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MØTEREFERAT 
 
 
 
 
 
 

Møtetype: AMU – møte Referat nr.:  5/18    Referent Martinsen 

Møtested: Nannestad Dato: 24.10 Kl.: 09:00 
 

Møtedeltakere: Thomas Vamsæter, Malin Oppland, Anne Veronica Dehlic, John Arne 
Karlsen, Jim Rædergård, Terje Foss, Audun Martinsen 
 
Forfall: 
 

 
Møte gjennomføres i henhold til prosedyre for møter ØRB 
 
 
Møteleder er ansvarlig for å videreformidle spørsmål til rette ansvarlige 

 
Sak. 
Nr. 

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

1 Godkjenning av 
saksliste 

 Godkjenning av møteinnkalling, 
saksliste, møtereferat fra 
18.09.18. 
 
Ingen merknader. 

Brannsjefen   

2 Informasjon fra 
brannsjefen 

Brannsjefen gav en kort status 
om: 
 
Arbeidstilsynets tilsyn og 
pålegg etter hendelsen i Nes. 
 
Brannsjefen informerer om 
saksgangen og ØRB sin 
håndtering av arbeidstilsynets 
sak. I all hovedsak dreier det seg 
om tilsvaret etter brev 2. Det er 
nå utarbeidet en ulykkesrapport 
som skal følges opp med en 
risikoanalyse før innlevering 
fredag 26.10.18. 
En utfordring har vært å opplyse 
Arbeidstilsynet om hvordan ett 
brannvesen fungerer og hvordan 

Brannsjefen   
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ØRB fungerer organisatorisk.  
 
Status feiervesenet 
 
Pål Svendsberget er konstituert 
leder av feieravdelingen. Det er 
også lyst ut flere feierstillinger 
nylig.  
 
Mye spennende på gang i 
feiervesenet og det er ett fokus 
på modernisering og 
digitalisering. Inngått en avtale 
med systemleverandør og 
knyttet tette bånd.  
 
Det jobbes aktivt med å jobbe 
ned restanser på feiinger. Det 
jobbes med en ekstern aktør for 
å finne løsninger på kort sikt.  
 
Status sykefravær 
 
Sykefraværet i 2018 er lavere 
enn i 2017.  
 
ØRB har ett totalt sykefravær på 
2,41% hittil i år. 
Beredskap har 0,5% sykefravær. 
Feier har 3,45% sykefravær. 
Forebyggende har 7,39% 
sykefravær.  
 
Oppsummert så er AMU svært 
fornøyd med tallene på 
sykefraværet. 
 
Status avvik 
 
17 nye avvik siden sist. 15 av 
disse går på defekt utstyr, mens 
2 er på manglende røykdykker 
beredskap.  
 
KUBA har vært noe problematisk 
og det har vært vanskelig å hente 
ut statistikk og oversikter. 
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Hendelser med skader 
 
Ingen å melde.  
 
Status overtid 
 
En ansatt har 341, 86 timer, men 
det kan trekkes fra 64 timer som 
følge av skogbrann. 10 ansatte er 
over 200 timer. Mye av overtiden 
kan knyttes til skogbrann og 
skogbrann beredskap i sommer. 
 
Anne Veronica har kontaktet 
arbeidstilsynet og har fått en 
omfattende søknad som skal 
fylles ut og Arbeidstilsynet viser 
forståelse. De har gitt en form for 
dispensasjon for brannvesen i 
2018 som følge av skogbrannene. 
Man kan dermed søke fritak av 
timer som følge av overnevnte.  
 
Søknadene utarbeides sammen 
med tillitsvalgte.  

3  Informasjon fra BHT 
 
Informere om at arbeidshelse 
undersøkelsene snart er ferdig 
for 2018.  
 
Seksjonsleder HMS ber om at 
BHT tar med seg mer detaljert 
statistikk på bruken av BHT i 
periodene mellom AMU. Det er 
viktig at ØRB v/AMU kan følge de 
tjenester som BHT yter til ØRB.  
 
BHT skal ut på anbud og det er 
en bekymring fra Rædergård 
hvis dette flyttes langt unna og 
eventuelt det kaos som kan 
oppstå ved overgang til ny BHT.  

Malin 
Oppland 

  

4  Informasjon fra seksjonsleder 
HMS 
 
Vernerunder er under arbeid. 
Noen av de presenteres i dag. 
Nytt vernerunde skjema bør 

Audun   
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vurderes og tilpasses bedre til 
ØRB. 
 
Overordnet ROS som er starten 
på en fullverdig risiko- og 
sårbarhetsanalyse for ØRB er 
underveis. Frist for første 
levering er i slutten av januar.  
 
Sliter med KUBA og ser frem til å 
gå over til CIM. Plan for utrulling 
av HMS modul i CIM produseres 
og sendes før seksjonsleder går i 
pappaperm. 
 
SWOT analyse av mulige tiltak på 
stasjon 1 er sendt brannsjef og 
det avventes tilbakemelding fra 
LG. 
 
Ullensaker kommune har 
foreløpig ikke gitt oss plass til 
container for feierutstyr. Dette 
hemmer prosessen med løsning 
der.  

