BFO fagkomiteer – Generelle retningslinjer
§1 Navn
Fagkomiteen skal ha ett betegnende navn med en klar
avgrensning til andre fagområder. Navnet skal
godkjennes av styret.
§2 Formål
BFO brann er en medlemsorganisasjon for firmaer med
særlig kompetanse innenfor fagområdet brann.
Fagkomiteene skal bestå av representanter for firmaer
som jobber innen de ulike områdene innenfor
fagområdet brann.
Fagkomiteene skal bidra til utvikling av fagområdet
generelt, og være ett kompetanseforum som gir
deltagerne tilgang til personlig nettverk og faglig
utvikling. Det skal diskuteres generelle og spesielle
problemstillinger for fagområdet, og målsettingen er
enighet og felles forståelse.
Fagkomiteene skal via dette arbeidet gi styret i BFO
faglig støtte i den jobben de skal gjøre for å skape gode
rammebetingelser for aktørene i bransjen, samt å bidra
i målet om en optimal brannbekjempelse innen sitt
område.
Innenfor fagkomiteenes område kan typiske oppgaver
være:
• Bistå styret i arbeidet med å styrke utdanning og
opplæring.
• Støtte styret i arbeidet for oppnåelse av viktige
samfunnsmål.
• Bistå styret i oppgaven som samtalepartner i
tverrfaglig diskusjon med andre fagområder.
• Bidra med kompetanse i offentlige høringer for
styret i BFO.
• Bidra til/arrangere egne fagdager for sitt område.
• Bidra til utvikling av fagområdet.
• Bidra til bransjestandarder
• Bidra til sertifiseringsordninger for fagområdet
• Bidra til evaluering i forbindelse med
myndighetenes lovarbeid.
• Bidra til konfliktløsning ved forespørsel
• Å være kontaktpunkt for medlemmene for
formidling av informasjon til og fra myndighetene.
§3 Organisasjon
Fagkomiteene skal bidra til å gi BFO muligheten til å gå i
dybden innenfor de ulike fagområdene. Komiteene kan
både fremme egne problemstillinger, og få oppgaver
fra BFOs styre. Det skal rapporteres til det sittende
styre i BFO.

Fagkomiteene ledes av ett medlem som møter i BFOs
styremøter ved behov. I den grad det er ønskelig eller
behov kan det søkes styret om prosjekt/prosjektmidler.
Fagkomiteene skal drives på dugnad og oppgavene skal
fordeles på medlemmene.
Fagkomiteene har status som faste grupper, disse kan
ved behov legges ned av styret med umiddelbar
virkning.
§4 Medlemmer
Medlemmer i fagkomiteene kan være:
1. Personer som arbeider for firmaer som har
aktivt medlemskap i BFO.
2. Firmaet må ha en aktiv profil inn mot det
aktuelle fag-/kompetanseområdet.
§5 Opptak av medlemmer
Alle BFO-medlemmer står fritt i å «melde seg inn» i én
eller flere fagkomiteer ut fra interesseområder.
Fagkomiteene «konstituerer» seg selv, og melder til
styret hvem som er leder av gruppen og dennes
stedfortreder. Når og hvordan gruppene møtes avgjør
de selv, men tid, sted og referater inngår som
informasjon til BFO-styret
§6 Ekstern kontakt
Det er sittende styre i BFO som kan uttrykke meninger
eller oppfatninger ovenfor utenforstående aktører eller
media. Dette gjelder blant annet følgende:
1. Uttalelser i media
2. Innspill til myndighetene
3. Uttrykk ovenfor andre organisasjoner
4. Uttrykk overfor eksterne bransjeaktører.
§7 Arrangementer
Kompetansegruppene kan ikke velge å ha egne
arrangementer, utover interne møteaktiviteter.
Gruppen kan imidlertid foreslå arrangementer (som
alltid skal være i regi av BFO).
Forslag/eksempel til fagkomiteer:Slokkesystemer
• Eiendomsforvaltere
• Rådgivere (Brannteknisk Rådgiverforum)
• Passiv brannsikring
• Brannalarm / Talevarsling
• Ledesystemer

