
 

 

 

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   

 

 
 
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
 
 
 
 
 
 

Møtetype: AMU – møte Referat nr.:      Referent Martinsen 

Møtested: Industriveien 28 Dato: 140619 Kl.: 08:30 
 

Møtedeltakere: Terje Foss, John Arne Karlsen, Anne Veronica Dehlic, Thomas 
Vamsæter, Jim Rædergård, Audun Martinsen, Anne K. Jansen.  
 
Forfall: 
 

 
Møte gjennomføres i henhold til prosedyre for møter ØRB 
 
 
Møteleder er ansvarlig for å videreformidle spørsmål til rette ansvarlige 
 
Pga. tid ble møtet fordelt over to dager. Del 1 var 14.06.19 og del 2 21.06.19. 

 
Sak. 
Nr. 

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

1 Godkjenning av 
saksliste 

 Godkjenning av møteinnkalling, 
saksliste, møtereferat fra 
25.04.19. 

Brannsjefen   

2 Informasjon fra 
brannsjefen 

Brannsjefen gav en kort status 
om: 
 
Varsel om overtredelsesgebyr 
fra Arbeidstilsynet 
 
Brannsjefen informerer om 
overtredelsesgebyret fra 
Arbeidstilsynet. Viser til vedlegg. 
 
Foss spiller inn det faktum at det 
er mye usikkerhet på 
departements nivå og i brann 
Norge generelt. Det er krevende 
å orientere seg om faktiske krav 
til hva en konstabel må ha som 
minimum.  
 

Brannsjefen 
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Brannsjefen sier at det kan være 
konstabler i primær 
beredskapen som har mindre 
grunnopplæring enn det Robert 
hadde innen skogbrann.   
 
HTV berømmer arbeidsgiver for 
god informasjonsflyt rundt 
nevnte sak.  
 
HVO gir tilbakemelding om at 
han skulle ha hatt dokumentet 
fra Arbeidstilsynet tidligere.  
 
Status utredning ny 
brannstasjon. 
 
Brannsjefen gir generell 
informasjon om prosjektet. Blant 
annet forankring i de seks 
eierkommunene og den positive 
effekten en ny 
hovedbrannstasjon vil gi alle eier 
kommunene.  
 
Det har også vært en befaring på 
flere brannstasjoner andre 
steder i Norge for å se hvordan 
andre har løst ett slikt prosjekt.  
 
Det var en veldig stram tidsplan i 
startfasen, men det er gitt mer 
tid nå og tempoet er tatt litt ned. 
Dette gir bedre kvalitet på alt 
forarbeidet.  
 
Rapporten fra prosjektgruppen 
internt i ØRB nærmer seg 
ferdigstillelse. Prosjektet antar å 
levere i løpet av uke 25.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martinsen 

3 Informasjon fra 
seksjonsleder 
HMS 

Status HMS 
beredskapsavdelingen og 
brannstasjoner 
 
Seksjonsleder redegjorde for 
HMS statusen på 
beredskapsavdelingen og på ØRB 

Martinsen   
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sine brannstasjoner. 
Presentasjonen er vedlagt 
referatet som en del 
saksgrunnlaget.  
 
Det var en del debatt rundt dette 
temaet og det førte til at AMU 
måtte fordeles over to dager.  
 
Temaet røykdykker samband 
fikk mye oppmerksomhet og 
bekymringen er at dagens 
samband er for ustabilt og ofte 
faller ut under øvelser og 
innsatser. Dette skjer både før og 
under røykdykker innsats. Dette 
er svært risikabelt og en risiko 
ØRB ikke kan akseptere. På 
bakgrunn av dette ble AMU 
avsluttet etter at temaet var 
diskutert godt. Konklusjonen var 
at saken skulle behandles videre 
på AMU del 2 fredag 21.06.19. 
Avdelingssjef beredskap fikk i 
oppdrag å innhente opplysninger 
om hvilke muligheter man har 
for midlertidige tiltak frem til 
nytt utstyr er på plass.  
 
Røykdykker samband 
 
Avdelingsleder beredskap 
opplyser at lag 4 har testet bruk 
av Tetra terminaler som RD 
samband. De rapporterer om 
gode resultater med dette. Dette 
kan være en god midlertidig 
løsning frem til nytt utstyr er på 
plass i 2020, dersom budsjettet 
blir tatt til følge.  
 
HTV melder om at Tetra har hatt 
noen utfordringer, blant annet på 
Jessheim Storsenter. Tetra kan 
ha problemer i TMO og DMO i 
betong bygg. Det er også ett 
spørsmål om brukervennlighet 
ved bytte av hjelm. Nødnett 
fungerer bedre enn UHF. HTV 
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var tidligere på lag 4 og har vært 
en del av testingen og er noe 
uenig i den rapporten lag 4 har 
produsert.  
 
Avdelingsleder beredskap 
opplyser om at dette er ett 
midlertidig tiltak for å løse nå 
situasjon frem til nytt system er 
på plass.  
 
HVO er veldig opptatt av at ett 
vedtak må fattes.  
 
HTV mener at plugger i øret er 
eneste løsning, da dette er mest 
sikkert. Skallemic er ubehagelig 
og har en del utfordringer 
knyttet til bruk.  
 
