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1 OM BRANNFAGLIG FELLESORGANISASJON 
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) er en organisasjon for leverandører av varer og tjenester innen 
det branntekniske fagfelt, samt for private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og 
som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter. Foreningen 
tilrettelegger for formidling av erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene, og jobber for å 
ivareta medlemmenes interesser og brannbransjens rammevilkår. Som ledd i dette arbeidet legger vi 
vekt på å være en aktiv bidragsyter i ulike råd, prosjekter, komiteer og utvalg.  
 
 

1.1 Formål og verdigrunnlag  
BFOs formål er å skape gode betingelser for alle aktører innen det branntekniske fagfelt, slik at det 
oppnås bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Dette søkes oppnådd ved:  
• å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme 

sine interesser 
• å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør 

gjelde 
• å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd 
• å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser 
• å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter 

 
BFOs verdigrunnlag:  
 Inkluderende (BFO behandler alle aktører med respekt og verdighet) 
 Åpen (BFO gir og deler informasjon, organisasjonen ivaretar alle aktører) 
 Ærlig (BFO fremtrer sannferdig og med integritet) 
 Innovative (Innovative arbeider for å utvikle brannfag) 
 Utfordrende (tørre å stille spørsmål ved «etablerte sannheter») 

 
 

1.2 Medlemmer 
Antall medlemmer har i perioden gått litt ned, og teller 98 bedrifter pr. 01.01.2021 fra 104 bedrifter pr. 
31.12.2019. Medlemmene er en blanding av private og offentlige selskaper. Fordelingen på de ulike 
medlemskategoriene er som følger:  
- Passiv brannsikring og byggteknisk brannvern – 38%  
- Rådgivere og utdanningsinstitusjoner – 23%  
- Eiendomsforvaltere – 19%  
- Slokkesystemer – 12% 
- Brannalarm, talevarsling og ledesystemer – 8% 
 
 

1.3 Styrets arbeid og sammensetning  
Det ble i perioden avholdt sju ordinære styremøter. BFO deltok i gjennomføringen av fire ulike kurs i 
forbindelse med «Kvalitetsløftet – Quality Norway-dagene» på Gardermoen 28.-29. januar.  
På grunn av koronapandemien ble Slokkekonferansen 2020, som var planlagt i Haugesund i juni, 
dessverre avlyst. Det samme gjaldt BFO-uka som var planlagt i Lillestrøm i september. Styret har vært 
sterkt engasjert i nettstedet Brennaktuelts framtid. Styret har også arbeidet med forberedelser til et 
digitalt medlemsmøte som arrangeres 26. januar 2021. 
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Styrets medlemmer har hatt kontakt med aktuelle offentlige myndigheter og andre organisasjoner i 
brannbransjen om flere temaer.  
 
Styret i BFO har i 2020 (fra årsmøtet 31.03.20) bestått av:  
Leder    Hugo Haug     Omsorgsbygg Oslo KF 
Nestleder  Håkon Winterseth   Firesafe AS 
Styremedlemmer  Kirsten Sannes    Norgem AS 
   Jan Hantho    HH Fire Eater AS 
   Nina Høm    Sweco AS 

Håvard Eilertsen   Autronica Fire and Security AS 
 Arnstein Fedøy    Slokkesystemer AS 

Varamedlemmer  Bengt Slettli    Total Brannsikring AS  
   Bjarne Christian Hagen   Høgskulen på Vestlandet (HVL) 
 
Styreleder, nestleder og administrasjonsleder i BFO utgjør arbeidsutvalget (AU) og har forberedt 
styremøter. Blant sakene som styret og AU har arbeidet med i perioden er: 
 Medlemsinformasjon og kontakt med medlemmer 
 Arbeid med kurs og konferanser 
 Høringer og innspill til politisk behandling 
 Ekstern kontakt og deltakelse i samarbeid med organisasjoner  
 Prosjekter og aktiviteter 
 Planlegging og gjennomføring av årsmøte 2020 
 Arbeid med standardisering gjennom deltakelse i standardiseringskomiteer. 

