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Angående Verdal Brannvesen
I forbindelse med at Verdal og Levanger Brannvesen er foreslått slått sammen, vil jeg
som verneombud komme med noen betraktninger. Vi er generelt ikke i mot å slå
sammen de to vesnene, men det må ikke gå ut over effektiviteten og kvaliteten på det
vi gjør.
Jeg opplever i dag Verdal Brannvesen som et godt og sammensveiset vesen, som er
både effektivt, og har stor komtetanse på det vi holder på med, og med en
arbeidsstokk som er motivert i forhold til oppgavene sine. Dette understrekes også
gjennom tilbakemeldinger vi får fra f.eks politiet.
Kan vi gå ned på denne kvaliteten? - så klart ikke. Gjennom den organiseringen som
tidligere er beskrevet av Tor Reidar Wigen, har vi skapt et vesen som setter trygghet
og sikkerhet i førersetet, og som gjør at befolkningen i Verdal har en instans som gjør
jobben sin både raskt, effektivt og med stor kvalitet.
Arbeidsmiljømessig har disse faktorene stor betydning. Vi er ikke en gjeng som
jobber sammen hver dag. Alle har jobb ved siden av, og måten vi er organisert innad i
brannvesenet er derfor av stor betydning for hvordan arbeidsmiljøet vår blir.
Vi har nå praktisert denne organiseringen i mange år, og den gir oss den tryggheten,
den trivselen, og det arbeidsmiljøet vi trenger for å gjøre jobben vår best mulig. Det
vi være et stort tilbakeskritt for oss, dersom vi må gi slipp på rask utrykning, og
dermed effektiv innsats. Det er heller ikke Verdals befolkning tjent med.
Undertegnede er førstehjelpsinstruktør, og kan gi et eksempel: vi får melding om
trafikkulykke ved Stiklestad kirke. Befalsbil kjører direkte til ulykkesstedet, foretar
en rask vurdering av stedet, og gir oss i utrykningsbilen kontinuerlig informasjon om
situasjonen (antall skadede, hvem som må prioriteres o.s.v.) Denne informasjonen
gjør at vi i utrykningsbilen fordeler oppgaver, og ansvar før vi kommer dit, og legger
grunnlaget for effektiv innsats.
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