programslutt

kl. 16:30-17:30
kl. 18:00
kl. 20:00-

Omvisning på brannstasjonen i Tromsø for de som ønsker
Underholdning på Rorbua i Tromsø
Middag på Kystens Hus

kl. 08:00-09:00
kl. 09:00-09:15
kl. 09:15-09:45
kl. 0945-10:30
kl. 10:30-11:00
kl. 11:00-11:30
kl. 11:30-12:30
kl. 12:30-13:00
kl. 13:00-13:45

Tirsdag 22. November 2016
kl. 09:00-09:45
kl. 09:45-10:00
kl. 10:00-10:45
kl.10:45-11:00
kl.11:00-11:30
kl.11:30-12:30
kl.12:30-13:15
kl.13:15-13:30
kl.13:30-14:15
kl.14:15-14:30
kl.14:30-15:15
kl.15:15-15:30
kl.15:30-15:45
kl.15:45-16:00

Boliger – de glemte byggene v/ Lars Haugerud (DSB)
Pause
Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Krav til og omfang av prosjektering v/
Laila Falck (Tromsø kommune Byggesak)
Pause
En brannrådgiver har mange utfordringer og hensyn som må ivaretas gjennom
rådgivning/risikovurdering av bygninger som er i drift v/ Vegard Johnsen (COWI)
Lunsj
Dagens tekniske forskrift og kommende endringer v/Håkon Winterseth (Firesafe)
Pause
Forskning og utvikling. Hva har skjedd og hva kan vi forvente av tekniske nyvinninger
når det gjelder slokkeanlegg? v/ Per Fredrik Pettersen (Firesafe)
Pause
Useriøse aktører. Hva kan brann- og feiervesenet gjøre i denne sammenheng?
v/ Lars Haugerud (DSB)
Pause
Sekretariat/programkomitè Nordnorsk Brannforum 2017. Tromsø ønsker deltakere
fra Troms, Finnmark og Nordland
Oppsummering