5  Personal møter 
 
Det ønskes personalmøter som 
en rutine og ikke bare noe man 
gjennomfører ved hendelser og 
uenighet. 
 
Brannsjefen opplyser at dette er 
snakket om og at det skal settes 
en møteplan på nyåret for å få 
dette gjennomført. 

Jim 
Rædergård 

  

6  Medarbeidersamtaler 
 
Ikke avholdt 
medarbeidersamtaler på 2-3 år 
ifølge Rædergård. Dette må 
innskjerpes.  
 
Anne Veronica opplyser at det er 
viktig at de som skal 
gjennomføre 
medarbeidersamtaler får en 
opplæring/oppfriskning for å 
sikre at dette gjøres på en 

Jim 
Rædergård 
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skikkelig måte. Det må også 
sikres at det gis den samme 
informasjon og at samme plan 
følges i alle samtaler.  
 
Foss opplyser at det skal gå ut en 
mail til mestrene på 
gjennomføring og tidsfrister.  

7   Vernerunder 
 
Følgende stasjoner er presentert 
i dette AMU: 
Nannestad, Eidsvoll, Feiring, 
Hurdal og Feiervesenet. Øvrige 
stasjoner behandles på neste 
AMU.  
 
Ingen av stasjonene har 
ren/uren sone. Eksponeringsfare 
på hele stasjonen.  
 
Tillitsvalgt er svært bekymret for 
eksponering og at ansatte tar 
med seg farlig materie med hjem 
grunnet manglende ren og uren 
sone. Risikoen er ikke akseptabel 
og denne risikoen utsetter man 
også kone og barn for.  
 
Arbeidsgiver får kritikk av 
tillitsvalgte for å ikke ha belyst 
utfordringene man har opp mot 
kvaliteten på brannstasjonene 
godt nok. HVO tiltrer denne 
meningen.  
 
Hurdal brannstasjon er i en 
særstilling og mangler vesentlige 
momenter for å ha ett 
akseptabelt arbeidsmiljø. De har 
ikke oppholdsrom og oppholder 
seg i vognhallen. Det må legges 
epoxy på gulvet, arbeidsbrakke 
til opphold og container til 
utstyr. De har ikke toalett 
fasiliteter og dusj i lokalet.  
 

Audun 
Martinsen 

  

8  Håndtering av prosedyrer 
 

Audun  
Martinsen 
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Forslag: Prosedyrer skal 
fortløpende godkjennes av 
brannsjef, tillitsvalgt og HVO.  
 
HR og andre relevante aktører 
informeres under sakens gang og 
om vedtatte prosedyrer. 
 
Vedtak: AMU vedtar forslag til 
løsning.  
 
 

9  Registrering av personskader 
og psykiske påkjenninger. 
 
Utsettes til CIM er implementert i 
selskapet. 

Audun 
Martinsen 

  

10  Eventuelt 
 
Forsikringer 
 
Tillitsvalgt ønsker svar på 
hvordan forsikringene ivaretar 
de ansatte ved fysiske og 
psykiske skader. Bistand til 
ekstern oppfølging blant annet.  
Det er også spørsmål rundt fra 
hvilken prosentgrad ved 
invaliditet som gjelder.  
 
Anne Veronica følger opp og 
undersøker.  
 
Garderobe og dusj for kvinner 
i beredskap 
 
I dag har ØRB en kvinne ansatt I 
beredskapsavdelingen.  
 
Etter hendelser som røykdykk 
må hun idag gå gjennom det 
meste av ren sone på stasjonen 
før hun kommer til eneste tilbud 
ØRB kan tilby av dusj og 
omkledningsrom for kvinner. Det 
er i praksis rom som også brukes 
til soverom og bad for henne og 
tre mestere. Hun må gå gjennom 
ren sone med infisert tøy, dusje 

 
 
Jim 
Rædergård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas 
Vamsæter 
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og ta kontaminert tøy tilbake 
gjennom ren sone for å få det 
vasket.  
 
Løsningen med å bruke soverom 
og bad som ligger innerst i ren 
sone på stasjonen, er i seg selv 
uholdbar. Dette er en nødløsning 
som ikke kan godtas som en 
permanent ordning.  
 
HVO stiller følgende spørsmål: 
 
Hva er planen til ØRB for at ikke 
soverom med bad skal bli brukt 
etter hendelser med 
kontaminering av personell? 
 
Når er en permanent løsning 
med dusj og garderobe for 
kvinner på plass? 
 
ØRB har tilbudt kvinne nr. to 
jobb som vikar på 
beredskapsavdelingen.  
 
Hvilke dusj og omskiftningsrom 
skal ØRB tilby denne kvinnen når 
det er to kvinner på vakt 
samtidig? 
 
Når er dusj og omskiftningsrom 
klart for kvinne nr. to? 
 
Vedtak fra AMU: 
 
AMU er enige om at det må 
etableres en sluseanordning med 
dusj og dekontaminering, slik at 
resten av stasjonen (utenom 
vognhall) blir ren sone.  
 
Det må avholdes ett møte med 
kommunen, Arbeidstilsynet og 
ØRB for å skape en felles 
forståelse. Brannsjefen 
organiserer og kaller inn til møte 
så raskt som praktisk mulig.   

 


