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ÅRSMØTE 
 

BERGEN BRANNKORPSFORENING 
AVD.098 FAGFORBUNDET 

www.bbf098.no 
 

Onsdag 19.februar - 2020 
Kl.1600 

Hovedstasjonen 
Servering fra kl. 1530 

 
Saksliste etter vedtektene 
 blir lagt ut på bbf098.no 

 
 

Vi gjør oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet, må sendes styret innen 14 dager etter kunngjøringen. 
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STYRET 2019 

 
 
VERV: NAVN: 

Leder Glenn Kenneth Lauvik 

Nestleder Christer Skei           

Sekretær Alexander Nesse 

Kasserer Erik Blindheim 

Styremedlem Andre Vermedal                   

Styremedlem Kim Daniel Haugsvær                                

Styremedlem Elisabeth Mikalsen 

Studieleder Jørn Davidsen 

Pensjonisttillitsvalgt: Jan Davidsen 

Ungdomsrepresentant Kim Sebak 

Vara styremedlem: Jan Ove Haga 

  

Revisor Jan Sundberg 

Revisor Lise Midtun 

Valgkomite 
 
Tordis Valskog 
Ronny Smistad 

                                                    Per Bårdsen 
 
 

REPRESENTASJON: 

 
Fylkesrepresentant:    Jørn Davidsen 
Fylkesrepresentant vara:    Glenn K Lauvik 
Faggruppe brann nasjonal:                                    Jørn Davidsen 
Norsk Brannmannsforum:                                      Jørn Davidsen 
Faggruppe brann, Hordaland:                                Jørn & Glenn 
Koordineringsforum: Jørn & Glenn 
 
Fanekomite:                                                           Alexander Nesse 
                                                                               Fatma Ali 
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STYRETS BERETNING FOR 2019 
 

    
Foreningen har gjennom året hatt tillitsvalgte på: 

 
Operativ:        Christer Skei og Glenn K Lauvik 
Særskilt tilsyn:     Andre Vermedal 
Seksjon boligbrannsikkerhet:  Alexander Nesse 

 
I perioden er det avholdt 6 styremøter, 4 medlemsmøter for alle samt        
en rekke medlemsmøter på avdelingsnivå. 
48 formelle møter og et utall uformelle.  
 

     
 
Nye medlemmer i perioden: 13                                                   

 
Antall medlemmer pr. 31.12.19 er: 183 derav 84 yrkesaktive  
 
6    medlemmer på kontor og administrasjon 
30  medlemmer i Beredskap 
10  medlemmer i 110-sentralen 
38  medlemmer i Brannforebyggende  
 
      
Medlemmer som er gått bort i 2019: 4 
 
 Karl Ove Helle 
 Bjørn Bødtker 
 Karstein Torkildsen  
 Sandy Samuelsen 
 
 
Medlemmer som er gått bort i 2020: 2 
  

Jan Mæland 
Egil Larsen 
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FRA 2019 

I året som gikk har vi hatt nok et aktivt år med mange saker og 
utfordringer. I forhold til arbeidsgiver har vi opptrådt konstruktivt og 
ryddig mener vi. Når det gjelder saker generelt vil der selvfølgelig alltid 
være uenigheter. 

Gjennom 2019 har vi hatt faste kontakt/samarbeidsmøter hvor løst og 
fast blir tatt opp uten nødvendigvis en fastsatt agenda. I tillegg har vi 1 
strategikonferanse som arbeidsgiver inviterer oss med på som har 
foregått på Solstrand 18 og 19 februar. I disse møtene benytter vi 
mulighetene vi har til å påvirke fremtiden vår uten at nødvendigvis alt blir 
tatt til etterretning. Vi er nok oftere nå enn før enig om at vi er uenig uten 
at det store konfliktnivået oppstår. 
Foreningen har i året som gått hatt fokus på bedre og tydeligere 
informasjon utfra tilbakemeldinger fra medlemmer i 2018. Det er ingen 
tvil om at aktiviteten har vært høy også i 2019 uten at medlemmene 
nødvendigvis er informert godt nok om dette, her har vi fortsatt 
forbedrings potensiale og visjon om å bli enda bedre. 
Styret har i 2019 hatt fokus på medlemmers kompetanse og 
arbeidsmiljø. I den anledning har styret innvilget alle søknader om kurs 
og seminarer. I tillegg har vi hatt medlemsmøter med relevante temaer 
og innslag med eksterne aktører. Steina Fuglevåg pensjon, SRbank 1 
etc.  
Profilering har også vært et satsningsområde i 2019   
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110 HORDALAND 
 
