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–– EIS med tilhEIS med tilhøørende terminologirende terminologi

–– RegelverkstilknytningRegelverkstilknytning

–– OpplOpplææring ring 

–– Behov for veiledningsmaterialeBehov for veiledningsmateriale

Utvikle kursplan  for pilotkursUtvikle kursplan  for pilotkurs

Frist for prosjektet var 01.12.2008Frist for prosjektet var 01.12.2008

Enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)Enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)



De politiske rammebetingelseneDe politiske rammebetingelsene
Stortingsmelding nr 22Stortingsmelding nr 22
–– Samfunnssikkerhet  Samfunnssikkerhet  ––

samvirke og samordningsamvirke og samordning

Stortingsmelding nr 35Stortingsmelding nr 35
–– Brannsikkerhet  Brannsikkerhet  –– Forebygging og Forebygging og 

brannvesenets redningsoppgaverbrannvesenets redningsoppgaver

http://www.regjeringen.no/templates/Stortingsmelding.aspx?id=510655&epslanguage=NO


EIS EIS -- innfinnføøringring



Veiledningen om EISVeiledningen om EIS

Veiledningen totalt 56 sider 
Beskrivelse av funksjoner 20 sider 
Sjekkliste og maler er 36 sider

Under 10 høringsuttalelser
(NSO, brannvesen og sivilforsvaret)



Veien videreVeien videre
Skal evaluerer pilotkursene (siste kurs i uke 44)Skal evaluerer pilotkursene (siste kurs i uke 44)

GGåå gjennom hgjennom høøringene og ta med eventuelt andre innspillringene og ta med eventuelt andre innspill
–– ffåå erfaringererfaringer fra fra ””Full CityFull City””

””FerdigstilleFerdigstille”” veiledningen veiledningen –– i denne omgang i denne omgang ……..
–– mmåålet er let er åå gjgjøøre det i lre det i løøpet av 2009 pet av 2009 –– men det hindrer dere ikke i men det hindrer dere ikke i åå lese, lese, 

bruke og innfbruke og innføøre dette i egen organisasjon.re dette i egen organisasjon.

Regelverksprosjekt Regelverksprosjekt –– ””ny dimensjoneringsforskriftny dimensjoneringsforskrift””
–– ferdig forskrift til 2011ferdig forskrift til 2011

Veiledningsmateriell Veiledningsmateriell 
–– prosjektet har gitt innspill ingen konkrete prosjekter besluttetprosjektet har gitt innspill ingen konkrete prosjekter besluttet
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