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          Bodø, 05. mai 2021 

 

 
 

Møtested og dato: 

Teams møte, Bodø, onsdag 5. mai 2021, kl. 13:30 – 15:30. Inviterte sørger for å varsle vara 

ved behov. 

  

Invitert: 

Leder AMU (Leder beredskap) 

Sekretær (HR-Sjef) 

HR-Sjef 

Leder 110-sentralen 

Leder Beredskap 

Leder forebyggende 

Hovedverneombud 

Fagforbundet 

NITO 

Delta 

 

Deltakere: 

Joakim Jarnæs 

Ivar Hogstad 

Kay Bjarne Sund 

Arnfinn Gundersen 

John Harald Løkås 

Morten Waleniussen 

Per Gunnar Pedersen 

Sturla Roti 

 

 

 

EKSTRAORDINÆRT AMU MØTE 

Ekstraordinært AMU møte i forhold til orientering om ny brannordning som skal opp som 

beslutningssak i representantskapet 7. mai. Videre drøfting rundt prosjektmandat for utarbeidelse 

av kompetanse og materiellplan som er under utarbeidelse. Henviser til vedlegg i AMU teams 

kanal. 

 

Velkommen 

Leder AMU startet møte og ga ordet til Brannsjef, Per Gunner Pedersen. 

 

  

 

REFERAT AMU 
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Introduksjon 

Noe av bakgrunnen for orientering er ønske om involvering samt få tilbakemelding/uttalelse fra 

AMU i forhold til prosessen med ny brannordning.  

 

• Siste innspill til brannordning kom fra Saltdal 4. mai. 

• Informerer om hvor saken står før den skal behandles på representantskapet på 7. mai. 

• Lage planverk for de endringer som forslås. 

• Involvering på deltid er neste fase. 

• Konsekvensvurdering underveis i prosessen er viktig. 

• Ønsker en uttalelse fra AMU. 

• Legger ved presentasjon. 

 

Gjennomgang/samtaler 

• Hovedverneombud 

• Utfordringer er kanskje størst hos de som får røykdykkertjeneste for første gang 

• Oppfølging av ren og skitten sone på stasjoner som enda ikke er forberedt for 

dette. Rengjøring av utstyr på en forsvarlig måte. 

• Det forventes opplæring håndteres i linjen i Brigaden (følge instrukser) 

• Nytt beredskapstillegg i forhold til ny SFS2404 Særavtale 

• Tror ikke mannskapene er motivert av lønn og det vil bli ett viktig løft med 

kompetanseutvikling og mer tid til trening. Man føler seg ikke så usikker under 

innsats. 

• Er kommunene klar over kostnadsøkningene? 

• Ivar Hogstad 

• Kan bli en utfordring at enkelte mannskaper ikke ønsker å fortsette i tjenesten når 

timetallet og forventningene øker? 

• Morten Waleniussen 

• Fysiske tester, kan vi miste noen? 

• Bra med kompetanseløft 

• Joakim Jarnæs 

• Beleilig tidspunkt i forhold til kursendring for avdelingen 

• John Harald Løkås 

• Historisk hadde deltid før flere timer enn nå (Valnesfjord) 

• Litt redd for at noen syntes dette kan bli for mye 

• Gode fasiliteter er nødvendig (ren og skitten sone) 

• Per Gunnar 

• Bare Bodø kommune som har vurdert nedtrekk i modellen. 

• Kostnadsøkning i anbefalt plan på 1.3 millioner 

• Hemis 

• Bra for miljøet med kompetanseheving 

• Bra for samfunnet generelt 

• Sturla 

• Kan også motivere mannskaper til å jobbe i Salten Brann 
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Videre orientering om strategiplan for biler og kompetanse 

Planen er oppe til drøfting på representantskapsmøtet den 7. mai, viser til vedlagt presentasjon i 

AMU teams kanal. 

 

Joakim Jarnæs orienterte litt rundt prosessen med prosjektmandatet. Sturla Roti har laget det 

meste av grunnlaget og det gjøres nå enkle justeringer. Dette mandatet er klart de nærmeste 

dagene. Viktig med god involvering av mannskapene underveis i denne prosessen. Skal behandles 

av styret i Salten Brann i oktober. 

 

Det ble gjennomført enkle drøftinger rundt muligheter og utfordringer på kompetanse og 

materiell.  

 

 

Anbefaling fra AMU i forhold til prosessen med ny brannordning 

AMU stiller seg bak en brannordning med kompetanse og materiellplan i det perspektiv at disse 

gir kompetanseutvikling for mannskapene og tilpasset utstyr for å løse samfunnsoppgavene. Dette 

gir mannskapene en bedre forutsetning for å kunne løse oppdraget trygt og forsvarlig og sådan 

ivareta kravene i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har forventninger om at både AMU, 

vernetjenesten, tillitsvalgte og ansatte blir involvert videre i prosessen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Leder i AMU 

Joakim Jarnæs 