 
 

1.4 Styrets leder har ordet 
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har lagt bak seg et meget spesielt år i 2020, som tidlig startet 
med pandemien og påvirket alle våre kurs og arrangementer for hele året. 
Brannsikkerhetskonferansen før påske ble avlyst, og det tilhørende medlemsårsmøtet ble avholdt 
digitalt på Teams.  Og slik gikk det slag i slag med avlysninger og flyttinger. 
Vi ble alle påvirket av ringvirkningene av pandemien og mange av våre medlemmer fikk ikke 
anledning til eller kunne utføre sine oppdrag og leveranser. 
  
Midt oppe i elendigheten så vi at vår storsatsning på det gratis nettmagasinet www.Brennaktuelt.no , 
som gjennom tidsaktuelle og daglige artikler i sitt første år har fått en fast og stor leserskare, og har 
passert over 45 000 unike lesere og mangedobbelte antall treff. 
Det er gjennom mange lesere og gode annonsører vi kan opprettholde trykket, og etter hvert få 
denne satsningen i økonomisk balanse. 
  
En annen storsatsning over tid har vært e-læring for brannsikringsmontører, hvor vi på tampen av 
året passerte 400 deltakere, og hvor det gis muligheter for å avlegge eksamen og få utstedt sertifikat 
av NEMKO. Dette gir dokumentert kompetanse, noe som er i tråd med det myndighetsoppnevnte 
Byggkvalitetsutvalgets anbefalinger. Deltakerne og deres arbeidsgivere vil nok være bedre skodd enn 
sine konkurrenter når de nye forskriftene antakelig kommer i løpet av 2021. 
  
Den økonomiske situasjonen for BFO er noe anstrengt grunnet svikt på inntektssiden som følge av 
pandemien, men medlemsmassen er stabil.  Styret satte raskt i gang kostnadsbesparende tiltak. 

http://www.brennaktuelt.no/
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Styret har med unntak av starten av året, kun gjennomført Teams-møter og kontakt via e-post og 
telefon.  Men vi har samarbeidet godt gjennom året, med en aksjonsplan med tydelig 
ansvarsfordeling og frister for oppgavene. Mange av disse er beskrevet i andre kapitler i 
årsmeldingen. 
 
Uten vår sekretariatpartner, Quality Norway (QN), hadde ikke dette gått.  Men også QN måtte endre 
og tilpasse sin organisasjon til den nye hverdagen, og vårt tidligere sekretariat med Ole Tufte og Birte 
Løken har funnet seg andre arbeidsgivere.  Vår nye administrasjonsleder Siri Ulvin er en erfaren 
administrator som har vært hos QN i mange år, og vi fikk til en glidende overgang hvor Birte og AU ga 
Siri en innføring i vårt virke. 
 
Også Energisenteret (EIS) ved Hunderfossen Familiepark, hvor BFO deltar som partner og rådgiver for 
utstillingen om brann- og el-sikkerhet i landbruket, ble sterkt berørt av pandemi-restriksjonene.  Men 
de holdt parken og EIS så åpen som mulig.  Derfor vil jeg rette en takk til Syljuåsen AS ved Daniel og 
Roy, som på kort varsel og med sporty innsats fikk oppdatert og utbedret skader på den delen som 
omhandler passiv brannsikring.  
 
Vårt arbeide med etablering av en fast statlig Brannkommisjon endte på tampen av året i Stortinget, 
med et forslag om en utredning i inneværende stortingsperiode.  Dette er omtalt senere i 
årsmeldingen.  Vi opplever at BFO blir en stadig viktigere aktør i brannvernarbeidet i Norge, blant 
annet gjennom deltakelse i høringer fra myndighetene og i standardiseringsarbeider m.m.   Vi håper 
at flere medlemmer kan bidra med sin kompetanse, både innad i organisasjonen gjennom deltakelse 
i styret, komitéer, råd og utvalg, men også i høringer fra myndighetene og Standard Norge. 
Vi ønsker også at våre medlemmer skal oppfatte det som enkelt å delta med ris, ros og tanker for 
hvordan organisasjonen kan utvikle seg videre. 
 
På vegne av styret takker jeg for samarbeidet i 2020, håper vi kan møtes fysisk i løpet av 2021, og ser 
frem til at vi sammen kan fremme bedre brannvern for liv, miljø og verdier i årene som kommer. 
 
