Kurs gjennom IUA Sør-Trøndelag 2018
Kurs som administreres gjennom, eller arrangeres av IUA Sør-Trøndelag.
Dersom det er interesse for kurs som ikke er satt opp i år, meld interesse likevel slik at det kan bli tatt
med i planene for neste år.
Gjennom å delta på nedenforstående kurs blir man automatisk lagt til i IUA Sør-Trøndelags
ressursdatabase. I store og/eller langvarige aksjoner kan det være nødvendig å bistå med sin
kompetanse andre steder i IUA-regionen.
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Kurs for brannmannskap
Nettbasert forkurs innen akutt forurensning
I samarbeid med KYV og NOFO har NBSK utviklet et nettbasert forkurs innen akutt forurensning.
Det er en forutsetning at e-kurset er fullført før deltakelse på andre kurs i opplæringsstrukturen.
Kurset finnes på http://oljevern.nbsk.no/ og er gratis. Det anbefales at samtlige brannmannskap
tar kurset.

Materiellkurs oljevern
I innsats mot akutt forurensning er det mye forskjellig materiell i bruk. Målet med kurset er å bidra
til en god og effektiv materialforvaltning. NBSK har utviklet et kurs med fokus på pakking, lagring,
bruk, vedlikehold og feilsøking på relevante materiellgrupper. Dette kurset er rettet mot personell
som har materiellansvar i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA), eller i private
bedrifter med pålegg om beredskap mot akutt forurensning.
Materiell:
• Lenser
• Boom Bag
• Høyhastighetslense, NOFI Current Buster 2
• Mellomlagringsutstyr
• Nordic Seahunter
• Oljeopptakere
Dato:
Arrangør:
Kostnad:

Uke 41
Norges brannskole
NOFO/NBSK dekker deltakeravgift og reise. Det er mulig å søke IUA om å dekke
tapt arbeidsfortjeneste for deltidsmannskap.
Forkunnskaper: Nettbasert forkurs i oljevern
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Kurs for stab/ledelse
Kurs i ledelse av aksjoner (KLA)
Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som aksjonsleder eller
medarbeider i aksjonsledelsens stab ved aksjoner mot akutt forurensning. Etter fullført kurs
skal deltakerne
•
•

kunne lede eller delta i ledelsen av aksjoner mot akutt forurensning
kunne assistere aksjonens ansvarlige leder når det gjelder å bidra med grunnlag for å ta
riktige beslutninger, iverksette tiltak og følge opp disse

Målgruppe for kurset er personell som har eller er tiltenkt en rolle i aksjonsledelsens stab ved
aksjoner mot akutt forurensning. Kurset vil også være egnet for personell som er tiltenkt oppgaver
som skadestedsledere for å gjøre disse kjent med aksjonsledelsens oppgaver og funksjoner.
Dato:
Uke 25
Arrangør:
Kystverket
Kostnad:
Kystverket dekker reise. Det er mulig å søke IUA om dekke tapt
arbeidsfortjeneste.
Forkunnskaper: Noe kjennskap til ELS er en fordel

Kurs i strandrensekoordinering
Strandrensekurset er beregnet på personer som er tiltenkt en rolle i en langvarig
strandrenseaksjon. Det skal ikke være personer som allerede har nøkkelfunksjoner i stab. Det
krever en viss grad av dataferdigheter, da en stor del av oppgavene er knyttet til f.eks. elektroniske
kartløsninger.
Dato:
Arrangør:
Kostnad:

Uke 37
Kystverket
Kystverket dekker reiseutgifter. Det er mulig å søke IUA om å dekke tapt
arbeidsfortjeneste for deltidsmannskap samt andre kostnader i forbindelse med
reise som ikke dekkes av Kystverket.
Forkunnskaper: Skadestedslederkurs el. tilsvarende, alternativt erfaring fra stab
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Kurs som ikke gjennomføres i 2018
Hvis man ønsker å sende noen på disse kursene er det bare å melde interesse selv om de ikke
arrangeres i år. Da kan vi planlegge dem til neste år.

Kurs i teigledelse oljevern
Kurset skal kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som teigleder ved innsats mot akutt
forurensning. Deltakerne må ha fullført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning eller ha
tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:
•
•

kunne organisere og lede eget personell
kunne forestå taktisk disponering og bruk av tildelte ressurser

Dato:

Gjennomføres ikke i regionen i 2018. Det kan være mulig å delta hos andre IUA
hvis de har ledige plasser. Ta kontakt hvis det er ønskelig.
Arrangør:
Norges brannskole
Kostnad:
NOFO/NBSK dekker deltakeravgift og reise. Det er mulig å søke IUA om å dekke
tapt arbeidsfortjeneste for deltidsmannskap.
Forkunnskaper: Gjennomført «Nettbasert forkurs innen akutt forurensning»
(http://oljevern.nbsk.no/)

Kurs i skadestedsledelse oljevern
Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som skadestedsleder ved
innsats mot akutt forurensning. Etter fullført kurs skal deltakerne:
•
•
•

kunne organisere og lede personell på skadestedet
kunne forestå taktisk disponering og bruk av ressurser på skadestedet
kunne bidra til å nå innsatsens miljømål

Dato:

Gjennomføres ikke i regionen i 2018. Det kan være mulig å delta hos andre IUA
hvis de har ledige plasser. Ta kontakt hvis det er ønskelig.
Arrangør:
Norges brannskole
Kostnad:
NOFO/NBSK dekker deltakeravgift og reise. Det er mulig å søke IUA om å dekke
tapt arbeidsfortjeneste for deltidsmannskap.
Forkunnskaper: Teiglederkurs, nettbasert forkurs i oljevern
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Oljevern i kulde og is
Formålet er å høyne kompetansen om arbeid i kaldt klima for personell i oljevernorgansisasjonene.
Det vil bidra til å bedre sikkerheten for personeller, gi økt forståelsen fir oljens egenskaper og
påvirkning. Og gi mulighet for større utholdenhet ved hendelsen. Målgruppen er personer som er
tiltenkt en rolle i innsats i kaldt klima.
Dato:
Arrangør:
Kostnad:

Gjennomføres ikke i 2018
Norges brannskole
NOFO/NBSK dekker deltakeravgift og reise. Det er mulig å søke IUA om å dekke
tapt arbeidsfortjeneste for deltidsmannskap.
Forkunnskaper: Teiglederkurs, førstehjelp, nettbasert forkurs i oljevern.

ELS-kurs
Deltageren skal etter endt kurs inneha tilstrekkelig kompetanse i enhetlig ledelsessystem (ELS) til å
kunne benytte dette som leder, og kunne utføre tildelte oppgaver i de ulike funksjonene.
Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kurset går over 5 dager. Kurset er
ikke rettet spesifikt mot akutt forurensning.
For innsats/ utrykningsledere og personer med tildelt rolle i stab.
Dato:
Ikke planlagt i 2018
Arrangør:
Norges brannskole / Sivilforsvaret Starum
Kostnad:
Avhenger av arrangør. IUA kan gi støtte til deltagelse.
Forkunnskaper: Veileder for Enhetlig ledelsessystem - DSB
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