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TILSYN - ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS
Vi viser til tilsyn den 19.07.2018.
Arbeidstilsynet har mottatt varsel om en arbeidsulykke i virksomheten. På bakgrunn av dette har
Arbeidstilsynet gjennomført et tilsyn for å starte arbeidet med å opplyse saken. I tilsynet stilte vi
spørsmål knyttet til virksomhetens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet, samt andre
forhold i forbindelse med den meldte hendelsen.
For å vurdere om virksomheten følger bestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen og om det er
nødvendig å iverksette forebyggende tiltak, trenger Arbeidstilsynet flere opplysninger. Hvis dere ikke har
de opplysningene vi etterspør, så gi oss skriftlig tilbakemelding om dette.

Krav om opplysninger
Vi ber om å få tilsendt følgende opplysninger/dokumentasjon innen 20.08.2018:
 Skriftlig arbeidsavtale for den omkomne
 Timelister for siste 2 måneder frem til ulykkesdagen
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at arbeidstiden er forsvarlig, at det gis nødvendige
pauser og hvile, og at arbeidet er sikkerhetsmessig forsvarlig når uforutsette naturhendelser
medfører unntak fra arbeidstidsbestemmelser, samt en beskrivelse av hvordan dette ble
ivaretatt overfor den omkomne
 Oversikt over hvilken opplæring som er nødvendig for å utføre det aktuelle arbeidet, og kopi av
kartleggingen og risikovurderingen som ligger til grunn for opplæringskravene
 Oversikt over den opplæringen som den omkomne hadde fått, herunder dokumentert opplæring
knyttet til arbeidet som ble utført
 Beskrivelse av om det stilles helsemessige krav til den omkomnes stilling
 Bekreftelse av eller dokumentasjon for at det var gjennomført helseundersøkelse
 Kopi av rutine for innkalling av mannskap, evt. en redegjørelse for hvordan dette blir
gjennomført hvis det ikke foreligger en rutine
 Kopi av rutine eller instruks for bruk av verneutstyr ved diverse slukningsarbeid
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 Kopi av rutine for kontroll og vedlikehold av verneutstyr og arbeidsutstyr
 Oversikt over når verneutstyr og arbeidsutstyr som ble benyttet ved ulykken, ble kontrollert og
vedlikeholdt sist
 Kopi av rutine eller skriftlig arbeidsinstruks for utførelse av det aktuelle arbeidet
 Beskrivelse av hvordan den omkomne var gjort kjent med rutiner og instrukser
 Kopi av intern ulykkesrapport med beskrivelse av antatt hendelsesforløp og vurdering av om det
er nødvendig med forebyggende tiltak
 Kopi av øvrige deler av internkontrollsystemet som er relevant for ulykken
Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-5 første ledd til å kreve disse opplysningene.

Begrunnelse:
Brannsjef John Arne Karlsen orienterte om ulykkesforløpet slik de hadde opplevd det, samt
utfordringene med mange og intense slukningsoppdrag i forbindelse med den lange tørkeperioden som
pågår. I tillegg er det "ordinære oppdrag" som utføres.
Brannsjef John Arne Karlsen opplyste at det var svært utfordrende å følge egne rutiner i forhold til
renhold og vedlikehold av utstyr, i og med at det var så mange oppdrag samtidig. Disse oppgavene er
høyt prioritert, ikke minst for å sikre at utstyr er i orden og rengjort for å minske faren for yrkesskader.
Brannmannskapene arbeidet lange skift, og benyttet alle tilgjengelige ressurser. I forkant av ulykken ble
tre erfarne brannmenn kalt ut til brannstedet, samt den omkomne som var tilkallingsvakt. Til daglig
arbeidet han i det offentlige, og hadde en deltidsstilling i Øvre Romerike brann og redning IKS.
Det var en plassert en forsterkningsbil på brannstedet, hvor det blant annet var mer utstyr tilgjengelig,
samt mat og drikke. Det ble opplyst at alle på stedet hadde obligatorisk verneutstyr, men på
tilsynstidspunktet kunne det ikke bekreftes at omkomne brukte maske under slokningsarbeidet. Det
ble opplyst at den omkomne hadde fått grunnopplæring som er obligatorisk for å kunne arbeide som
brannmann, men hadde ikke opplæring for slokking av skogbrann. Det ble opplyst at det var få som
hadde denne spesifikke opplæringen.
Det ble redegjort for hvordan brannvesenet arbeider til daglig, og hvilke prosedyrer og rutiner som er
iverksatt. Blant annet har de nylig begynt å føre oversikt over innsatsbemanning.
Tilsynet som ble gjennomført danner grunnlag for hvilke opplysninger som Arbeidstilsynet ønsker for
videre behandling av ulykken. Det kan være behov for mer dokumentasjon senere i saksbehandlingen,
og oversikt over dette vil eventuelt bli sendt ved en senere anledning.

Dere kan klage
Dere kan klage dersom dere mener dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene jf.
forvaltningsloven § 14. Fristen for å klage er tre dager fra dere mottar vedtaket. For nærmere
opplysninger om klageinstans og fremgangsmåte, se www.arbeidstilsynet.no/klage.
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Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2018/34942.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen, for
Vigdis Tingelstad
tilsynsleder
(sign.)

Lars Erik Kristiansen
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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