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MØTEREFERAT 
 
 
 
 
 
 

Møtetype: AMU – møte Referat nr.:  2/19    Referent Martinsen 

Møtested: Stasjon 1 Dato: 19.02 Kl.: 09:00 
 

Møtedeltakere: Thomas Vamsæter, Jim Rædergård, Terje Foss, Anne Veronica Dehlic, 
Tor Hakon Kaksrud, Audun Martinsen, Anne Katrin Jansen 
 
Forfall: John Arne Karlsen 
 

 
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 
03.01.19. 

HVO   

2 Informasjon fra 
brannsjefen 

Brannsjefen gav en kort status 
om: 
 
Valg av leder i AMU for neste 
periode. 
 
HVO Thomas Vamsæter er valgt 
til leder av AMU. 
 
Varsel om stengning av stasjon 
3 og gjennomførte strakstiltak. 
 
Garderobe er flyttet til ett egnet 
rom bak brannbilen og HVO sitt 
varsel og de krav som der ble 
stilt er å anse som oppfylt.  
 
Nes brannstasjon blir prioritert i 
forhold til hovedrengjøring og 
rydding. Endring og skjerping av 

Terje Foss   
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rutiner og stasjonsoppgaver.  
 
TV Rædergård opplyser at Nes 
kommune er positive til å 
gjennomføre tiltak.  
 
Opplysning av eiere og kommune 
underveis i prosess understrekes 
av alle parter som svært viktig.  
Åpenhet og dialog er rett strategi 
for selskapet. 
 
Oppfølging etter hendelsen i 
Nes og siste tilbakemelding fra 
Arbeidstilsynet. 
 
Pålegg gitt av Arbeidstilsynet 
anses som oppfylt og saken er 
avsluttet fra deres side. Dette 
betyr at nå starter jobben for 
ØRB med å jobbe med 
systematisk HMS. 
 
Arbeidet med risiko- og 
sårbarhetsanalysene anses som 
svært viktig for å bygge system 
og arbeidsmiljø. Har vært mange 
Systemfeil i selskapet, men her er 
det iverksatt tiltak som har 
startet og gi effekt.  
 
ØRB må organisere seg med 
stabsledelse som kan håndtere 
større hendelser. ELS må 
etableres i ØRB og 
forhåndsdefinerte 
stabsfunksjoner må på plass. 
Mange utrykningsledere gir 
uttrykk for at de savner 
lederstøtte ute under innsats.  
 
HVO ytrer bekymring for tiden 
som kommer og hvordan ØRB 
skal håndtere en ny 
skogbrannsommer.  
Vara brannsjef redegjør for at 
behov er meldt inn, men at det 
står på budsjett utfordringer.  
 



 

 

ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS 

Post/ besøksadresse Fakturaadresse  Telefon   Org. nr. NO 987 61 5516 MVA 

Industrivegen 28  Postboks 74  Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto 8601.41.92672 

2069 Jessheim  2051 Jessheim   

 

Vara brannsjef informerer at det 
skal jobbes med stab og 
funksjoner i neste ukene når alle 
er samlet igjen.  
 
Mannskaper gir tilbakemelding 
om at det savnes ledelse under 
innsatser som håndterer 
overordnet ledelse.  
 
Fellesbrev fra Arbeidstilsynet 
etter tilsyn med brannvesen i 
Norge. 
 
ØRB tar rapporten til 
etterretning og vil benytte denne 
i prosessen videre. 
 
Orienteringssak: 
Administrativ prosedyre for 
tilsetting dagtid. 
 
HR opplyser om at det er laget en 
egen prosedyre for tilsettinger 
dagtid.  
 
Status sykefraværet 
 
Ikke ferdig til dette AMU. HR 
opplyser at sykefraværet viser 
positive tall. Reduksjon på 
feieravdelingen, noe som er 
veldig positivt.  
 
Status avvik 
 
Kuba er fortsatt ustabilt. 
Statistikk for avvik er derfor ikke 
tatt ut. CIM HMS modul er 
operativt i løpet av februar.  
 
Hendelser med skader 
 
Konstabel har falt fra stige 
under innsats på pipebrann.  
 
Ingen personskade, men tatt med 
til sjekk.  
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Fallsikring og risikoforståelse er 
åpenbare tiltak. Omerindring av 
rutiner og sikker jobb analyse for 
mannskaper og ledere.  
 