Hugo Haug 
Styreleder, januar 2021 
 
 

1.5 Administrasjon og sekretariat 
Quality Norway AS (QN) har i perioden vært foreningens sekretariat, og ivaretar også foreningens 
aktiviteter med hensyn til kurs, seminarer og konferanser.  
Arild Nybø er daglig leder. Birte Løken ivaretok funksjonen som foreningens administrasjons- og 
studieleder ut august måned, og ble fra 01.09.  erstattet av Siri Ulvin. Tjenesteleveransen er definert i 
egen avtale mellom BFO og Quality Norway. Ytterligere informasjon om Quality Norway finner du på 
www.qualitynorway.no   

http://www.qualitynorway.no/
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2 ØKONOMI  
 

2.1 Generelt  
Regnskap 2020  
Regnskap for 2020 viser et underskudd på Kr. 521’ mot budsjettert minus 244’.  
Inntekter er på 891’ som er nesten 1 mill. mindre (!) enn budsjettert.  Årsaken til sviktende inntekter 
er vel som alle kan tenke seg, Covid19-situasjonen.  For BFO har det resultert i stopp for nesten alle 
inntektsgivende kurs og konferanser.   
 
Regnskapsmessig på utgiftssiden har vi kostnader på 1,4 mill. mot budsjettert 1,3.    
Utgiftspostene er i all hovedsak fordelt på to hovedposter; Kjøp av admin- og sekretariatstjenester på 
ca. 500’ samt vår nysatsning www. brennaktuelt.no. med ca. 650’.  Administrasjonskostnaden er fast, 
uavhengig av inntekt, og Brennaktuelt har hatt sine naturlige utgifter med redaktør/skribent og drift 
av websiden.  BFO har med ulike midler forsøkt å selge annonser og skape inntekter for Brennaktuelt, 
men som nevnt over, så har det vært tilnærmet umulig siste året.   
 
Tross alle skjær i sjøen på inntektssiden er underskuddet, sett i forhold til budsjett, ikke 
avskrekkende.  
Underskudd spiser selvsagt av oppsparte midler, slik at balansen viser en egenkapital på 631’ og 
omløpsmidler pr. 31.12. på ca. 680’.   
 
Budsjett 2021 
Budsjett 2021 har basert en inntekt på 1,45 mill. og en utgiftspost på 1,56 mill. som gir et budsjettert 
underskudd på -120’.  BFO har som en forutsetning at kursvirksomhet og annonsesalg Brennaktuelt i 
løpet av året vil gå mot normalt, og har medtatt dette i budsjettet.  
 
Bengt Slettli, styremedlem/økonomi i BFO 
 
 

2.2 Medlemskontingent  
Medlemskontingenten for 2020 var kr 6.000,- for firmaer som identifiseres via sitt 
virksomhetsnummer.  
Kontingenten har vært uforandret siden 2017, men ble på årsmøtet vedtatt økt til kr 7.000 for 2021. 
 
 
Lysaker, 04.03.21 
 
 
Hugo Haug 
Styrets leder 
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3 REGNSKAP, BALANSE OG NOTER 
 

3.1 Regnskap 2020 
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3.2 Balanse 2020 
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3.3 Noter 2020 
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4 AKTIVITETER/SAKER 
 
 

4.1 Medlemsinformasjon og kontakt med medlemmer  
Medlemsinformasjon ligger på foreningens nettside www.bfobrann.no. Administrasjonen sender ut 
BFONytt i form av epost til ansatte i medlemsbedrifter minst fire ganger i året, i 2020 ble det sendt ut 
fem utgaver. I tillegg får medlemmene tilsendt eposter med informasjon om aktuelle kurs og 
konferanser. 
 
 

4.2 Medlemsundersøkelser 
Medlemmenes tilbakemeldinger og synspunkter er viktig for oss. Som et ledd i kontinuerlig utvikling 
og forbedring så har samtlige spørreskjema og tilbakemeldinger fra BFO-uker, workshop, 
kursevalueringer og resultat fra medlemsundersøkelser fra 2018 og 2019 blitt evaluert og 
sammenstilt. Resultat fra evalueringene er blitt presentert på styremøter og resulterte så i en 
grunnleggende veileder for kurs og konferanser. Arbeidet skal videreføres og kompletteres i løpet av 
2021 med en komplett sjekkliste, slik at dette kan benyttes som en samlet veileder for gjennomføring 
av kurs og konferanser, med sjekklister «før - under – etter», samt evalueringsskjema for kurs og 
konferanser i regi av BFO.  
 
