Verdal 19.03.10
Ordfører Bjørn Iversen
Verdal Kommune

Åpent brev til ordfører vedrørende Brann ISK

Som tillitsvalgt i brannklubben i Verdal brannvesen, har jeg overvært formannskapsmøte i
kommunen torsdag 18.03.10. Vi ser at representanter har satt seg grundig inn i saken og møter
vel forberedt til møtene. Som tilhører kan jeg imidlertid ikke unngå å legge merke til at visse
detaljer er utelatt. Detaljer som for den vanlige politiker ikke oppfattes som relevant, men som
for en fagmann og tillitsvalgt har betydning i det som forventes av et velfungerende
brannvesen. Verdal må som kjent endre overbefalsordningen og vil med det reduseres
vesentlig i akuttfasen ved en ulykke eller annen hendelse. Vi ser og at HMS som er bygd opp
og tilpasset gjennom flere år tar fler skritt tilbake. Vi ser helt klart at politikere på Levanger i
motsetning til Verdal støtter opp om sitt brannkorps og beholder deres oppbygning og
struktur.
En kan heller ikke unngå å nevne at norsk luftambulanse har forært og skolert
brannmannskaper rundt om i landet i bruk av hjertestartere. Ambulansetjenesten for Verdal er
stasjonert i Levanger sentrum, og brann representerer her en viktig ressurs i akuttfasen. Vi ser
og at terskelen for at innbyggerne tilkaller brannvesenet til alle typer hendelser har sunket
betraktelig. Forsikringsselskapene benytter seg også oftere av brannvesenet i akuttfaser i
samarbeid med restverdiredning (RVR) i Trondheim. Det forventes at vår yrkesgruppe stiller,
noe som gjenspeiler seg i antall utrykninger pr. år. Her er det og potensial for inntjening.
Det gies da ikke direkte men indirekte et signal til det ene korpset at de kan fortsette
ufortrødent videre, mens Verdal brannvesen på noen områder blir vingeklipt av de som styrer
oss, altså politikerne, i vår egen kommune. Vi har på en nøktern og grei måte prøvd å
synliggjøre dette overfor de som er valgt til å forvalte, så at de helt og fullt ser hva de begir
seg ut på og kan redegjøre på en grei måte den dagen vi får en hendelse hvor vi etterpå står
igjen med flere spørsmål enn svar. Vi håper og ønsker at når vedtak skal fattes i kommende
kommunestyremøte så er alle sider lagt på vektskålen slik at vår kommune fortsatt har et godt
brannkorps som beholder kompetansen og motivasjonen blant de ansatte. Vi vil også som
faggruppe og fagorganiserte holde den politiske ledelsen i kommunen ansvarlig for sine valg
ved neste korsveg, nemlig det kommende kommunevalget.
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