I perioden 2019 har det blant annet vært jobbet med prosessen ang 
sammenslåing av de to 110-sentralene i Florø og Bergen. BBF har vært 
representert i drøftingsmøter rundt denne sammenslåingen. 
Konsekvensene av denne sammenslåing har ikke noen direkte 
påvirkning for våre medlemmer i 110-sentralen, da lokasjonen for «ny» 
110-sentral er bestemt skal være i Bergen og Hovedstasjonen. Det er 
satt som mål at de to sentraler er samlokalisert ila. Februar 2021.   
Det er satt i gang ett arbeid for å bygge om litt i 110-sentralen, dagens 
plassering av operatørplasser er ikke ideell og det skal inn 2 nye 
operatørplasser ifm. samlokaliseringen. Det vil da være totalt 6 
operatørplasser. Det er tiltenkt at ombygging skjer hovedsakelig innen 
for det areal 110-sentralen disponerer i dag.  
Det har i perioden sluttet 3 personer i sentralen. 2 er gått av med 
pensjon og en har gått tilbake til beredskap etter endt tjenesteperiode på 
3 år. Dette har resultert til 2 nyansettelser eksternt og 1 intern fra 
beredskapsavdeling.    
I 2019 har 110 sentralen tatt i bruk flere teknologiske løsninger, deriblant 
streaming fra innringer. Dette er et verktøy som er nyttig for å kunne 
avgjøre omfanget av hendelsen, slik at nok ressurser blir varslet til 
hendelsen. I slutten av perioden ble det også igangsatt ett nasjonalt 
prosjekt for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy(OHV) for de 
12 110-sentralene i landet.  Dagens OHV er ustabilt, utdatert og det er 
overmodent for utskiftning.  3 ansatte i fra 110-sentarlen er delaktig i 
dette prosjektet. 
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SEKSJON SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER  
 
I løpet av 2019 har vi fått et nytt medlem på seksjon særskilt tilsyn og to 
nye på analyse. Det har ikke vært avholdt et eget foreningsmøte på 
seksjonen særskilt tilsyn eller analyse. 
 
En felles sak som angår arbeidsmiljøet på seksjon særskilt avdeling, har 
sammen med fagforeningen Nito blitt oversendt til ledelsen i 
brannvesenet. Glenn har medvirket i denne prosessen. Det har vært og 
er fortsatt et meget godt samarbeidsklima mellom de nevnte foreninger. 
Arbeidet med arbeidsmiljøet er pågående 
 
ledelsen har valgt å avslutte samarbeidsmøtene vi hadde tidligere. Dette 
medfører at det kan være vanskeligere å fremme saker om eks. bedre 
arbeidsmiljø etc. 
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SEKSJON BOLIGBRANNSIKKERHET 

Det har i perioden vært jobbet mye med ny organisering på seksjon 
boligbrannsikkerhet. Arbeidet ble satt i gang etter bestilling fra 
brannsjefen den 19.februar 2018  

Arbeidsgruppen har bestått av Seksjonsleder Lars Hernebãck, 
Feiermester Erlend Fikse, Svenn 1 Erik Blindheim og Tillitsvalgt 
Alexander Nesse, Bergen brannkorps forening 

Fagforbundet har sittet i arbeidsgruppen med omorganisering av seksjon 
boligbrannsikkerhet siden denne ble etablert tidlig 2018. på vegne av 
fagforbundet og medlemmene mener vi arbeidsgiver har gitt de ansatte 
gode muligheter til å utøve medbestemmelse fra tidligst mulig tidspunkt. 