 

4.3 Kurs og konferanser  
BFO utvikler og gjennomfører kurs og konferanser med solid faglig tyngde og bredde. All 
dokumentasjon for avholdte arrangementer er tilgjengelig for deltakerne på MIN SIDE – se 
www.bfobrann.no. På samme nettside finner en alltid oppdatert oversikt over tilgjengelige 
arrangementer.  
 
I 2020 er det, på grunn av at koronapandemien satte en stopper for fysiske kurs og konferanser, 
gjennomført fire arrangementer med totalt 152 deltakere*:  
 
28.01.20 Kurs: NS 3960 Brannalarm – prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold 

NS 3961 Talevarslingsanlegg – prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og 
vedlikehold (26 deltakere) 
 

29.01.20 Kurs utvendig brannbeskyttelse av tre og bruk av heis til evakuering (13 deltakere) 
 
21.-22.01.20 Samarbeidsmøtet 2020 

Det årlige samarbeidsmøtet, der BFO-styret inviterer og møter viktige offentlige og 
andre aktuelle aktører på det brannfaglige området måtte dessverre avlyses på grunn 
av møtekollisjon og for få påmeldte. Styret inviterte høsten 2020 til Samarbeidsmøte 
i februar 2021, men det ble allerede før årsskiftet klart at koronarestriksjoner gjør at 
også dette møtet måtte utsettes på ubestemt tid. 

 
Nettkurs Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Grunnkurs (68 deltakere påmeldt i 2020) 

Nettkurs med løpende opptak. 
 

http://www.bfobrann.no/
http://www.bfobrann.no/
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Nettkurs Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Spesialisering (45 deltakere påmeldt i 
2020)  
Nettkurs med løpende opptak. 

 
* Noen av deltakerne deltar også som forelesere. 
 
 

4.4 Forskjellige høringer og innspill til politisk behandling  
BFO har i rapporteringsperioden sendt innspill til myndighetene på følgende saker: 
 
4.4.1 Etablering av fast brannkommisjon 
Vårt langvarige arbeid for opprettelse av en fast og uavhengig Brannkommisjon, medførte at vi 
høsten 2019 hadde et positivt møte med Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde 
og hennes stab. Dessverre ble det i januar 2020 igjen endringer i Regjeringen, og vi satte vår innsats 
mot Stortingets Justiskomité.  Det medførte at komitélederen fremmet følgende forslag før jul: 
«Stortinget ber regjeringen i inneværende periode starte en utredning om etablering av en fast 
statlig undersøkelseskommisjon for storbranner, eller utvide mandatet til Statens havarikommisjon 
til å omfatte store bygningsbranner.» Dessverre fikk forslaget bare tilslutning fra Arbeiderpartiet og 
Miljøpartiet De Grønne.  Siden det ikke er lov å fremme likelydende forslag i samme periode, 
arbeides det nå med omformulering før det sittende Storting oppløses til sommeren. 
 
4.4.2 Byggkvalitetsutvalget 
Byggkvalitetutvalget skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalget 
ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverte sin rapport og innstilling til KMD februar 2020.  
BFO v/ Vidar Seterløkken har vært representert i referansegruppen som utvalget har sparret med.  
 
I mars 2020 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ut på høring 
Byggkvalitetsutvalgets rapport "Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet". 
Bakgrunn for rapporten som ble sendt på høringen, var at enkelte av virkemidlene hadde vært sterkt 
kritisert, herunder erklæring om ansvarsrett, sentral godkjenning for ansvarsrett, tilsyn og uavhengig 
kontroll. KMD nedsatte derfor et ekspertutvalg for å vurdere om de fortsatt er egnet, eller bør 
endres. Utvalget ble også bedt om å vurdere rollefordelingen mellom bygningsmyndighetene og 
andre myndigheter i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.  
BFO leverte sin innstilling og stilte seg bak utvalget sitt ønske om å forenkle det offentligrettslige 
ansvaret, og at tiltakshaver får ansvaret. En viktig forutsetning for BFO er at dette ansvaret blir reelt, 
og at det får konsekvenser når det avdekkes brudd på regelverket. Dette må gjøres ved at det 
innføres ordninger hvor også kontroll av utførelse blir en del av prosessen, og ikke bare kontroll av 
prosjekteringen som det er på et fagområde i dag.  
 
