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MØTEREFERAT 
 
 
 
 
 
 

Møtetype: AMU – møte Referat nr.:  4/18    Referent Martinsen 

Møtested: Jessheim brannstasjon Dato: 18.09 Kl.: 12:30 
 

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

 
Møte gjennomføres i henhold til prosedyre for møter ØRB 
 
 

1. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste, møtereferat fra møtet 08.05.18 
2. Informasjon fra brannsjefen 

 Sommeren 2018 
 Tilsyn etter hendelsen i Nes 140718 
 Status feiervesenet  
 Status sykefraværet 
 Status avvik 
 Hendelser med skader 
 Status overtid 

3. Informasjon fra bedriftshelsetjenesten (BHT) 
4. Status prosjekt – ren og uren sone stasjon 1 og 2 – seksjonsleder HMS & Øvelse 
5. Den generelle HMS statusen i ØRB – seksjonsleder HMS & Øvelse 
6. Turnuser heltid – avdelingsleder Beredskap og personalrådgiver 
7. Eventuelt 

 
Møteleder er ansvarlig for å videreformidle spørsmål til rette ansvarlige 

 
Sak. 
Nr. 

Tittel: Innhold/Konklusjon: Ansvarlig: Fri
st: 

Utfø
rt: 

1 Godkjenning av 
saksliste 

 Godkjenning av møteinnkalling, 
saksliste, møtereferat fra 
08.05.18. 
 
Opplest og vedtatt. 

Brannsjefen   

2 Informasjon fra 
brannsjefen 

Brannsjefen gav en kort status 
om: 

Brannsjefen   
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Sommeren 2018:  
Brannsjefen redegjorde for den 
hektiske sommeren i selskapet. 
ØRB har mistet to ansatte i 
sommer, Bent Larsen og Robert 
Odden. Robert døde i innsats i en 
skogbrann i Nes. Det har også 
vært en hektisk tid med mange 
skogbranner generelt som har 
utfordret selskapet. Ble gjort 
mange tiltak fortløpende og som 
gav god effekt. 
Kommunikasjonshåndteringen 
ble fremhevet som ett særskilt 
godt tiltak. Videre ble den 
fremskutte enheten med 
forpleining og utstyr nevnt som 
en forsterkende faktor. 
Beredskapsleder tillegger at 
selskapets flåtetstyring og 
disponering av personell har 
fungert godt. Man har klart å 
unngå å trekke personell hjem 
fra ferie.  
 
HVO stiller spørsmål ved hvordan 
ØRB skal ruste seg for fremtidig 
skogbrann innsats.  
 
Brannsjefen viser til at det er 
beredskapsavdelingen som skal 
komme med forslag til tiltak.  
 
Seksjonsleder HMS opplyser at 
dette vil forsøkes å svare ut i den 
overordnede risiko og 
sårbarhetsanalysen som nå skal 
lages. Det er også laget en 
beredskapsplan for skogbrann i 
sommer og det er en prosess på 
gang med CIM. 
 
Tillitsvalgt spør om brannsjefen 
føler han har tilstrekkelig med 
administrasjon.  
 
Brannsjefen ser at det er flere 
oppgaver som skal løses på 
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dagtid og at fokuset på HMS vil 
kreve mer ressurser.  
 
Beredskapsleder forklarer at det 
med desentralisert ledelse kan gi 
mer rom til overordnet ledelse.  
 
Arbeidstilsynets tilsyn etter 
bortgangen til Robert i Nes 
14.07.18: 
Arbeidstilsynet iverksatte tilsyn 
kort tid etter hendelsen. De var 
imøtekommende og hadde stor 
forståelse for situasjonen ØRB 
var i. De ba om en del 
dokumentasjon. Dette ble svart 
ut i en fellesrapport med vedlegg. 
Det var 15 punkter som ble 
kvittert ut til fristen 20.08.18. 
Brannsjefen gikk igjennom alle 
de 15 punktene. 
 
