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TILSYN - ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS | 
987615516 

Vi viser til tilsyn den 19.07.2018.

Vi har gjennomført tilsyn med deres virksomhet: ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS | orgnr. 
987615516 

Hensikten med tilsynet
Arbeidstilsynet har mottatt varsel om en arbeidsulykke i virksomheten. På bakgrunn av dette har 
Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn. I tilsynet har vi kontrollert virksomhetens systematiske arbeid med 
helse, miljø og sikkerhet samt andre spesifikke forhold i forbindelse med den meldte hendelsen. 

Den 14.07.2018 omkom en arbeidstaker i Øvre Romerike brann og redning IKS under slokking av en 
skogbrann på Tjernsmo ved Auli i Nes kommune. Arbeidstakeren var tilkallingsmannskap hos Øvre 
Romerike brann og redning IKS, og derfor ikke i full stilling i brannvesenet.

En arbeidsulykke/skade har normalt flere årsaker. For å hindre gjentakelse er det nødvendig å skaffe seg 
oversikt over disse. Erfaring viser at menneskelige feilhandlinger kan være en medvirkende årsak til 
arbeidsulykker. Sikkerhetsarbeidet må derfor redusere muligheten til å gjøre feil og konsekvensene av 
slike feil.

Vi viser til mottatt dokumentasjon 22.8.2018. I tilbakemeldingen redegjøres det for hvordan 
virksomheten er organisert og hvordan den daglige driften fungerer. Det er imidlertid en del punkter fra 
krav til opplysninger sendt 27.07.2018 som vi ikke har mottatt. Punkter som ikke er besvart, eller krever 
ytterligere dokumentasjon er beskrevet lenger ned i brevet.

Oppsummering av tilsynet
Kontrollen ble utført på/ved: 
Industrivegen 28
2069 JESSHEIM

Til stede fra virksomheten: John Arne Karlsen (Brannsjef), Christoffer E. Hauglund (verneombud), Ivar 
Husås (Avdeligssjef forebyggende), Jim Rædergard (Hovedtillitsvalgt), Audun Martinsen (Seksjonsleder 
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HMS og øvelse), Anne Veronika Dehlic (Personalrådgiver) og Terje Valvatne Foss (Avdelingssjef 
beredskap).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Lars Erik Kristiansen (seniorinspektør) og Lasse Walquist (inspektør).

Arbeidstilsynet har 20.08.2018 mottatt dokumentasjon fra virksomheten.

For å vurdere om virksomheten følger bestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen 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 09.10.2018:

Vi bekrefter å ha mottatt noe dokumentasjon/opplysninger, men det mangler fortsatt dokumentasjon 
på en del punkter. Vi ønsker tilsendt dokumentasjon på følgende punkter:

 Timelister, eller oversikt over arbeidstimer for siste 2 måneder for den omkomne

Iht. til arbeidsmiljøloven § 10-7 skal det foreligge en oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har 
arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte. Hvis dette 
ikke kan fremvises, må dette opplyses skriftlig

 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 av arbeidstidsbestemmelser, samt en beskrivelse av hvordan dette ble 
ivaretatt overfor den omkomne.

Arbeidstilsynet ønsker spesifikk dokumentasjon på hvordan virksomheten sørger for at arbeidstid, 
pauser og hvile blir ivaretatt. Vi viser til arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e, 10-
7 samt forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (interkontrollforskriften) 
§ 5 andre ledd nr. 7. Hvis dette ikke foreligger, må dette opplyses skriftlig.

 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.

 Vi viser til krav iht. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 8-1, som beskriver krav til opplæring, og om dette er gjennomført.

 Oversikt over den opplæringen som den omkomne har fått, herunder dokumentert opplæring 
knyttet til arbeidet som ble utført.