Videre må dette følges opp med kompetanse og om at dette i større grad må styres i forhold til 
person – og at personen ansvarliggjøres i foretaket. Dette sikrer at nøkkelpersoner i virksomheten får 
faktisk påvirkning i foretakene. Slik er det ikke alltid i dag. 
 
BFO mener også at det bør legges til rette for kompetanseordninger som sertifiseringsordninger, 
lærlingeordninger og lignende. Det må være et krav om at disse ordningene akkrediteres, slik at vi 
sikrer at ordningene blir tilstrekkelig kompetansegivende. 
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BFO ønsker også at det skal settes av en liten pott i hvert større byggeprosjekt som skal gå til 
byggsikkerhetsforskning. Det forskes minimalt på bygningssikkerhet – inkludert brannsikkerhet – her 
til lands. 
 
KMD har igangsatt flere prosjekter som skal vurdere konsekvensene av noen av forslagene. Det er 
usikkert når det kommer konkrete forslag på endring i lov/forskrift, men det må antas at dette 
komme før «Overgangsordning for sentral godkjenning» går ut den 1. juli 2022. 
 
4.4.3 Slokkevann 
BFO sendte i desember brev til Kommunal og moderniseringsdepartementet vedrørende offentlige 
krav til slokkevann og der BFO ber om en avklaring på ulike definisjoner og punkter i 
ansvarsrettsordningen, blant annet av «tettbygd strøk» og spesielt på i hvilke tilfeller man kan legge 
til grunn disponibel tankbil som tilfredsstillende slokkevannsforsyning. 
 
 

4.5 Ekstern kontakt 
Det gjøres et stort arbeid i BFO rettet mot aktører i bransjen, så som myndigheter, forsikring, 
næringslivet, organisasjoner og privatpersoner. Det er viktig for BFO å ivareta den brede 
kontaktflaten godt. 
 
4.5.1 Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS) 
BFO er medlem i Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS), med Runar Berget 
(Nokas Brannkonsult AS) som styremedlem og Jarl Tonning (Nokas Brannkonsult AS) som 
varamedlem.  
 
4.5.2 EAPFP  
BFO er medlem i den europeiske organisasjonen for passiv brannsikring; EAPFP. Nils Bergan 
(Byggimpuls), Atle Killerud (Firesafe) og Eivind Moen (Oslo Brannsikring) deltar på vegne av BFO i 
dette forumet, og førstnevnte representerte oss ved det digitale årsmøtet i november. 
 
 

4.6 Prosjekter og aktiviteter 
 
4.6.1 BFO-/ISO 9001-sertifisering av bedrifter  
BFO-Standarden innen passiv brannsikring ble oppdatert og akkreditert etter ISO 9001:2015.  
Norsk Sertifisering (sertifiseringsorgan) sertifiserer og reviderer den enkelte virksomhets 
kvalitetssystem. Byggkvalitetsutvalget anbefalinger (februar 2020) går i retning av bransjemessige 
sertifiseringsordninger, og nedleggelse av den sentrale godkjenningsordningen i regi av DiBK. 
 
4.6.2 Sertifisering av brannsikringsmontører  
BFO etablerte for noen år siden en e-opplæring for montører innen passiv brannsikring, med 
obligatorisk grunnkurs og spesialiserende kurs. Det er NEMKO (sertifiseringsorgan) som står for 
eksaminering og sertifisering.  Det første sertifikatet ble utstedt mai 2018, og på tampen av 2020 
passerte vi 400 kursdeltakere.  Vi håper at Byggkvalitetsutvalgets anbefalinger til Regjeringen 
medfører at flere av kursdeltakerne også går hele veien til eksamen og sertifikat. 
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4.6.3 BFO Fagkomitéer 
Styrets ambisjon med etableringen var at komitéene skulle være et kompetanseforum, og gi 
medlemmene tilgang til nettverk og utvikling. Fagkomiteene skulle også gi styret en faglig støtte i 
enkeltsaker og høringer innen sitt område.  Dessverre ble aktiviteten lav og basert på et fåtall 
ildsjeler, og årsmøtet fulgte styrets anbefaling og besluttet at fagkomitéene skulle legges ned. 
 
