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Saksliste:
1. Presentasjon HMS-runde brannstasjonane.
2. ROS-analyse for kommunane Skodje, Ørskog og Haram.
3. Materiell og kompetanse. Funn og vidare arbeid.
4. Info søknad Nye Ålesund om prosjektmidlar.
5. Anna.
Referat og konklusjonar:
Sak
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Ansvar/tidsfrist

Oversikt over styrande dokument for brannorganisering er lagt inn i
portalen. Er å finne under dokument. Gå gjennom og kom med innspel.
Presentasjon HMS-runde brannstasjonane.
MW
MW og Øystein Bjørkavåg har besøkt alle brannstasjonane i Nye Ålesund.
Det har vore lokal deltaking på gjennomgangane som og har vore nytta til
informasjonsdeling. MV informerte og viste til delar av rapporten som er
ferdig. Det vart gitt nokre innspel på utforming av rapport som er under
skriving. MW presenterer ferdig rapport på møte 30. august.

2

ROS-analyse for kommunane Skodje, Ørskog og Haram
Skodje ROS 2018 med sine hovudfunn for å redusere risikoen er ny
mannskapsbil,
tankbil, høgdemateriell
og
oppgradering
av
brannstasjonen.
Ørskog ROS 2017 med sine hovudfunn for å redusere risikoen er
varabrannsjef, auke styrken med 2 mann, batteriredningsverktøy og
auke kompetanse for to utrykkingsleiarar, ELS opplæring, 160 kode.
Haram ROS 2016med sine hovudfunn for å redusere risikoen er
utskifting av materiell på grunn av elde, tankbil på fastlandet og øyane,
kompetanseheving mannskap og leiarar og brannførebyggande arbeid.
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Materiell og kompetanse. Funn og vidare arbeid.
Registrering av kompetanse i kommunane ferdig for Skodje,
Sandøy og Ørskog. Haram og Ålesund si registrering blir ført rett
inn i delprosjekt Kompetanse som har starta opp sitt arbeid denne
veka. Tillitsvald Rolf Jarle Ødegård er tatt med i delprosjektgruppa
for kompetanse.
Alle kommunane ferdig med registrering av materiell og utstyr. Dei
som har behov for ajourhald av sine lister gjer det snarast. Etter
det skal samla oversikt over materiell og utstyr utarbeidast med
hovudkonklusjon. Dette skal gå inn i arbeid nye delprosjekt og til
faggruppa.
4
Info søknad Nye Ålesund om prosjektmidlar.
Det vart informert om arbeid som har blitt gjort i høve søknad og
rapportering. Alle dokument ligg i portalen under Rapportering i
mappe dokument.
5
Sakliste til møte 30.august i Ålesund.
1. Ny fase i prosjektorganiseringa Nye Ålesund. Konsekvensar
for vår faggruppe.
2. Arbeid i faggruppa med plan for vidare drift.
3. Presentasjon av rapport i høve HMS-kartlegginga av
brannstasjonane.
4. Økonomi og ressursar til å løyse arbeidsoppgåvene til
faggruppa.
5. Anna.
Johnny Stølen
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