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Åpning av konferansen

Brannforebyggeren – avgjørende i det brannforebyggende arbeidet i Norge
75 år for kompetanseheving og brannforebygging i faget
Line Hamre, Leder FLF

Ny sikkerhetshåndbok i faget
Revidert sikkerhetshåndbok for brannforebyggere i samarbeid med Fagforbundet.
Sigurd Giske, FLF og Torgeir Holm, Fagforbundet 

Risikoanalyse i faget
Vi vil presentere funnene i analysen. Hvilke satsningsområder foreningen vil fokusere på de neste årene. Publisering av FLF bransjestandarder.
Sigurd Giske, FLF og Haakon Rud, Haakonsult AS

Pause med utstillervandring 

Har du formidlingsevne?
Kan du tilpasse deg forskjellige brukergrupper? Et innblikk i kommunikasjonsuken ved Norges brannskole.
Tom Erik Galambos, NBF og Eirik Karlsen, NBSK

Håndbok i brannforebygging
Ny håndbok i brannforebygging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Anders Leonhard Blakseth, DSB

Lunsj med utstillervandring
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Hvor stort avtrykk gir egentlig vedfyring på miljøet? 
Kan vi kalle vedfyring klimanøytralt? Et foredrag fra Miljødirektoratet
Tonje Buø, Miljødirektoratet 

Må Norge akseptere en standard med dårligere miljøkrav? 
Europa er i ferd med å vedta en harmonisert standard for utslippskrav til vedfyrte ildsteder. 

Dette kan få konsekvenser for miljøet i Norge. 
Franziska Kauch, Sintef Energi og Jose Delgado, DIBK

Pause med utstillervandring 

Hvordan løser vi radarproblemet?
En meritert leder og forretningsutvikler gir deg verktøyene til å unngå fallgruver og styrke kommunikasjonen på din arbeidsplass.
Tormod Berg 

Avslutning

Festmiddag
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Gammel feier treffer dagens moderne feier
Rolf Olsen og Erlend Fikse tar oss med når feier langt tilbake i tid treffer en brannforebygger.

Samtalen mellom de to vil sette fokus på historiske utviklingen i feierfaget.

Kontroll av fyringsanlegg etter sotbrann

Oppfølging etter sotbranner og andre branner i forbindelse med fyringsanlegg. Hvordan oppfylle kravet i forskrift om evaluering etter brann?
Kim Andre Nilsen, FLF Hedmark og Mehmet Yildrim, Gjøvik brannvesen

Hvordan gjennomføre tilsyn når det er pandemi i landet?
Erfaringsdeling fra Sogn brann- og redning da pandemien ga utfordringer i det brannforebyggende arbeidet. 
Morten Dale, Sogn brann- og redning

Erfaringer med forskrift om forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder
Erlend Fikse, Bergen Brannvesen

Pause med utstillervandring

Relevante informasjonsprosjekter for Brannforebyggere
Brannvernskolen, Sky Ilden, Brannsmarte tips med Lahlum
Tor Erik Skaar, Stiftelsen Norsk Brannvernforening

Loddtrekning med Alex og Karianne 
Du kan kjøpe lodd på FLF standen, og det er mulig å vinne flotte gaver fra FLF og utstillere!
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Rutiner for bedre helse i hverdagen
Brannforebyggere må bli bedre til å unngå eksponering, er rutinene på arbeidsplassen gode nok?
Brannmenn mot kreft

Ivaretar kommunen din brannsikkerheten hos de i risikoutsatte gruppe?
Du får et innblikk i prosjekt Livsviktig. Informasjon om arbeidet og kunnskap om hvor viktig det er å samarbeide.
Anja Kristin Kleiven og Ava Sadeghi, SKAFOR

Lunsj med utstilervandring

Kontroll av rehabiliterte skorsteiner: Vanlige feil og avvik.
Hva bør vi se etter, og har vi nok kunnskap om skorsteinsrehabilitering?
Magnus Åstrøm, Feie- og tilsynstjenester AS

Et innblikk i en montør sin hverdag
Omramming av peis og peisinnsats. Hvilke produkter foretrekker montøren? Krav til innramming og hva som må kontrolleres på feiing/tilsyn.
Lars Morten Ringdal, Alfa varme og pipeteknikk AS

Oppsummering og avslutning
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