Samarbeidbedrift/kommune

Moldebedrift er brannstasjon
ASBrødreneMidthaug,
som ligger i bygda Kleive
noen mil utenfor Molde,
driver den lokale
brannstasjonen – fra egne
lokaler og med bedriftens
ansatte som mannskaper.
NSO etterlyser bedrifter
med tilsvarende
samarbeidsavtaler.

Bedriftsleder og brannsjef: Karsten O. Midthaug viser gjerne fram bedriftens egen
beredskapsbil. Men i garasjen blir den nok lillebror i forhold til den kommunale
brannbilen. Foto: A-G Kristiansen

Av administrasjonssjef
Anne-Grethe Kristiansen

I

forbindelse med gjennomgang av
industrivernrapporten, reagerte NSOs
saksbehandler på dimensjoneringen av
industrivernet ved AS Brødrene Midthaug: Bedriften er i beredskapsklasse III,
men oppga at de både hadde fire røykdykkere, egen brannbil og mere til. Så
mye utstyr og kompetanse er ikke vanlig
for en klasse III-bedrift. Hvorfor denne
overdimensjoneringen?
En nærmere undersøkelse viste at
Molde brannvesen leier lokaler av Brødrene Midthaug for den kommunale
brannbilen for Kleive og omegn. Denne
ordningen har vart siden 1957. Molde
brannvesen har ansatt ti mannskaper i
brannvernet i Kleive og omegn som bemanner brannbilen. Åtte av dem er ansatt
ved Brødrene Midthaug. Fire er opplært,
øvd og utstyrt som røykdykkere. De kan
også benytte seg av bedriftens egen brann-
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bil, som er av en noe eldre modell, men
fullt brukbar.
– Som en følge av avtalen med Molde
brannvesen vil vårt eget industrivern til

Foto: Øyvind Leren

enhver tid være godt opplært og velutstyrt for innsats, sier daglig leder Karsten
O. Midthaug til Sikkerhet. – I tillegg har
vi vår egen brannbil og mer personell som
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for kommunen
kan gå i innsats dersom det for eksempel skulle inntreffe to hendelser samtidig, både her på bedriften og i
nærområdet på Kleive.

NSO positive
NSO mener det er positivt at industrivern og kommunalt brannvern samarbeider på denne og liknende måter. Sikkerhet har i en tidligere artikkel (nr. 10/2001)
skrevet om Bussbygg som overtok driften av den lokale
brannstasjonen etter avtale med kommunen – det var
tilfeldigvis også Molde komune. Men nå ønsker tilsynssjef i NSO, Bjørn E. Jacobsen, å kartlegge hvilke typer
samarbeidsavtaler som finnes mellom virksomhet og
kommune, og hvor mange det er som har inngått slike
avtaler.
Gjennom Sikkerhet ber NSO de bedriftene som har
en eller annen form for formell avtale om å ta kontakt:
– Er din bedrift aktuell for dette temaet, så send en
kort orientering med e-post til: bjorn.jacobsen@nso.no
eller på telefon 23088547. Dette vil vi vite mer om,
avslutterBjørn E. Jacobsen.

AS Brødrene Midthaug
Produksjon:Trapper, flaggstenger, rekkverk, stiger,
rullestolramper mv.
Er eneste produsent av strekkmetall i Norge. Råmaterialene er stål eller aluminium fra nordiske stål- eller
aluminiumsprodusenter. Platene bearbeides i moderne
strekkmetallmaskiner som utnytter metallet maksimalt.
CPStm Colour Power System - bedriftens eget system
for pulverlakkering med overflatebehandling - er et av
Skandinavias mest moderne anlegg med 9 trinn forbehandling for stål- og aluminiumsprodukter.
Antall ansatte: 75
Omsetning (2002): 90 mill

HJERTEVAKTEN

ANNONSE: SNØGG
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