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Saksliste:
1. Søknad om økonomisk stønad til prosjektet.
2. ROS-analyse kommunane, informasjon
3. Kva haldning skal vi ha i høve bistand innan brannområdet til andre kommunar.
4. Møter med andre faggrupper. Behov.
5. Studietur.
6. Delprosjekt som kan startast opp og gjennomføring av desse.
7. Status HMS-gjennomgang brannstasjonane.
8. Anna. Møteplan andre halvår 2018
Referat og konklusjonar:
Sak

1

Søknad om økonomisk stønad til prosjektet.
Faggruppa vart forelagt rapport og søknad, ROS-analyse for prosjektet,
oppgåveoversikt og kostandar og tidsbruk. Faggruppa står bak at søknad
blir sendt Astrid Eidsvik snarast etter korrigering av tal og fjerning av plan

Ansvar/tidsfrist

2

B.
ROS-analyse kommunane, informasjon. Ålesund kommune og Skodje
kommune sine ROS-analysar vart gått gjennom.

3

Kva haldning skal vi ha i høve til bistand innan brannområdet til
andre kommunar. GT informerte om samtale Vestnes kommune.
Kommunane rundt oss avventar ny dimensjoneringsforskrift. Vi kan
lage ei «plukkliste» etter §11 i Brann- og eksplosjonsvernlova.
Dette kan gjerast etter vertskommunesamarbeid etter
Kommunelova. Avtalar skal opp i fellesnemda Nye Ålesund.
4
Møter med andre faggrupper. KIB melder om behov for bidrag inn i
gruppe som jobbar med sjølvkost og kommunale gebyr. Her kan
Else Bruland og Bjørn Eivind Haagensen bidra. GT og JS undersøker
om andre behov for samordning
5
Studietur. Oktober aktuell tidspunkt og mål. Besøk til to
brannvesen som har gjennomført samarbeid i sine regionar.
Forslag til gjennomføring på neste møte.
6
Delprosjekt som kan startast opp og gjennomføring av desse. Det
er behov for å starte eit delprosjekt som omhandlar kompetanse
og øvingsområder for det nye brannvesenet. Faggruppa oppretta
eit delprosjekt for dette området. Gruppa skal bestå av Arne Sigurd
Hansen(leiar), Bjørn Rasdal, Nils Kristen Skaar og Øystein
Bjørkavåg. Det blir laga ei bestilling og mandat for gruppa. Frist for
ferdig rapport 01012019.
7
Status HMS-gjennomgang av brannstasjonane. MW orienterte om
gjennomføring av kontroll på brannstasjonane og arbeidet rundt
dette. Endeleg rapport vil føreligge til neste møte.
8
Anna. KIB informerte om at Gerhard Strand Fitje har sagt opp si
stilling i Sandøy kommune. Dette vil skape hindringar for Nye
Ålesund og for denne gruppa.
KIB informerte og om investering Sandøy brannvesen for
bilmateriell. Sandøy og Haram kan bruke same spec. For
anbodsrunde køyrt gjennom innkjøp Ålesund.
Møteplan andre halvår 2018:
30. august – Ålesund
26. september – Sandøy
17. oktober - Haram
15. november – Skodje
13. Desember - Ørskog
Johnny Stølen
28052018

