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MØTEREFERAT 
 
 
 
 
 
 

Møtetype: AMU – møte Referat nr.:      Referent Martinsen 

Møtested: Eidsvoll brannstasjon Dato: 25.04.18 Kl.: 09:00 
 

Møtedeltakere: Thomas Vamsæter, Jim Rædergård, Terje Foss, Anne Veronica Dehlic, 
John Arne Karlsen, BHT/v  Inger Lise Granslåen 
 
Forfall: Ingen 
 

 
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 
190219. 
 
Godkjent.  

HVO   

2 Informasjon fra 
brannsjefen 

Brannsjefen gav en kort status 
om: 
 
• Varsel om og stengning av 

stasjon 2 og gjennomførte 
strakstiltak. 

 
Stasjon delvis gjenåpnet etter 
stenging rett etter 1 april. Men 
en del av arbeidet pågikk til midt 
i påsken og stasjonen ble ikke 
fullstendig åpnet før onsdag i 
påsken. Dette gjaldt soverom og 
treningsrom.  
 
Kommunestyret har bevilget 2 
millioner til nytt 
ventilasjonsanlegg.  

Brannsjefen   
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Brannsjefen berømmer Eidsvoll 
kommunes prosjektleder Kjell 
Ivar Ørbæk som jobbet svært 
effektivt. 
 
BHT sin rapport på inneklima er 
sendt til Eidsvoll kommune. 
Rapporten er utfyllende.  
 
Tiltak som ikke er omfattet av 
stengevedtaket er igangsatt og 
starter mandag 29.04.19.  
 
Videre prosjektering skal 
gjennomgås med Ørbæk mandag 
29.04.19. Det meldes tilbake til 
seksjonsleder HMS om at dette 
må sees i sammenheng med 
helheten i prosjektet og 
nødvendigheten av tiltakene. 
HMS seksjonsleder melder 
tilbake at ØRB må ha en plan på 
dette og ett tilsvar til 
Arbeidstilsynet, uavhengig av om 
tiltakene skal iverksettes eller 
ikke.  
 
HVO melder om at 
arbeidstakerne på stasjonen er 
fornøyd med tiltakene.  
 
• Status brannstasjoner 
 
Tiltakene i stasjon 1 kan ikke 
svares ut i dette AMU, da det ikke 
er oversikt over prosjektet 
tilstede i AMU.  
 
Stasjon 3 er det iverksatt en 
nedvasking. Det er innhentet ett 
anbud og det regnes med at dette 
iverksettes innen kort tid. Foss 
og Kaksrud har en dialog med 
Nes kommune og de er informert 
om vernerunderapporten. 
Dialogen meldes som god.  
 
Stasjon 5 er det planlagt ett møte 
i starten på mai hvor man skal 
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gjennomgå videre tiltak.  
 
Hurdal brannstasjon hadde en 
større nedvasking for ca. 2 år 
siden.  
 
Det er behov for ett nytt gulv på 
stasjonen i tillegg til andre 
aktuelle tiltak.  
 
• Status utredning ny 

brannstasjon  
 
Det er startet opp ett prosjekt for 
utredning av ny brannstasjon. 
Det er satt en lokal 
prosjektgruppe som jobber med 
å fremme behov som ØRB har i 
ny brannstasjon.  
 
Norconsult skal gjennomføre en 
GS analyse for å belyse rett 
plassering av brannstasjonen. 
 
Rædergård melder om at det er 
forskjell i kartverket til 110 
sentralen og GIS kartene. Han 
påpeker at dette må det tas 
hensyn til. Han er skeptisk til GIS 
kartet som kan inneholde feil.  
 
Stasjonen skal bygges for ett 40 
års perspektiv og Ullensaker 
kommune er opptatt av å se på 
om ett samarbeid med andre 
aktører kan være aktuelt.  
 
Det skal være en befaring på 
flere brannstasjoner og ØRB 
sender 4 representanter.  
 
• Status sykefraværet 
 
Hittil i år totalt sett for ØRB 
ligger vi på 5,49% - 0,47% opp 
fra i fjor.  
 
Langtidsfraværet har man god 
kontroll på og det er gode 
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utsikter for at dette skal bli 
bedre. Per i dag ingen 
sykmeldinger på 
dagtidsstillinger. Kun 1 
sykmelding per i dag på 
beredskap.  
 
• Status avvik 
 
2 avvik i CIM. Begge behandles 
som egen infosak i post4. 
 
6 avvik i Kuba i 2019.  
3 på vond rygg ifrb med øvelse. 3 
på utstyr.  
 
Nytt HMS system for avvik i CIM 
vil være utrullet i løpet av mai 
2019.  
 