Bruk av lift under innsats i 
høyden må innskjerpes.  
 
TV Rædergård påpeker at 
sotbrann prosedyren fortsatt 
ikke er behandlet og 
operasjonalisert. Kommer med 
kritikk til arbeidsgiver rundt 
dette. 
 
Rutiner for oppfølging fra helse 
etter fall må etableres. 
Arbeidsgiver sporet må varsles 
og ansvarliggjøres i forhold til å 
håndtere slike hendelser. 
Utrykningsleder må gjøres sitt 
ansvar bevisst. 
 
AMU beslutter at det skal 
iverksettes ett prosjekt for å 
etablere en tydelig prosedyre på 
arbeid i høyden. Seksjonsleder 
HMS iverksetter dette. 
 
Illebefinnende etter fysiske 
tester. 
 
Konstabel falt om etter trening til 
fysisk test. AMU informeres om 
dette.  
 
Bruk av overtid 
 
Er tatt en del grep som gir effekt. 
Selskapet jobber med å ta ned 
overtidsbelastningen. Vært 
enkelt individer med 
uforholdsmessig overtid, men 
her er det tatt grep for å holde 
dette innenfor riktige rammer. 
Det er ansatt flere vikarer for å ta 
ned belastningen. 
 
Øvelser genererer en del overtid 
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og det er grunn til å se på turnus 
tekniske løsninger for å ta ned 
denne belastningen. Blant annet 
omdisponering av personell.  
 
HVO ønsker svar på 
overtidsbruken på stasjon 2 til 
sommeren. Foss redegjør for 
flere tiltak som iverksettes for å 
holde belastningen lav.   

3  Informasjon fra 
bedriftshelsetjenesten (BHT). 
 
BHT er med videre etter anbud. 
 
Helsekontroller er avtalt med 
HR. 
 
Samarbeidsplan må skrives. 
Denne kan skrives for flere år. 
Skal synliggjøre forebyggende 
arbeid, blant annet.  
 
AMU har en god debatt rundt 
temaet KSO og behovet for å 
etablere dette. Brannyrket er ett 
belastende yrke og behovet for 
KSO og ivaretagelse av personell 
etter belastende hendelser er 
svært viktig.  
 
AMU vedtar at det skal 
iverksettes ett prosjekt for å 
opprette KSO i ØRB. 
Seksjonsleder HMS iverksetter 
prosjektet. BHT kan også 
involveres.  

Jansen   

4  Informasjon fra seksjonsleder 
HMS.  
 
Overordnet ros. Avviksmodul. 
CIM, prosedyreverk.  
 
En generell gjennomgang av 
status på prosjektet og 
utrullingen av CIM. 

Martinsen   

5  Fysiske tester og operativ 
tjenester. 
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AMU vedtar at man skal revidere 
prosedyre og veiledning til 
ansatte må lages.  
 
Videre vedtas det at alle ansatte i 
operativ tjeneste må bestå en 
funksjonstest for å forsikre at de 
er fysisk skikket til tjenesten som 
brannmann. AMU minner 
samtidig på arbeidsgivers 
tillretteleggingsplikt.  
 
Kvartalsvise tester er pålagt alle 
vaktlag på heltid.  

6 Eventuelt Røykdykker samband 
Vaktlag stasjon 1 har vært på 
brannmelding, bekreftet brann 
(ca. 14 dager siden). Samband 
har ikke fungert under innsats og 
røykdykkerleder har ikke hatt 
kontakt med røykdykkerne.  
 
Vaktlag 4 har tatt i bruk tetra 
samband med skallemic etter 
ordre fra arbeidsgiver for å teste.  
 
Det etterspørres nye samband og 
bedre løsninger for å kunne 
røykdykke forsvarlig.  
 
AMU vedtar at lag 4 må lage en 
rapport til AMU på testing og de 
funn som er gjort. Dette må 
legges frem ved neste AMU. Foss 
ønsker at det linkes opp med 
OBRE og NRBR og brannmester 
vaktlag 4 gjør dette.  
 
Drager må involveres og gå over 
utstyret. Håvard og Stig 
kontaktes og bed utføre dette.  

HVO, TV   

  Møtet hevet 12:20    
 