Fra det tidspunktet vi startet arbeidet og frem til arbeidsgruppen leverte 
sitt forslag 12.10.2018 hadde fagforbundet løpende dialog med 
medlemmene om hva de ønsket og mente var gode løsninger for ny 
organisering. Vi hadde også fellesmøter der vi gjennomgikk forslaget og 
hentet innspill i løpet av denne perioden.  

Når forslaget var gjennomgått i ledelsen ble det returnert med 
tilbakemelding fra ledelsen om at forslaget måtte omformuleres og 
skrives om med tydeligere fokus på bunnlinjen og primæroppgaver, i 
tillegg var det viktig at alle ansatte kunne finne seg igjen i dokumentet. 

Arbeidsgruppen med tillitsvalgt ble tatt med igjen i arbeidet videre og 
informerte i den sammenheng om at det var viktig for fagforbundet og 
medlemmer at vi kjenner oss igjen i forhold til tidligere levert forslag når 
dette var klart.  

Endelig forslaget ble fremmet for BRAMU i desember 2019 og godkjent. 
Arbeidet med organiseringen fortsetter inn i 2020 

Så langt i prosessen er fagforbundet fornøyd med at medlemmer sine 
ideer og forslag har kommet med og er tatt med videre i det pågående 
arbeidet.  

Slik omorganiseringen ser ut nå mener vi at organisasjonen blir veldig 
fleksibel og fremtidsrettet hvor man har gode muligheter til å følge 
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samfunnsutviklingen og gjøre justeringer i forhold til endrede 
arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. 

Arbeidet med omorganisering viste også et behov for å se på 
bemanningssituasjonen. Ledelsen antyder at det vil bli behov for å 
ansette flere i årene som kommer. Noe som er gledelige nyheter. 

Arbeidsgiver har i 2019 meldt seksjon boligbrannsikkerhet inn på 
bedriftsmedlemskap i Brannmenn mot kreft for å støtte det gode arbeidet 
som gjøres der for vår sikkerhet og helse. Arbeidsgiver er villig til å 
investere mye tid og penger på å sikre sine ansatte mot eksponering av 
sot mm. Her må vi hive oss på og bidra med gode løsninger og 
engasjere oss når vår helse er i fokus. Planen for 2020 er å teste ut nye 
masker, forbedre innredning av eksisterende kjøretøy og bytte ut eldre 
biler. Vi må også se på måten vi jobber ute med tanke på rutiner, 
holdninger, klær mm. Her er det nok mye å hente. 

Det er holdt 2 medlemsmøter for seksjon boligbrannsikkerhet 
vedrørende større sak om arbeidsmiljøet på avdelingen. 

 
 

Konferanser & seminarer 
BBF098 har hatt fokus på kompetanseheving blant medlemmer og sendt 
flere medlemmer på fag konferanser i 2019  

 
Nasjonale kompetanse for ambulanse og AMK 2019 
3 medlemmer 
 
BRANNKONFERANSEN 2019 
3 medlemmer 
 
BRANN & REDNING 2019 
8 medlemmer 
 
MILJØ OG BRANNFOREBYGGENDE KONFERANSEN 2019 
3 medlemmer 
 
Kurs i ergonomi 
1 medlem 

Totalt sendt 18 medlemmer på konferanser i 2019 
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FAGGRUPPE BRANN & NORSK BRANNMANNSFORUM  

38 saker er styrebehandlet. 

NBMF har i 2019 hatt to plasser i Fagforbundets Faggruppe brann. 
Leder av NBMF har fast plass og i tillegg er Jørn Davidsen oppnevnt. 
Alle sakene som har vært oppe i Fagforbundets faggrupper har vært 
styrebehandlet i NBMF dagen før, slik at vi kan påvirke alle sakene.  

