Denne e-postkorrespondanse blir delt ut i kveldens møte og skal betraktes som vedlegg (9) til saken.
Inger
Fra: Bjørn Iversen
Sendt: 1. mars 2010 14:01
Til: Inger Storstad
Emne: VS: Beredskapen i Verdal

Fra: Tor Reidar Wigen
Sendt: 1. mars 2010 13:43
Til: Rudolf Holmvik
Kopi: Bjørn Iversen; Arnstein Kvelstad; Trine Synnøve Hallem; Lise Heggdal; Kari Birgitte Ekseth
Emne: SV: Beredskapen i Verdal

Hei.
Forsinkelsen i utrykning kommer av forskjellen i organiseringen av brannkorpsene. I Verdal
brannvesen så er overbefalet med ut som aktivt befal, det vil si at befalet kjører først ut til skade /
ulykkested med kommandobilen og foretar en såkalt OBBO (observere, bedømme, beslutte, ordre)
samt innhenter informasjon på skade- ulykkessted slik at rette prioriteringer blir gjort for å spare liv,
helse, miljø og materielle verdier så godt som det kan la seg gjøre, og gir så sin ordre om
prioriteringer over radio til mannskapene som er på vei ut. Mannskapene vet da eksakt hva de skal
gjøre når de ankommer skade / ulykkested, og vi sparer således verdifull tid, anslagsvis 3 til 5
minutter. Etter at ambulansen flyttet fra Mule til Levanger sentrum, noe som har forlenget
ambulansens kjøretid med minst 6 minutter, så har førsteinnsatts i forbindelse med hjertestans og
andre ulykker i større grad blitt en del av oppgavene til overbefal og brannkorps. Her er tidsaspektet
fra meldt hjertestans eller ulykke som kjent meget viktig for resultatet. Beredskapen på denne
førsteinnsatsen vil forsvinne helt om rådmannens forslag blir vedtatt.
Med vennlig hilsen
Tor Reidar Wigen
Tillitsvalgt
Verdal Brann og Feiervesen
Mobil 92 68 20 99
towi@verdal.kommune.no
Fra: Rudolf Holmvik
Sendt: 1. mars 2010 12:39
Til: Tor Reidar Wigen
Emne: SV: Beredskapen i Verdal

Jeg skjønner ikke helt hva som forsinker uttrykningen med 3 -6 min med det forslaget som foreligger.
Fint hvis jeg får en forklaring på dette før kommunestyrets behandling i kveld.
Rudolf
Fra: Tor Reidar Wigen
Sendt: 1. mars 2010 09:46
Til: Rudolf Holmvik

Kopi: Bjørn Iversen; Trine Synnøve Hallem; Arnstein Kvelstad; Kari Birgitte Ekseth; Lise Heggdal
Emne: Beredskapen i Verdal

Hei.
Ser i Innherred Folkeblad og Verdalingen at du mener at beredskapen både i Levanger og Verdal vil
bli minst like god som i dag. I innstillingen fra rådmannen til kommunestyret, en innstilling som ikke
er i tråd med faggruppas innstilling, så ligger det et forslag som klart reduserer beredskapen for
Verdal. For beredskapen i Levanger kommune så vil forslaget ikke innebære endringer, så dette
stemmer. Mannskapene i Verdal brann og feiervesen går ut fra at rådmannens mening her er et
resultat av manglende kjennskap til forskjellen på hvordan de to brannvesenene har organisert sin
beredskap på, og vi står gjerne til disposisjon for å innformere om dette er ønskelig. Såfremt
rådmannens forslag blir vedtatt som fremlagt, så vil Verdals innbyggere i fremtiden få redusert
innsatsen i akuttfasen, som er den absolutt viktigste for å spare liv, helse og økonomiske verdier med
ca 3 til 6 minutter. Vi som jobber i brannvesenet er oppatt av at de som vedtar en eventuell ny
brannordning blir innformert om disse realitetene, og vi ser det som vår oppgave å sørge for at
innbyggerne blir informert om konsekvensene ved eventuelle endringer.
Kopi av denne e-posten er sendt:
Ordfører
Leder driftskomiteen
Brannsjef
Fagforbundet Verdal.
Med vennlig hilsen
Tor Reidar Wigen
Tillitsvalgt
Verdal Brann og Feiervesen
Mobil 92 68 20 99
towi@verdal.kommune.no

