Sammanfattning av det nordiska CTIF – mötet i Helsingfors 9-10 januari 2014
Mötet avhölls på det fina funkishotellet Vaakuna vilket stod färdigt till Olympiaden år 1952.
Deltagare på mötet var från Sverige:
Per Rosén, Detlef Teske, Mona Hjortzberg, Tore Eriksson, Kent Dornelius, Hans Andersson
Norge:
Ole J. Hansen, Odd Rød, Peter Due, Rolf Sandslett
Danmark:
Lars Rosenwanger, Peter Hofman-Bang, Kim Lintrup,
Finland:
Hannu Olamo, Kimmo Kohvakka, Jari Sainio, Janne Koivukoski, Brita Somerkoski, Matti
Orrainen, Karim Peltonen, Petri Jaatinen, Mia Kunnaskari.
Mötet inleddes med välkomsthälsningar av Hannu Olamo från Inrikesministeriet, därefter
redogjorde Janne Koivukoski, Inrikesministeriet, över brandsituationen i Finland. Finland står
inför en strukturomvandling för räddningsväsendet. Målet med omorganiseringen av
räddningsväsendet är att nå sparmålet genom att ändra förvaltningsstrukturer på ett sådant sätt
att besparingarna inte riktas mot funktionella enheter.
I det strukturpolitiska programmet beslutade regeringen om ett sparmål på 7,5 miljoner euro
som riktas mot räddningsväsendet.
Statistik
De senaste två åren 2012 och 2013, har antal bränder, och antal omkomna i bränder,
reducerats kraftigt. Man tror sig veta att anledningen till detta är, att från 1 april 2010, blev det
obligatoriskt att endast saluföra självslocknande cigaretter. Det har också genomförts
brandriskanalyser hos äldre människor, samt 800 byggnader för äldre har försetts med
sprinkler.
I skrivande stund har jag varit inne på SPEK:s hemsida, och där framgår att anatalet döda i
bränder hittills i år uppgår till 22 personer. Det är 10 personer mer än motsvarande tid 2012
och 2013.
Efter detta så redogjorde Kimmo Kohvakka, SPEK för ett samarbetsmöte som hade ägt rum i
Åbo, mellan CFPA-E, CTIF och FEU.
Matti Orrainen, SPEK, presenterade genomförda kampanjer och statistik över heta arbeten.
För 25 år sedan startade man detta, och då var andelen brandskador beroende på heta arbeten,
25 % av det totala antalet brandskador. År 2013 var andelen nere på 1,5%!
Karim Peltonen, beredskapsdirektör vid SPEK, hade en föredragning om hur beredskapsdelen
inom SPEK:s verksamheter ser ut. De delar som SPEK arbetar med är beredskap- och
befolkningsskydd, förebyggande av olyckor och frivilligarbeten inom räddningsbranschen.
Värt att nämna i sammanhanget är att Finland har lagstiftat om att alla bostadshus som har fler
än 3 lägenheter, måste ha en räddningsplan.
En räddningsplan ska innehålla en redogörelse för

•
•
•
•

de slutsatser som dragits av bedömningen av faror och risker
säkerhetsarrangemangen i byggnaden och de lokaler som används i verksamhet
direktiv till boende och andra personer för förebyggande av olyckor och agerande i
farliga situationer
eventuella andra åtgärder i anslutning till objektets egen beredskap.

Brita Somerkoski, Institutet för hälsa och välfärd, beskrev därefter projektet ”Yli Hyvä Juttu”
eller översatt på svenska, ”mer är en bra historia”, som handlar om brandkårers
ungdomsverksamhet, och en möjlighet att förebygga social utslagning av barn och ungdomar.
Sverige
Efter dessa presentationer, var det så dags för aktuella ärenden från deltagarna. Först ut var
presidenten själv, Tore Eriksson, som bl.a. informerade att CTIF:s hemsida håller på ett
byggas om. Uppdraget utförs av Slovenien. Tore berättade också att NFPA har tagit fram ett
utbildningspaket för räddningsinsatser till hybridfordon.
Mona Hjortzberg informerade om arbetet som görs inom KIR, kvinnor inom
räddningstjänsten.
Kent Dornelius berättade om de frivilliga brandkårerenas verksamhet i Sverige.
Norge
Norge inledde sitt pass med att Ole J Hansen berättade om CTIF Norges verksamhet under
2013 och vad som var på gång under 2014. Bland annat kommer man att ha seminarier om
brandsäkerhet på flygplats, samt om framskjutna enheter. Norge har också en förhoppning om
att under 2014 kunna bidra med en medlem i arbetsgruppen ”Women in fire brigades”.
Odd Röd, Gjensidige, rapporterade om brandskadestatistiken i Norge, och påstår att i Norge
förebygger man inte bränder, men man begränsar konsekvenserna av bränder. Enligt Odd så
är det genom sotning av eldstäder och kontroll av el-anläggningar som man kan förebygga
brand. I rapporten ”trygg hjemme”NOU 2012:4 (Norges offentliga utredningar), är konkreta
förslag att sotning som kommunal uppgift bör avvecklas, och att ägaren ges ansvar för att
rengöring genomförs. Kontroll och tillsyn vart 4:e år ska likväl kvarstå. Kontroll och tillsyn
ska utvidgas till alla bostäder, även de som saknar eldstäder och skorstenar. Kontrollen ska då
även inbegripa brandsläckningsutrustning, brandvarnare, el-anläggningar och en stor
informationsinsats.
Danmark
Lars Rosenwanger beskrev arbetsgången och uppdraget inför en strukturomvandling av den
samlade danska beredskapen. Det är en rapport från Deloitte, som pekar på att det ska gå att
genomföra stora besparingar på området.
Peter Hoffman-Bang berättar om en nationell förebyggande strategi. 2012 satte man upp
politiska mål med det brandförebyggande arbetet. I januari 2014 har ännu inget hänt, ingen
kommitté eller arbetsgrupp är tillsatt.
Slutligen så visade Kim Lintrup bilder och redovisade förödelsen efter stormarna Allan och
Bodil, som slog till mot Danmark den 28 oktober respektive 5-6 december 2013.
Dagen avslutades med en mycket uppskattad middag på en rysk restaurang, där maten
serverades med balalajkamusik och traditionella drycker.

Dag två gick i studiebesökens tecken.
Det första studiebesöket var förlagt till Helsingfors brandverks brand-muséum, beläget på
Erottaja brandstation. Vi fick äran att besöka det mycket fina muséet innan den officiella
invigningen som skulle ske veckan efter vårt besök.
Nästa studiebesök gick till Safera, som tillverkar spisvakter. Vi fick där en mycket gedigen
demonstration av företagets produkter, samt en statusrapport om standardiseringsarbetet inom
CENELEC avseende spisvakter.
Efter detta studiebesök bar det så av till flygplatsen, där en gemensam lunch intogs, innan var
och en reste hem till sitt.
Nästa nordiska CTIF-möte kommer att vara i Sverige och den preliminära tiden är satt till 1314 januari.