 

Der har vi bl.a. vært i befatning med saker som: Trygghet og sikkerhet 
2021, Særaldersgrense 110-sentralene, SFS2404, Revisjon av tipsheftet 
«Gravid og trygg på jobb i beredskap», Yrkesundersøkelsen, 
Mangfoldseminar, ICU-møte, Miljø & Brann 2019, Burn Camp, Brann & 
Redning 2019, Brannforebyggende forum, Statsbudsjettet 2020, 
Risikobasert feiing, Bildebank, Ressursportal, Yrkes NM, Møte i LOs 
justispolitiske arbeidsgruppe, Møte i referansegruppen for STAMI-
prosjektet «Kreftrisiko for brannmenn», Samfunnssikkerhetskonferansen, 
Arbeidstilsynets utkast til veileder for helseundersøkelse og fysiske krav 
til røyk- og kjemikaliedykkere. 

Viser til fullstendig beretning som blir lagt ut på brannmannsforum.no 
etter godkjenning på årsmøte 02.03-2020. 

 

 

HOVEDVERNEOMBUD ( ikke levert) 

EFOK ( ikke levert) 

REGNSKAP 

Se eget vedlegg. 
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HANDLINGSPLAN 

 
 
Handlingsplanen bygger på Fagforbundet og LOs prinsipp, 
handlingsprogram og vedtekter. 
 
Verving. Fortsette det positive arbeidet som gir resultater. Forbundets 
arbeid vedrørende yrkesgruppen vår på flere viktige områder styrker 
våre argumenter. 
 
Videre satsing på profilering. 
 
Jobbe for at medlemmer og ansatte får en verdig avslutning på karrieren 
med opprettholdelse av særaldersgrenser og tilpasset arbeidsbelastning.  
Særaldersgrenser er og kommer til å ha fokus kommende år. 
  
Jobbe for helsefremmende tiltak for alle yrkesgrupper i Branntjenesten 
både internt og eksternt. Delta i forskingsprosjekt i regi av kreftregisteret 
og STAMI. 
 
Være pådriver for offentlig drift av den totale brann/redningstjenesten 
herunder forebyggende virksomhet  
 
Være aktiv i tilsvar på offentlige høringer m.m.  
 
Opprettholde arbeid for tverrfaglig øvelsessenter og felles 
øvelsesfasiliteter. 
 
Satse på kursing og kompetanseheving for medlemmer og styrets 
representanter. Her vil vi bruke Forbundets tillitsvalgtskolering som vi vet 
holder høyt nivå. Samt relevante kurs og seminarer. 
 
Jobbe aktivt for å ivareta medlemmer som ikke kan drive aktiv 
røykdykkertjeneste. Dette må ha fokus ved utarbeidelse av 
karriereplaner. 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE I BERGEN 
BRANNKORPSFORENING 2020:  
 
Valgkomiteen har bestått av: Per Bårdsen, Tordis Valskog og Ronny 
Smistad 
 
Valgkomiteens forslag til styre i BBF 098. 
 
Leder   Glenn Lauvik   for valg: 2år  
Nestleder  Christer Skei  ikke for valg: 1år igjen  
Sekretær   Alexander Nesse  for valg: 2år  
Kasserer  Erik Blindheim   ikke for valg: 1 år igjen 
Styremedlem Andre Vermedal   for valg: 2 år    
Styremedlem  Elisabeth Mikalsen for valg: 2år 
Styremedlem Jørn Davidsen             for valg: 2 år  
Studieleder  Kim D. Haugsvær        for valg: 1 år  
Vara Styrem.       Trond Landaas            for valg: 2 år 
     
 
Ungdomstillitsvalgt Benedicte Sandstrøm    for valg: 2 år   
Pensjonisttillitsvalgt Jan Davidsen     for valg: 2 år  
 
 
Fanekomite     Kariann H. Johannessen             for valg: 2 år      
       Fatma Ali                 ikke for valg:1 år igjen 
 
Revisor      Anne Bjørke                       for valg: 2 år  
                       Jan Sundberg                       ikke for valg: 1 år igjen, 
     
     
Valgkomite     Per Bårdsen                       for valg: 3 år  
                      Tordis Valskog                      ikke for valg: 1 år igjen 
                      Ronny Smistad                      ikke for valg: 2 år igjen 
 
SKA      Utpekes av styret 
SST      Utpekes av styret 

 
Styret konstituerer seg selv når gjelder det å være hoved- og 
tillitsvalgt etter lov og avtaleverket. 
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