
Agendapunkter og referat AMU 2/21 07.06.21 
 
Til stede: Christoffer Ege Hauglund (ass verneombud), Roger, Ann-Katrin Jansen (HMS-
senteret), Jim, Anders, Synne, Fredrik 
 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og referat 
 
Ingen nye saker 
.  
 
Orienteringssaker 

1 Brannsjefen informerte om: 

* Gjerdrum kommune har varslet at de vil bytte brannvesen fra ØRB til NRBR noe som har ført til 
litt uro hos enkelte arbeidstakere. Saken er ikke ferdigbehandlet enda. ØRB har sendt skriftlig 
svar med våre synspunkter, men ikke fått tilbakemelding. Konsekvensen er at ØRB mister 
medlemsstillskudd. Vi prøver å jobbe i forkant av prosessen. Dette kan påvirke selskapsavtalen 
vår, men vi følger milepælsplanen.  

* Dialogmøte med eierkommunene i dag 07.06. ØRB må se hva som skjer om vi får kutt i rammer 
og budsjett opp mot innbyggerne våre.  

* Bekymringsmelding – mottatt og følges opp. Kommer oppfølgingsplan og lages en 
delegasjonsfullmakt.  

*Avdelingsleder beredskap følger opp overtidsbruk på beredskap og redegjør på neste AMU- 
møte.  

  

2 Sykefravær: 

Har nedgang i sykefravær, kun 5 % i hele ØRB. Satt inn tiltak på feieravdelingen som er den 
avdelingen som har størst sykefravær. Er en liten gruppe så utslaget blir stort ved 
ventekarantener og langtidssykdom. Risikovurdering gjøres i feieravdelingen for å bedre tiltak for 
fysisk og psykisk arbeidsmiljø.  

 

3 HMS-senteret 

*ØRB informerte om at vi fikk prioriteringer på vaksinering av beredskap 

* Siste test av brannkonstabel denne uken på HMS- senteret. Kommer en rapport før sommeren 
til ØRB når alle er testet.  

* HMS- senteret gir positivt tilbakemelding om at ØRB har tatt mange grep på fysiske tiltak for 
eksponering for feierne. 

 * Styret ønsker å krympe arealene for arbeidsplasser. Her ber ØRB om bistand fra HMS-senteret 
om landskapsproblematikken og om det påvirker arbeidstakerne. Kompetanse og 
beredskapskoordinator sender bestilling til HMS-senteret ang KVU og Concreto.   



1 Avvik 

1 Handlingsplan – HMS-ansvarlig har satt opp en prioriteringsliste over avvikene. Verneombud 
krever at avvik begynner å lukkes. Avdelingslederne følger opp avvikene i sin avdeling sammen 
med HMS-ansvarlig og verneombud ut fra prioriteringslisten.  

*Beredskap må sjekke hva som må tilrettelegges før man mottar flere mannskap til 
høydeberedskap, gjelder både kjøkken og hvilefasiliteter. Sjekkes opp hva som kan gjøres og 
hvilke rom som kan endres uten at det koster for mye. Her skal ØRB se om prioriteringer er 
hensiktsmessig og legge det frem på neste møte.  

*Avvik som fortsatt ikke er lukket skal presenteres på neste AMU-møte.  

 

2-Avvik brannvern på alle våre lokaler.  

* Laget en arbeidsflate – alle planene ligger under HMS i CIM. Roger følger opp dette punktet.  

* Status avvik branndeteksjon Nannestad brannstasjon – er i prosess.  

  

3. Saker fra tidligere AMU-møter som krever oppfølging/vurdering 

 Handlingsplan.  

 
4. Nye saker (saksliste) 

ingen saker 

 


