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MØTEREFERAT 
 
 
 
 
 
 

Møtetype: AMU – møte Referat nr.:  1/20    Referent Martinsen 

Møtested: Stasjon 1 Dato: 1302 Kl.: 10:00 
 

Møtedeltakere: Thomas Vamsæter, Jim Rædergård, Terje Foss, Anne Veronica Dehlic, 
Hans Petter Karlsen, Audun Martinsen, Anne Katrin Jansen 
 
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 
og saksliste.  
 
Referat fra forrige møte er ikke 
tilgjengelig per nå.  

HVO   

2 Informasjon fra 
brannsjefen 

Status ØRB 
 
Hans Petter Karlsen er innleid 
fra Nannestad Bygdeservice for å 
ivareta avdelingsleder beredskap 
frem til utlysning og ansettelse er 
gjennomført.  
 
Ny konstituert brannsjef er på 
plass innen 1 mars. Prosessen 
med tilsetting av fast brann og 
redningssjef er godt i gang. 
 
Konstituering av ny 
avdelingsleder forebyggende er 
underveis og regnes avklart 
senest i uke 8.  
 

Terje Foss   
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HVO ytrer bekymring over hvor 
mange ledere som mangler i 
faste stillinger og at det tar så 
lang tid for å få fremdrift. Men 
stiller seg positiv til at det nå er 
fremdrift. 
 
Brannstasjonsprosjektet blir 
startet opp i uke 8 for å få 
prosessen på skinner igjen. Man 
har fått 2 millioner i 
prosjektmidler som skal brukes i 
løpet av 2020. ØRB har som 
målsetting å ha full 
prosjektstyring på ny 
brannstasjon.  
 
Modulprosjekt ved stasjon 1 har 
tatt mer tid enn antatt og det har 
vært utfordringer med 
prosjekteringen, både fra UK og 
ØRB. Man nærmer seg 
ferdigstilling og status per nå er 
månedsskifte februar/mars. Man 
er nå oppe i ca. 275000,- i tillegg 
og dette legges da inn i leien fra 
Expandia.  
Hovedtillitsvalgt stiller seg 
undrende til mangel på fremdrift 
og tidsforsinkelser.  
 
Vedtak: AMU vedtar at det skal 
gjennomføres en evaluering av 
ØRB sin håndtering av 
modulprosjektet. Dette skal 
gjennomføres når prosjektet er 
ferdigstilt.  
 
Drager anlegget er ikke godkjent 
i styret pga. noe manglende 
økonomisk dokumentasjon. Men 
det er gitt åpning for å finne 
løsninger innenfor driftsbudsjett. 
Brannsjefen fremhever 
samspillet mellom Per Arne 
Skau, Synne Aspås og Mette 
Rogn. Dette tverrfaglige 
samarbeidet har gitt meget god 
effekt.  
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3  Vernerunder 
 
Vernerundene er under arbeid 
og har dessverre ikke blitt klart 
til dagens AMU.  
 
Vedtak: AMU beslutter at det 
avholdes ett eget AMU møte for å 
saksbehandle vernerunder og 
utarbeide handlingsplan.  

Martinsen   

4  Røykdykkerhåndbok 
 
Martinsen redegjør for saksgang 
og tildeling av prosjektstyring til 
prosjektleder Rædergård, som 
har vært på dagtid for å 
utarbeide dokumentet. 
Rædergård er hovedinstruktør i 
faggruppe brann og er selskapets 
fagperson på området. 
 
Prosjektleder har sikret 
medvirkning ved å dele 
informasjon med stasjon 1 og 2, 
samt deltids brannmestere. 
Prosjektleder har bedt om 
tilbakemeldinger og forslag. Det 
ble delegert oppgaver til heltids 
personell, disse ble ikke besvart. 
Det har kun kommet inn en 
tilbakemelding fra hele 
selskapet. Prosjektleder er 
skuffet over responsen fra 
selskapet.  
 
Brannsjef understreker 
dokumentets viktighet som 
styringsverktøy for røykdykker 
tjenesten. Det følger med en del 
økonomiske forpliktelser og 
dokumentet må være ett 
dokument for fremtiden.  
 
Håndboken skal skape 
forutsigbarhet, både taktisk og 
strategisk. Dokumentet vil være 
ledende for øvelser og 
kompetanse. Dokumentet 
oppfyller også vilkår i 

Martinsen 
Rædergård 
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internkontrollforskriften.  
 