Det er ikke mottatt oversikt over nødvendig opplæring som er gjennomført. Det opplyses i brev fra Pål K. 
Myhre-Svendsberget av 07.08.2018, at virksomheten ikke kan fremvise gjennomført opplæring da denne 
befinner seg i omkomnes eie. Vi regner imidlertid med at virksomheten selv har en oversikt over 
opplæring som til enhver tid blir gitt til arbeidstakere, og ber om en kopi av denne. Arbeidstilsynet 
ønsker å motta skriftlig dokumentasjon på spesifikk opplæring som den omkomne hadde gjennomført 
før ulykken intraff.

 Kopi av rutine for innkalling av mannskap, evt. en redegjørelse for hvordan dette blir 
gjennomført hvis det ikke foreligger en rutine. 



VÅR REFERANSE 3
2018/34942

Det opplyses i tilbakemeldingen på side 3, at det finnes rutiner for innkalling av frimannskaper. Vi har 
imidlertid ikke mottatt denne rutinen, og ønsker denne tilsendt.

 Oversikt over når verneutstyr og arbeidsutstyr som ble benyttet ved ulykken, ble kontrollert 
og vedlikeholdt sist.

Det er ikke mottatt oversikt over ovenevnte punkt. Vi ber derfor om at dette oversendes. Hvis det ikke 
foreligger en oversikt, må dette opplyses skriftlig.

 Kopi av rutine eller skriftlig arbeidsinstruks for utførelse av det aktuellle arbeidet.

Vi kan ikke se å ha mottatt rutine eller instruks for utførelse av det aktuelle arbeidet som ble utført da 
ulykken skjedde. Hvis dette ikke foreligger, må dette opplyses skriftlig.

 Beskrivelse av hvordan den omkomne var gjort kjent med rutiner og instrukser.

Vi kan ikke se å ha mottatt signert dokumentasjon på at den omkomne var gjort kjent med 
virksomhetens interne rutiner og instrukser. Hvis dette ikke foreligger, må dette bekrefte skriftlig.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er krav om opplysninger bare delvis oppfylt.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-5 første ledd til å kreve disse opplysningene.

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.

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er 
korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding 
senest 09.10.2018. Dere vil etterpå motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

Pålegg - Arbeidsulykke - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 
Arbeidsgiver skal kartlegge årsaker til arbeidsulykken. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver 
vurdere risikoen for at slike ulykker kan skje igjen og iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å 
redusere mulighetene for at dette kan skje. Etter ulykker er det avgjørende å skaffe frem best mulig 
kunnskap om hva som skjedde, for deretter å se på både utløsende og bakenforliggende årsaker til at 
ulykken skjedde. Årsaker kan være av både menneskelig, teknisk og organisatorisk art. Kartleggingen må 
ikke avgrenses til utløsende årsaker som menneskelige feilhandlinger, men også avdekke hvorfor 
personen handlet feil. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:

Virksomheten skal utarbeide en intern ulykkesrapport uavhengig av både Arbeidstilsynets, og politiets 
arbeid. Virksomheten må derfor selv kartlegge hendelsesforløpet, og utfra dette arbeidet se om det kan 
være noe grunnlag for endring, for å hindre gjentakelse.

www.arbeidstilsynet.no/klage
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Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 09.10.2018 ha mottatt:

 intern ulykkesrapport

 Beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket

Om regelverket
Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoen for skade på eller 
fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Kartleggingen skal omfatte de faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og 
sikkerhet. 

Risikovurdering skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på 
bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at 
opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. 

For å redusere risikoen i arbeidet, skal arbeidsgiver iverksette tiltak og/eller utarbeide plan. Tiltakene 
og/eller plan skal bygge på gjennomført kartlegging og risikovurdering.

Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i kartleggingen og i utarbeidelsen av 
risikovurderingen, tiltak og/eller plan. 

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.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
www.arbeidstilsynet.no
www.regelhjelp.no
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Med hilsen

Arbeidstilsynet

Vigdis Tingelstad
tilsynsleder
(sign.) Lars Erik Kristiansen

seniorinspektør
(sign.)

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


