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Forslag til organisering og finansiering Brann- og feiervesen ISK.
Mannskapene i Verdal brannvesen behandlet i møte 25.2.2010 rådmannens forslag til vedtak i
kommunestyret og ønsker å komme med noen betraktninger som vi mener det er viktig å
belyse før det fattes vedtak, i tillegg har vi ett konkret forslag til endring i saksfremlegget.
Verdal kommune har i dag ett meget rimelig drevet brann- og redningskorps som sikrer
innbyggerne en hurtig assistanse i alt fra brann, ulykke, flom, hjertestans og til slike ting som
vannskade i bolig. Dette er tjenester som klart vil bli langt dårligere om fremlagte forslag blir
vedtatt.
Brannmannskapene er helt enige i at det er oppgaver innen dagens to brannvesen som det er
naturlig å slå sammen, og at det skal være fullt mulig å danne et felles brann- redningsvesen,
men at det er forhold her som ikke er godt nok ivaretatt for Verdal kommune sin del. Dagens
to brann og redningsvesen har to forskjellige måter å drive på, og som det også har
fremkommet under prosjektarbeidet, to forskjellige kulturer. Verdal brann- og feiervesen har
hatt større fokus på at det er dyktige og skolerte mannskaper som er ressursen og ikke
nødvendigvis utstyret, noe som også gjenspeiles i investeringsbehov og driftsutgifter til de to
brannvesenene. Vi er derfor rimelig sikre på at Verdal kommune med det fremlagte forslaget
indirekte blir med på å betale for en dyrere brannordning i Levanger kommune.
Vårt forslag er derfor et tillegg til punkt 1 som sier at beredskapen begge kommunene
opprettholdes slik som i dag, og at kostnadene ved beredskap dekkes av hver enkelt
kommune. Dette vil sikre at dagens forskjell til utgifter for utrykninger, beredskap og
beredskapsutstyr fordeles i henhold til faktiske kostnader. I tillegg så vil begge kommunene
høste gevinst på felles ledelse og administrasjon. Med denne modellen så vil man også over
tid kunne være med på å samkjøre bedriftskulturen i de to brannvesenene slik at en eventuell
felles enhet på beredskap også blir enklere og mer økonomisk oversiktlig. Dette forslaget
reduserer foreslått fremtidig innsparing for Verdal kommune med ca 4-500.000,-, men det
garanterer at det ikke kommer uforutsette kostnader for kommunen.
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Etter vår mening er at dette er beste måten å starte et samkommune brannvesen på. Det sikrer
innbyggerne en trygg og god beredskap og kommunen

Kopi:
Brannsjef Arnstein Kvelstad
Leder Driftskomiteen Trine S. Hallem
Fagforbundet Verdal.

Med vennlig hilsen

Tor Reidar Wigen
Tillitsvalgt
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