4.6.4 Tunnelsikkerhetskonferansen 2020 måtte avlyses 
BFO er representert i programkomiteen til Tunnelsikkerhetskonferansen, denne arrangeres av 
Norwegian Tunnel Safety Cluster som er en Arena godkjent PRO Klynge – med fornyet status i 2019.  
Denne konferansen har historisk blitt arrangert i Stavanger (tre ganger) og ble i 2019 arrangert i Oslo 
for første gang. Komiteen har også snudd litt på fokus og prøver å tilnærme seg et mer «bakkenært» 
arrangement som skal være mer direkte nyttig for medlemmene i Klyngen, herunder mange i BFO. 
Konferansen i 2020 måtte dessverre avlyses på grunn av koronapandemien.  
 
4.6.5 Håndbok for byggeiere 
Håndbok for byggeiere er digitalisert og ligger på hjemmesidene til BFO. Håndbokens innhold er lett 
tilgjengelig på alle plattformer. Videre planer: Tilbakemeldinger vi har fått ansporer til å styrke 
håndboken innen enkelte felt, for eksempel risikoanalyse. Bokens arbeidskomite og våre medlemmer 
vil få oppfordring til å komme med innspill i arbeidet som var berammet til 2020. Pga. Covid 19 som 
dukket opp, så har dette ikke blitt arbeidet videre med i 2020, men allerede tidlig i 2021 så er 
prosessen i gang igjen. 
 
4.6.6 Prosjektarbeid og godtgjørelse  
Styret har med virkning fra og med 2017 besluttet at arbeid som ikke kan forventes utført som rent 
dugnadsarbeid, skal godtgjøres. Dette både for at arbeidene skal leveres med god kvalitet til rett tid, 
og være forpliktende for den som påtar seg oppdrag. I første omgang vil dette være myntet på 
programkomitéer for kurs/konferanser, kurs- og prosjektledere. Det er utarbeidet en fast avtalemal 
for slike oppdrag.  
 
4.6.7 Utdanning 
Styret i BFO har jobbet med tre viktig saker innen utdanning. Det første er å knytte BFOs 
medlemsbedrifter tettere inn mot ingeniørutdanning inne brann. BFO har derfor vært i kontakt med 
både Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NTNU for å se på muligheten til å inkorporere industrirettede 
problemstillinger i utdanningene. Dette arbeidet vil videreføres når normal undervisning gjenopptas 
på universitet og høgskoler etter COVID-19. Videre har styret begynt arbeidet opp mot 
Undervisningsdirektoratet for å få mer undervisning rettet mot brann inn i de byggrettede 
yrkesfagene. Pr. i dag er det fokus på HMS, men mindre fokus på viktigheten av brannsikkerheten 
som disse fagene er med å implementere i bygg og konstruksjoner. 
 
BFO jobber også opp mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 
Utdanningsdepartementet, for å få frem at det ikke stilles krav til formal brannkompetanse hos dem 
som har ansvarsrett innen de branntekniske fagområder. Styret i BFO synes dette er 
oppsiktsvekkende, og vil jobbe videre med denne saken både opp mot DiBK og departementene. 
Siden saken gjelder prinsipielle brudd på Lov- og forskriftskrav, vil den mest sannsynlig vil bli sendt 
over til Sivilombudsmannen. 
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5 MARKEDSFØRING OG SOSIALE MEDIER 
 

5.1 Brennaktuelt – https://brennaktuelt.no/ 
Brennaktuelt ble etablert i November 2019. Covid 19-situasjonen skapte en del utfordringer, men  
fagmagasinet har vært veldig oppegående gjennom hele 2020 med daglige nyheter.  
 