Status feiervesenet: 
Utfordringer som alle er kjent 
med. Status i dag er at Geir Ove 
Flindrum har sagt opp sin stilling 
og er sykmeldt. Arbeidsgiver har 
valgt å spørre Pål Svendsberget 
om han kan være fungerende 
avdelingssjef til årsskifte. 
Feieravdelingen er også preget 
av sommeren 2018 og tapet av 
Bent Larsen. Det er ett stort 
etterslep med tilsyn og feiing. 
Det skal lyses ut stillinger og de 
er klare for å kjøres ut. Det er 
stoppet frem til ny leder er på 
plass.  
 
HVO stiller seg kritisk til dette og 
er bekymret for at Pål skal få 
enda mer å gjøre i en allerede 
overbelastet situasjon.  
 
Beredskapsleder opplyser at Pål 
skal få hjelp til å skjøte oppgaver 
på beredskap i denne perioden. 
HR og beredskapssjef skal finne 
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en god løsning å presentere for 
tillitsmenn.  
Status sykefravær: 
Sykefraværet i ØRB er per i dag 
ganske bra. Noen 
langtidssykmeldte, men ellers er 
status god.  
Totalt for beredskap er det hittil i 
år 5,5%. 
Total for ØRB er det 5,61%. 
Feieren har 7,96%. 
Forebyggende har 5,12%. 
ØRB bruker kun GAT som 
verktøy for registrering og kjøres 
så over i Agresso. ØRB sitt mål er 
3% sykefravær. 
 
Status avvik: 
Kuba sliter med etterdønningene 
av en stor systemoppgradering. 
Ingen spesielle avvik å melde.  
 
Behov for å se på 
avvikshåndteringen og hvem 
som skal gjøre hva. Er ett stort 
etterslep av avvik som ikke er 
håndtert. Pr. dd. er det 79 avvik 
som er åpne.  
 
Kuba mangler muligheter for å 
registrere personskader.  
 
Tillitsvalgt ytrer bekymring for 
støyproblematikk og skader på 
hørsel som ikke blir registrert. 
NRBR fører avvik når de er 
eksponert for støy og tar 
etterfølgende hørselskontroll.  
 
Hendelser med skader: 
Klemskade hånd ifrb. med 
redning av person i veltet 
kjøretøy. Personskadeskjema fylt 
ut.  
 
Status overtid: 
En medarbeider er over 300 
timer med overtidsarbeid.  
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HR har tatt en utsjekk med 
arbeidstilsynet og det er en 
omfattende prosess å få noen 
godkjent over 300 timer. AT har 
fått flere henvendelser fra flere 
brannvesen grunnet sommerens 
situasjon og har lagt opp til å se 
helhet opp mot skogbrann 
situasjonen.  
 
Flere av driverne i 
Instruktørvingen har over 130 
timer og noen har over 200. 
Dette er sårbart for instruksjon 
og øvelse.  
 
Dette er også første sommeren 
med kasernering på stasjon 2.  
 
HVO melder at dette var varslet 
om i vinter og er kritisk til at 
dette ikke er håndtert. Er klar på 
at dette må planlegges bedre for 
2019.  
 
Tillitsvalgt informerer om at 
grunnbemanningen må styrkes 
for å dempe overtidsbruken i 
fremtiden, da ØRB er 
dimensjonert svakt i forhold til 
bemanning. 

3 Informasjon fra 
BHT 

Ingen spesifikk informasjon.  
 
Det er ett behov for ett bedre 
system for å registrere psykiske 
senskader. ØRB har ikke ett godt 
regime på håndtering av 
yrkesskader.  
 
Vedtak: AMU vedtar at 
seksjonsleder HMS & Øvelse og 
HR undersøker saken og 
kommer med forslag til tiltak.  

