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Nytt digitalt nødnett – status 
– Fase 0 I drift pr februar 2009, deretter evalueres

– http://www.dinkom.no

Stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap (redegjort for I mai)

Stortingsmelding om brannsikkerhet skal være klar våren 2009
– Mer redning mindre brann

– Kompetanse

– Lokal/regional/nasjonal spisskompetanse

– EIS

– Felles nødnummer

– Forebyggende virksomhet

Nytt fra NorgeNytt fra Norge

Presentatör�
Presentationsanteckningar�

Hvordan påvirker vi til kommuner/brannvesenet i forhold til ressurser og kompetanse

Hans Kristian Madsen kommenterte det med oppgaver tidligere og vi har mange veier hvor vi påvirker kommunene/brannvesenet i forhold til ressurser.
Saksbehandling / henvendelser, møter vi stiller på osv.

Dette er motivasjon / informasjon og overføring av kompetanse til brannvesenet.

Faglig dialog er et annet ord for dette.
Men !
Vi fører tilsyn med hjemmel i lovens 31 og dimensjoneringsforskriftens 
§ 8-1�

http://www.dinkom.no/


Enhetlig innsatsledelse (EIS)
– Implementeres for brann og sivilforsvar

Skogbrannberedskap 
– Oppfølging etter skogbrannene i 2008.

– Arbeidsgruppe under ledelse av fylkesmann Sigbjørn Johnsen ferdigstiller rapport i 
oktober 

Sivil nasjonal Øvelse (SNØ) 2008 er IKT-øvelse. 2009 er pandemi.
– Ledes av DSB. 

Ett nødnummer og felles nødmeldesentraler
– Arbeidsgruppe under ledelse av JD (Finn M. Andersen) 

– Nordisk samarbeid – info på hjemmesiden til Nordred (avtaler, pakkeplaner, øvelser, 
faktaark?) 
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Bistand internasjonalt siste år

– Sivilforsvarets støtteenhet Somalia, jan-april 2008

– Bahamas etter orkanen Ike i september Bahamas
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SkogbrannSkogbrann



SEKTORISERINGSEKTORISERING

”Sikker” sone

Sektorgrenser



RessurserRessurser
9 andre brannvesen: Grimstad, Lillesand, Birkenes,9 andre brannvesen: Grimstad, Lillesand, Birkenes, SetesdalenSetesdalen,,

Kristiansand, Vennesla, Brannvesenet SKristiansand, Vennesla, Brannvesenet Søør, Vestr, Vest--Telemark,Telemark, SkarpsnoSkarpsno

StStøøtteteam av brannvesentteteam av brannvesen--kolleger fra Telemark og Buskerudkolleger fra Telemark og Buskerud

Sivilforsvaret (7 SFSivilforsvaret (7 SF--distrikter, FIG og IG)distrikter, FIG og IG)

Heimevernet (5 HVHeimevernet (5 HV--omrområåder)der)

DSB/Hovedredningssentralen (helikopterstDSB/Hovedredningssentralen (helikopterstøøtte)tte)

Luftforsvaret (helikopterstLuftforsvaret (helikopterstøøtte)tte)

HelikopterselskaperHelikopterselskaper

PolitietPolitiet

RRøøde Kors fde Kors føørstehjelp/ambulansetjeneste, kantinedrift  rstehjelp/ambulansetjeneste, kantinedrift  

DSB (sentral fagmyndighet og tilsynsmyndighet)DSB (sentral fagmyndighet og tilsynsmyndighet)

Fylkesmannens beredskapsavdeling (tilsynsmyndighet)Fylkesmannens beredskapsavdeling (tilsynsmyndighet)



Liaison
Politi, SF, HV

Røde Kors
Froland kommune

Informasjon
Brannsjef

Froland kommune

Operasjon støtte
Politi, SF, HV

HMS
Logg

Sektorer

Etterslokking/sikring

Sektorer Beredskap (KO)
Utrykningsstyrke

Helikopter

Helikopter
Koordinator

Offensiv slokking

OPERASJON
Leder (ØABV)

Nestleder (ØABV)

Interninfo. Sambands-
koordinator

PLAN
Leder (ØABV)

(plan 12 t)

Ressurs ansvarlig
Hovedbrannstasjonen

SF depot

LOGISTIKK
Leder (ØABV)

Ressurskoord. (ØABV)

AKL / Brannsjef

OrganiseringOrganisering



AktuelleAktuelle webweb--sidersider::

www.dsb.no

www.politiet.no

www.hovedredningssentralen.no

www.nblf.no

Takk for oppmerksomhetenTakk for oppmerksomheten

http://www.dsb.no/
http://www.politiet.no/
http://www.hovedredningssentralen.no/
http://www.nblf.no/
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