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Saksliste:
1. Informasjon om komande ny dimensjoneringsforskrift.
2. Informasjon ved Anne Bente Skjellum
3. Registrering av utstyr, materiell og kompetanse i kommunane
4. Lage oversikt over oppgåver med vurdering av ressursbruk, tidsbruk, økonomi og
behov for kompetanse.
5. Vurdere behov for delprosjekt.
6. Oppgåver til neste møte 19. april i Haram.

Referat og konklusjonar:
Sak
Tillitsvald og verneombod i Faggruppa møter som representantar for alle

Ansvar/tidsfrist

i kiommunane. Avklaring og informasjon om korleis desse vil samarbeide
og informere mot dei gruppene dei representerer.

1

2

Gjennomgang referat sist møte, ingen merknad.
Informasjon om komande ny dimensoneringsforskrift av Geir Thorsen
Nye element: beredskapsanalyse, førebyggande analyse, leiing i heile
stillignar, repsonstid, alarmeringstid, evaluering av hendingar,
brannstasjonsstruktur skal bestå og at ELS skal nyttast i alle ledd.
Presentasjonen ligg i portalen.
Kommunikasjon og informasjon i Nye Ålesund ved Anne Bente Skjellum.
Presentasjon ligg i portalen.

3

Registrering av materiell, utstyr og personell. Diskusjon om
foreslåtte skjema som nokre allereie tatt i bruk og lagt inn i
portalen. Sandøy og Ørskog har lagt inn i portalen. Vi brukar
malane som er utsendt. Mappe for den einskilde kommune med
oppsett for kvar einskild brannstasjon.
Vi setter frist for avslutning av fangsten til møte 13. juni.
Vi planlegg å gjennomføre ein HMS-gjennomgang på alle
brannstasjonar. Vi ber om at Michael Werner og Øystein Bjørkavåg
gjennomfører denne gennomgangen .
4
Oppgåver med vurdering av ressursbruk, tidsbruk, økonomi og
behov for kompetanse. Arbeidsgruppa gjekk gjennom forslag og
bearbeidde dette. Alle jobbar med dette og legg opp til at dette
skal spikrast på neste møte i Faggruppa
5
Vurdere behov for delprosjekt. Vi ber om at Michael Werner og
Øystein Bjørkavåg gjennomfører ein HMS-gjennomgang av alle
brannstasjoner Nye Ålesund.
6
Neste møte 19. april 08:30 – 14:00, sakliste
1. HMS-kartlegging brannstasjonane.
2. Oppgåvene til Faggruppe Brann- og redningsteneste med
ressursbruk, tidsbruk, økonomi og kompetanse.
3. Behov for møter med andre Faggrupper
4. Studietur fastsetting av tidsrom, kven kan ta imot oss og
økonomi.
7
Anna.
Det blir av oppnemt gruppe laga informasjon om arbeidet til
Faggruppa som skal ut til alle.
Johnny Stølen
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