BHT   

4 Status prosjekt 
ren/uren sone 

Det ble redegjort for status på 
bakgrunn av vedlagt rapport. I 
tillegg ble det opplyst om at 
forespørsel er sendt Eidsvoll 
kommune om en foreløpig 
tidsplan.  

Seksjonsleder 
HMS & Øvelse 
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5 HMS status ØRB  Seksjonsleder Martinsen 
redegjorde for HMS statusen i 
ØRB med utgangspunkt i ett 
internt arbeidsdokument.  
I denne redegjørelsen fremkom 
det følgende hovedpunkter: 

- ØRB mangler ett 
brukervennlig datasystem 
for HMS styring. Kuba 
mangler tillit fra 
mannskaper og er lite i 
bruk i forhold til hva som 
finnes av styringsverktøy 
der.  

- Dagens avvikshåntering 
er for sentralisert og dette 
medfører at 
avvikshåndteringen tar 
tid og frister oversittes.  

- ØRB har behov for en ny 
og oppdatert HMS 
håndbok i ett mer 
brukervennlig format. 

- ØRB oppfyller ikke 
kravene i AML §3-1 
grunnet mangelfullt 
systematisk HMS arbeid 
og revisjoner. Her settes 
det i gang ett omfattende 
arbeid i oktober 2018. Det 
er i hovedsak risiko- og 
sårbarhetsanalyser, samt 
instruksverk som 
mangler.  

- ØRB oppfyller ikke AML 
§3-2(3) grunnet 
mangelfullt instruksverk 
for risikofylt arbeid. Samt 
at det som finnes i dag 
ikke er revidert. 

- ØRB mangler planverk for 
store deler av sitt 
operasjonsområde.  

- ØRB oppfyller ikke 
kravene i 
internkontrollforskriftens 
§5 grunnet flere mangler 
på dokumentasjon.  

Seksjonsleder 
HMS & Øvelse 
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6 Turnuser heltid Juleturnus 18, 19, 20 og 2021: 
opplest og vedtatt.  
 
Skiftplan 2019: opplest og 
vedtatt. 

Beredskap 
HR 

  

7 Eventuelt Kreftregisteret 
ØRB har fått en rekommandert 
forsendelse fra Kreftregisteret. 
De ønsker opplysninger om 
personell som har vært i arbeid 
siden 1950-tallet og hva slags 
tjeneste de har utført. 
Saksbehandler Marie Danielsen 
fra registeret blir vår 
kontaktperson. Det skal 
gjennomføres ett arbeidsmøte i 
september for å danne seg ett 
bilde av hva som skal gjøres og 
en presentasjon av prosjektet.  
 
Nye ansettelseskontrakter 
vikarpool: 
Nye medarbeidere skal inn i 
vikarpoolen. ØRB har 
tilkallingskontrakter som 
opphører når vakta er over. En 
løsning er en tidsbegrenset 
kontrakt med utløpsdato. Forslag 
fra HR er å skrive en kontrakt 
som varer i ett år. Dette 
medfører en del oppfølgingskrav 
til arbeidsgiver. Det ønskes å 
beskrive antall vakter pr år og 
øvelser de må delta på. Man må 
besørge at alle kontraktene ikke 
løper ut samtidig.  
 
Prosedyrer som skal inn i 
systemet: 
Man må etablere ett system for 
håndtering av prosedyrer, slik at 
disse ikke rulles ut utenfor ett 
etablert system.  
 
HR ønsker å stå på kopi på alle 
prosedyrer som sendes ut.  
 
Utsendelse og bekjentgjøring av 
prosedyrer må bli mer effektiv 

Brannsjefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seksjonsleder 
HMS & Øvelse 
HR 
Brannsjef 
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og må sikre at den kommer ut til 
alle mannskaper.  
 
Vedtak: Seksjonsleder lager 
sammen med tillitsmenn og 
andre relevante aktører ett 
system for godkjenning av 
prosedyrer. Dette presenteres på 
neste AMU.  

  Møtet hevet 16:00    
 