Vi er meget fornøyde med at ansvarlig redaktør har klart dette.  
Faglig er Brennaktuelt veldig bra i rute og vi får stadig meget gode tilbakemeldinger fra en stadig 
større mengde lesere. Ved årsskiftet 2020-2021 hadde Brennaktuelt 905 ukentlige mottakere av 
nyhetsbrev og det var i gjennomsnitt 3400 som var innom siden ukentlig (i november og desember). 
 
Annonseinntekter har vært en utfordring siden mange annonsører ikke så mulighetene som ligger i 
dette magasinet samt hadde stopp i all annonsering pga. Covid 19. Noen annonsører har vært 
trofaste og har fulgt og støttet Brennaktuelt i denne kritiske fasen, og vi ser nå at dette markedet 
løsner og at flere har fått opp øynene for viktigheten av å være til stede i dette fagmagasinet.  
 
Mot slutten av 2020, meldte ansvarlig redaktør at hun ønsket å skifte stilling. Vi måtte derfor 
engasjere ny redaktør. Dette ble en prosess som ble kjørt i desember 2020 hvor ny redaktør ble 
engasjert. Ny redaktør er Monica Røhr-Staff. Monica er utdannet tekstforfatter og journalist fra 
henholdsvis Westerdals og BI. Hun har erfaring fra reklamebransjen, forlagsbransjen og som 
journalist og tekstforfatter i ulike media m.m. Hun har tidligere jobbet som redaktør for fagbladet 
Brann og Sikkerhet og som informasjonsrådgiver i Norsk brannvernforening. De siste årene har hun 
drevet et lite kommunikasjonsbyrå Detbetyr.no, som spesialiserte seg på bedrifter og bærekraft. 
 
Brennaktuelt skal være selvfinansierende med annonser og skal dekke hele markedet innenfor 
brannsikkerhet, inkludert fagartikler, arrangementsoversikt, salgsannonser, ledige stillinger, 
debatter, osv. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke Brennaktuelt til annonsering, husk at 
Brennaktuelt også skal være en plattform for stillingsannonser i bransjen.  
 
Dette er vår bransjes fagmagasin, vårt talerør, det er viktig at vi ser mulighetene dette gir og bruker 
det aktivt. Brennaktuelt skal være den foretrukne informasjonskilden i brann-bransjen og vi 
oppfordrer alle til å sende inn tips og nyheter av forskjellig slag til redaksjonen@brennaktuelt.no 
samt å være velvillige til å kjøpe annonseplass og å bruke Brennaktuelt når stillinger skal lyses ut. 
 
 

5.2  Nytt e-læringskurs – Brannteknisk saksbehandling - ABC for alle  
Referansegruppe bestående av to representanter fra kommuner og to i fra styret ble etablert i 
slutten av 2020. De vil starte sitt arbeid på vårparten 2021. 
Kuret skal være et lavterskel e-læringskurs basert på Håndbok for byggeiere. 
Målet er å gi en enkel oversikt over hva som er de viktigste brannrelaterte fokusområdene i 
byggesaker. 
 
 
     5.3  BFO på sosiale medier 
Nyheter publiseres jevnlig på LinkedIn og Twitter.  
Nyheter og kurs som legges ut på nettsidene publiseres parallelt på Facebook og LinkedIn. Både 
nettsider og sosiale medier viser god aktivitet og et stigende antall besøkende. Vi oppfordrer 

https://brennaktuelt.no/
mailto:redaksjonen@brennaktuelt.no
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medlemmer til å dele informasjon som legges ut. 
 
 
     5.4  Hjemmeside – www.bfobrann.no 
Hjemmesidene oppdateres fortløpende med nyheter, kurs- og konferanseoversikter samt annet 
relevant informasjon.  
 
 
    5.5  MIN SIDE-funksjonen 
Logg inn via lenke på BFOs hjemmeside. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke denne 
funksjonen og vi ser gjerne at en oppdaterer sin registrerte informasjon. Vi gjør også oppmerksom på 
at alle kursdeltakere som går inn på MIN SIDE, vil her finne all dokumentasjon etter gjennomført 
arrangement.  
 
 
 

http://www.bfobrann.no/
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