Fagforbundet Verdal

Til Ordfører, Rådmann og representanter for de
politiske partier i Verdal Kommunestyre
Verdal 17.3.2010

Kommentar på Rådmannens innstilling til Formannskapssak 35/10
og kommunestyresak 30/10.

Brannmannskapene vil berømme rådmannen for at han har tatt til etterretning
de merknader og innsigelser brannmannskapene hadde til innstillingen i denne
saken da den sist ble fremmet i kommunestyret den 1.3.2010, og vi konstaterer
at de råd og forslag vi kom med nesten til fulle er fulgt.
Men vi registrerer også at rådmannen i innstillingen fortsatt foreslår å redusere
beredskapen i Verdal ved at dagens ordning med aktive befal som er en del av
innsattstyrken fjernes eller kraftig reduseres ved at man vedtar en felles
overbefalsordning mens den i Levanger skal opprettholdes på samme nivå. Vi
ønsker derfor å klargjøre ovenfor de folkevalgte hva rådmannens innstilling i
praksis betyr og å komme med forslag til alternative vedtak som vi mener de
folkevalgte bør vurdere.
Om det vedtas felles overbefalsordning så fjernes nåværende beredskapsplikt
for overbefal i Verdal. I praksis betyr dette at fremtidige overbefal i Verdal kan
bosette seg i regionen fra Stjørdal i sør til Steinkjer i nord og fortsatt delta i
beredskapsstyrken og ha hjemmevakt. Ved alarmering vil befalet da ikke

ankomme ulykke / skadested før etter 15 til 30 minutter og ikke slik som i dag
da de utgjør førsteinnsatsen på skadestedet slik som vi har beskrevet det i
vedlegg 7,8 og 9 i saksfremlegget. I realiteten betyr dette også at vi reduseres
fra 20 til 16 mannskaper som deltar aktivt i innstasstyrken. For Levanger så
betyr dette ingen endring da overbefalet i Levanger ikke er en aktiv del av
styrken slik som i Verdal. Vi ber derfor om at de folkevalgte her må ta et valg
som sikrer at Verdals befolkning fortsatt har samme beredskapsnivå og
størrelse som i dag på den styrken som skal bistå innbyggerne i krisesituasjoner
ved at det legges politiske føringer for at Verdal fortsatt skal ha eget overbefal
med tilsvarende beredskap som resten av brannmannskapene.
Såfremt en slik løsning ikke er gjennomførbart anbefaler vi at en løsning med 5
mannskaper og felles overbefal der hvor utrykningsleder overtar den funksjon
som aktivt overbefal i dag har som en del av førsteinnsatsen og således
beholder samme beredskapsnivå som i dag.
Såfremt Rådmannens innstilling vedtas slik den foreligger til formannskap- og
kommunestyresmøtet er vi redd for at den gode korpsånden som er
opparbeidet innad i brannkorpset over en årrekke vil forvitres slik at det ikke
lenger er en selvfølge at det vil møte 15 til 20 godt motiverte mannskaper ved
større hendelser, noe andre brann og redningskorps har fått erfare er
realiteten.
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