• Hendelser med skader 
 
1 skade, muskelskade i 
forbindelse med bæring under 
branninnsats på stasjon 2. Dette 
skjedde 19.04.19.  
 
• Status overtid 
 
Siste 12 måneder det 
rapporteres om. 5 personer er 
over 300 timer. 11 personer over 
200 timer.  
 
Dehlic informerer om at 
beredskapsstaben må være en 
del av ett langsiktig prosjekt for å 
få ned overtiden. Arbeidsgiver er 
omforent om at det per i dag er 
altfor mye overtid.  
 
Ett tiltak kan være at overtid må 
godkjennes ett ledd over 
brannmesterne. Det er dessverre 
forskjellig praksis på håndtering 
av overtid hos brannmesterne. 
Det er i dag stor variasjon på 
brannmesternes forståelse av 
GAT.  
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Tillitsvalgt melder om at det er 
stor overtid på brannmesterne 
kontra konstablene. Dette er 
bekymringsverdig i forhold til 
overbelastning på 
enkeltindivider.  
 
Dehlic melder om at PLIVO er en 
stor del av årsaken til overtiden. 
Det samme gjelder røykdykker 
øvelser.  
 
HVO melder om at dette er ett 
leder problem og at det er meldt 
flere ganger om sårbarheter i 
turnusplanlegging som er 
overtidsdrivende.  
 
Foss melder om at det er 4 
hovedfokus i beredskapsstaben 
nå og det er UB på stasjon 1 og 2, 
sommervikarer, mannskaper på 
Nes og i Eidsvoll. Dette vil kunne 
dempe mye på overbelastningen. 
 
Rædergård ber om at 
arbeidsgiver skjerper 
opplæringen på lovverk for 
ansatte, slik at de er sitt ansvar 
bevisst. Videre bør ØRB har 
ledersamlinger igjen.  

3  Informasjon BHT 
 
Generell informasjon om drift, 
personell inn og ut.  
 
Vært utfordringer med folk som 
ikke møter til helsekontroll, men 
noe mindre enn tidligere år.  
 
Informasjon om ny IA avtale og 
noen endringer der som vil 
gjelder fra 2023.  

Granslåen   

4  Informasjon fra seksjonsleder 
HMS 
 
Ulykkesrapport 
branngassantennelse ble 

Martinsen   
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gjennomgått. Gransking og 
rapportering av ulykker og 
nesten ulykker må ha ett sterkt 
fokus i fremtiden. 
 
Status på CIM ble gjennomgått. 
Levering og operasjonalisering 
vil skje fortløpende i mai. 
 
Brannsjefen berømmer HVO og 
tillitsvalgte for tålmodighet.  
 
Seksjonsleder ønsket å fremheve 
Aspås og Sveen for det 
betydelige arbeidet de har utført 
og den brede kontaktflaten de 
har tilegnet ØRB.  
 
HMS håndbok regnes med å 
leveres i løpet av høsten 2019.  

5  Eventuelt 
 
Bruk av BHT ved belastende 
hendelser skal benyttes og BHT 
skal kontakte hver enkelt direkte 
for å avklare om de har behov for 
oppfølging.  
 
Foss understreker at begge deler 
er viktig, både kollegastøtte og 
BHT. Ett system må 
implementeres for dette. 
 
Behov for skjerpet rapportering 
av hendelser på mester nivå. 
After Action Review (AAR) er en 
mulighet i CIM.  
 
Vedtak: Kollegastøtte i ØRB, 
rapportering og erfaringslæring. 
En slik prosjektgruppe 
iverksettes høst 2019. 
Deltagerne i prosjektgruppen er 
AMU medlemmene. 
Seksjonsleder HMS besørger å 
booke første møte.  
 
Det planlegges med ett tjeneste 
jubilee i midten av juni for de 
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som har vært lenge i selskapet.  
 
Helsekontroller hos BHT. De 
ansatte har møtt opp og det er 
veldig positivt. Det blir ett 
oppsamlings heat i slutten av 
april. Det kommer fortløpende 
meldinger til HR på resultatene. 
Laveste intervall på kontroll 
settes til 5 år.  
 
Rutinen på fysiske tester i 
arbeidsgiversporet er på riktig 
retning. Det er satt frist til 
utgangen av mai for de som ikke 
har bestått fysiske tester. Marlin 
Hartveit bistår som personlig 
trener for å løfte de som sliter, 
slik at de klarer testene.  
 
Sette datoer for AMU ut året. Uke 
24 må det avholdes ett AMU, 
samt 2 i 3 og 4 kvartal. 

  Møtet hevet 11:27    
 