Avdelingsleder beredskap sier at 
utrulling vil skje kronologisk i 
henhold til stasjonsnummer.  
 
Vedtak:  
 
AMU beslutter at utfordringen 
med RD samband må løses og at 
det som midlertidig tiltak gis ett 
mandat til avdelingsleder 
beredskap å finne den beste 
midlertidige løsningen. Det 
understrekes fra AMU sin side at 
dette fordrer ett innkjøp av nye 
samband og garnityr i 2020. Alle 
stasjoner omfattes av dette. Frist 
for operasjonalisering av 
midlertidig tiltak settes til fredag 
28 juni 2019.  
 
Brannstasjonene 
 
ØRB er i god dialog med 
Ullensaker kommune rundt det 
midlertidige tiltaket for stasjon 1. 
Dette gjelder brakkeløsningen.  
 
HTV er opptatt av at det settes 
noen frister snart, med tanke på 
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Arbeidstilsynets pålegg og de 
avvik som er skrevet på 
stasjonen.  
 
HVO følger opp med at den 
midlertidige løsningen for 
kvinnelig feier begynner å bli 
anstrengt for medarbeideren. 
Det samme gjelder mangelen på 
ren og uren sone.  
 
Beredskapsleder opplyser at 
saken nå er løftet opp på 
rådmanns nivå.  
 
Når det gjelder Hurdal 
kommune, så har kommunen 
kommet med ett forslag til 
løsning som vil heve standarden 
betraktelig med sanitær anlegg, 
utstyrsbrakke og oppholdsrom. 
ØRB er positive til at dette 
finansieres med økt husleie.  
 
Vedtak: 
 
AMU støtter styrets vedtak i pkt. 
6 i styreprotokollen fra 17.06.19. 
 
Status avvik 
 
AMU er informert om status på 
avvik i ØRB.  
 
Hendelser med skader 
 
Ingen hendelser med skade 
registrert siden forrige AMU.  
 

4 Informasjon fra 
HR Rådgiver 

Status overtid 
 
AMU er informert om status på 
status overtid i ØRB de siste 12 
måneder. 9 personer er over 300 
timer. 6 personer er over 200 
timer.  
 
Status sykefraværet 
 

Dehlic   
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AMU er informert om status på 
sykefraværet. Sykefraværet er 
innenfor normalen. Hittil i år er 
man på 5,38 prosent. 
Sykefraværet på feier er på 13, 
39 prosent og økende.  
HVO bemerker at dette ikke er 
positivt. Men avdelingen er ikke 
stor og ett fravær gir en større 
fraværs prosent enn for 
selskapet for øvrig. 
Kortidsfraværet hos feier er 
lavere og ligger på 3,90 prosent 
hittil i år.  
 
Saksbehandling av 1 
prosedyre. 
 
Feiing av røykløp i fra tak. Hele 
avdelingen har vært involvert.  
 
HTV understreker at det er 
ulovlig å benytte stiger som ikke 
er godkjent. Dette kan medføre 
ett ansvar for arbeidsgiver 
dersom hendelser oppstår.  
 
Dehlic redegjør for grunnlaget 
for valg av stige og at eier av 
bolig skal stå for stige.  
 
HVO sier seg enig med HTV og er 
ikke villig til å godkjenne 
prosedyren. 
Brannsjef ønsker at 
problemstillingen belyses bedre 
og at man undersøker med 
relevante tilsynsmyndigheter.  
 
Jansen understreker 
arbeidsgiver ansvaret.  
 
Vedtak: AMU godkjenner ikke 
prosedyren slik den står i dag.  

5 Informasjon fra 
BHT 

BHT informerer om at de kan 
bistå med støtte rundt 
lederstøtte, risikovurderinger 
rundt arbeidssituasjonen til 
gruppen. 

Jansen   
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Oversikt over godkjenninger på 
røykdykkere er under 
utarbeidelse.  
 
HR rådgiver opplyser at de er i 
dialog med BHT om ett AKAN 
samarbeid, med forbedring av 
rutiner.  

7 Eventuelt Kollegastøtte (KSO) 
 
Etterspør fremdrift på KSO. Det 
ble lagt planer for å starte 
prosessen høsten 2019 på 
forrige AMU.  
 
Ett samlet AMU understreker 
viktigheten av at denne 
prosessen kommer i gang tidlig 
høst 2019.  
 
HVO har blitt fortalt at 
seksjonsleder øvelse og HMS har 
søkt annen jobb. HVO presiserte i 
møtet hvor sårbare vi som 
selskap vil være om 
seksjonsleder øvelse og HMS går 
over til annen arbeidsgiver p.t. 
Det er mange viktige prosesser 
som seksjonsleder håndterer for 
selskapet og HVO ytrer sterkt 
ønske overfor arbeidsgiver at 
arbeidsgiver søker å finne 
løsninger som gjør at 
seksjonsleder øvelse og HMS 
fortsetter i stillingen hos oss.  
 

Rædergård   

  Møtet hevet 11:30 21.06.19 
etter at AMU ble delt i to pga. 
tidsbruk.  

   

 


