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MØTEREFERAT 
 
 
 
 
 
 

Møtetype: AMU – møte Referat nr.:  3/18    Referent Martinsen 
Møtested: Møterom Industriveien 28 Dato: 08.05 Kl.: 13:30 

 

Møtedeltakere: John Arne Karlsen, Terje Foss, Anne Veronika Dehlic, Thomas 
Vamsæter, Ann-Katrin Jansen og Audun Martinsen 
 
Forfall: 
Jim Rædergård 

 
Møte gjennomføres i henhold til prosedyre for møter ØRB 
 

1. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste, møtereferat fra møtet 12.02.18. 
2. Informasjon fra brannsjefen 

 Status ØRB 
 Status sykefraværet 
 Status avvik 
 Helsekontroller 2018 
 Fysiske tester ved beredskapsavdelingen 

 
3. Informasjon fra bedriftshelsetjenesten (BHT) 
4. Arbeidstilsynets tilsyn ved ØRB og videre oppfølging av dette.  
5. Organisering av AMU. Forslag: Saksforberedelser, innkallinger og referatføring 

tillegges seksjonsleder HMS og øvelse.   
6. Vernerunder 2018. Forslag: utsettelse av frist til høst 2018. 
7. Eventuelt 

 Møtekalender AMU  for høst 2018 
 Prosedyre: Øvelse – nedbrenning av hus.  

 
Møteleder er ansvarlig for å videreformidle spørsmål til rette ansvarlige 

 
Sak. 
Nr. 

Tittel: Innhold/Konklusjon: Ansvarlig: Frist: Utført: 

1 Godkjenning av 
saksliste 

Godkjennes. 
HVO stiller spørsmål om status i 
saken om røykdykker (RD) 
samband. Foss uttaler at mail er 
sendt brannmestere for ca. 1 
måned siden i ett forsøk på å 

Brannsjefen   
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kartlegge omfang. Ingen feil er 
foreløpig meldt inn.  

2 Informasjon fra 
brannsjefen 

Brannsjefen gav en kort status 
om: 
 
• Stillinger og vakanser i hele 

selskapet. 
 

HVO ytrer bekymring rundt 
tilstanden på feieravdelingen. 
Brannsjef viser nylig utarbeidet 
tiltaksplan for feiervesenet og 
denne inneholder både 
virksomhetsstyrende tiltak og 
tiltak som vil påvirke HMS 
positivt.  
 

 Status sykefravær. 
 
Dehlic informerer om 
systemutfordringer som fører til 
at det er vanskelig å få tatt ut 
statistikk. Men mener at dette vil 
være oppe å gå i mai.  
 

 Bruk av overtid 
 
Dehlic informerte om 
prinsippene for overtid og at det 
ikke kan skilles på overtid 
beredskap og overtid som 
instruktør. Det er det antall timer 
utover normalt timeantall som 
legges til grunn.  
 

 Avvik 
 
Martinsen redegjorde for 
avvikssituasjonen på beredskap. 
Andre avdelinger ble ikke tatt 
med denne gangen grunnet 
manglende tilganger. Dette vil bli 
utbedret innen kort tid. Det er 
iverksatt ett arbeid med å få 
kvittert ut avvik og foreløpig frist 
for flertallet av avvikene er 
31.05.18. Det er også iverksatt en 
rutine hos seksjonsleder HMS, 
der avviks håndtering vil 
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gjennomføres ukentlig.  
 
 
 

 Helsekontroller og 
fysiske tester. 

 
Foss redegjorde for innskjerping 
av rutiner og krav til 
helsekontroll og fysiske tester. 
Dette for å skape forutsigbarhet 
og kontinuitet, både for 
mannskaper og for selskapet. Det 
er også viktig at alle lovpålagte 
krav blir fulgt og dokumentert. 
Foss understreket viktigheten av 
fysisk skikkethet, da det stilles 
store krav til brannmenn under 
innsats.  Prosedyren revideres og 
legges fram på neste AMU 
 
 
 

3 Informasjon fra 
bedriftshelsetjen
esten (BHT) 
 

Jansen informerte på generelt 
grunnlag om HMS senteret og 
gav uttrykk for at hun ville jobbe 
målrettet med å bli kjent med 
ØRB.  

   

4 Arbeidstilsynets 
tilsyn ved ØRB 
og videre 
oppfølging av 
dette.  
 

Brannsjefen viste en plan som 
inneholdt både kortsiktige og 
langsiktige tiltak. Flere av de 
kortsiktige er allerede utført 
eller i ferd med å utføres. Det 
nedsettes en arbeidsgruppe for 
hver stasjon (1 og 2). Stasjon 1 
inkluderer også feiervesenet. 
Første arbeidsgruppemøte for 
stasjon 1 er 15 mai. Stasjon 2 blir 
iverksatt så fort tilsvaret fra 
Arbeidstilsynet ankommer.  

   

5 Organisering av 
AMU.  

Forslag: Saksforberedelser, 
innkallinger og referatføring 
tillegges seksjonsleder HMS og 
øvelse.   
 
Vedtak: Forslaget tas til følge.  

   

6 Vernerunder 
2018 

Forslag: utsettelse av frist til høst 
2018. Seksjonsleder HMS 
iverksetter planlegging og 
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gjennomføring etter 
sommerferien.  
 
Vedtak: Forslaget tas til følge.  

7 Eventuelt  Møtekalender AMU 
 
AMU vedtar å gjennomføre 
møter på følgende datoer høst 
2018: 
 

1. 29 august 09:00-12:00 
2. 24 oktober 09:00-12:00 
3. 12 desember 09:00-12:00 

 
 Prosedyre 

 
Forslag: Prosedyre for øvelse: 
nedbrenning av hus innføres for 
å ivareta sikkerheten til 
mannskaper, sikre 
etterrettelighet i dokumentering 
og sikre kvalitet på øvelse.  
 
Vedtak: Forslaget tas til følge.   

   

  Møtet hevet 15:30    
 