HVO omfavner tiltaket, men er 
kritisk til saksgangen og 
refererer til tilbakemelding fra 
andre medarbeidere. Det er ett 
behov for en handlingsplan med 
tidsfrister. HVO mener at 
dokumentet må vaskes på nytt.  
 
Beredskapssjef kommer med 
innspill om at flere momenter må 
være ledelsesstyrt. Det burde 
vært etablert en tidslinje tidlig i 
prosessen og det burde vært 
synliggjort tydeligere 
kostnadsbilde.  
 
Seksjonsleder HMS understreker 
at AMU ikke skal ta hensyn til 
økonomi. AMU skal ta 
vurderinger opp mot 
arbeidsmiljølov og 
internkontrollforskrift. Økonomi 
og beslutning ligger på strategisk 
ledelse.  
 
Vedtak: AMU har fattet vedtak 
om at dokumentet sendes til 
leder beredskap for videre 
saksgang. HVO påpeker at det er 
utfordringer med enkelte 
føringer i dokumentet og det 
kreves en vasking av 
dokumentet. AMU godkjenner 
førsteutkastet. AMU anerkjenner 
den jobben som er gjort.  

5  Opplæringsløp for nyansatte. 
 
Hovedinstruktør for opplæring 
Kristoffer Sveen går igjennom 
kursplanen.  
 
Prosjektgruppen har bygd på 
erfaringer rundt tapet av Robert 
Odden, NBSK, krav i 
arbeidsmiljøloven, krav til 
kompetanse og 
interkontrollforskrift.  

Sveen   
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All dokumentasjon skal 
digitaliserer og administreres 
gjennom CIM.  
 
Headhunting av rett personell til 
slike oppgaver, som dette 
prosjektet er, har vist seg å være 
en suksessfaktor.  
 
Avdelingssjef Stab understreker 
at dette systemet skaper 
forutsigbarhet og fører til at 
vaktlagene ute vet at aspiranten 
kommer ut med rett 
kompetanse.  
 
Når ØRB skal ha instruktører, så 
ønsker HR at det skal lyses ut 
etter gitte kriterier.  
 
Vedtak: AMU vedtar at 
dokumentet sendes til 
avdelingsleder beredskap for 
videre sakshåndtering.  

6  Informasjon fra seksjonsleder 
HMS. 
 
Gode prosesser på gang for å 
oppfylle vilkår i arbeidsmiljølov 
og internkontrollforskrift. Dette 
gjelder opplæring av nytilsatte, 
RD håndbok, HMS håndbok og 
PA Skau sitt arbeid med 
systematikk i øvelse og 
opplæring.  
 
Behov for beredskapsanalyse og 
en etablering av hva ØRB skal 
levere av operative oppgaver.  
 
Avvik. Systematiske avvik på 
manglende beredskap i Eidsvoll 
(8 i perioden).  
 
2 personskader i perioden. En 
fallskade og en håndskade på 
feier ifrb. med fresing. Begge 
med sykefravær.  
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7  Informasjon fra HR. 
 
Status overtid og sykefravær 
rapporteres på i februar. Denne 
rapporten er ikke ferdig. Det 
meldes om noe sykefravær, men 
ikke utenfor normalen. Noe 
økende sykefravær på deltid, 
men det går på skader av 
forskjellig art.  
 
Rapporten kan behandles på 
neste AMU i april.  
 

Dehlic   

8  Informasjon fra 
bedriftshelsetjenesten. 
 
Planlegging og gjennomføring av 
kontroller hos BHT, 26 februar. 
På samme møte vil andre behov 
ØRB har hos BHT bli 
gjennomgått.  
 
BHT mener at den 
dokumentasjonen som er 
fremlagt i møtet, med tanke på 
systematikk ser veldig lovende 
ut.  

Jansen   

9  Eventuelt. 
 
Vernetjenesten var samlet for 14 
dager siden. Og det fremkom der 
ett behov for flere HMS kurs for 3 
VO.  
 
Kollegastøtteordning er 
underveis og ifrb. med 
stasbssjefsprosjektet vil NRBR og 
ØRB se på muligheten for å 
samarbeide om en felles løsning.  
 
 

 
 
Vamsæter 
 
 
 
 
Foss 
Martinsen 
 

  

  Møtet avsluttet 13:00    
 


