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AMU 2/20  
 
 
Sted: Jessheim brannstasjon - Brannmansvegen 5, Jessheim 
Påbegynt: 25.05.2020 09:00 
Avsluttet: 25.05.2020 10:50 
 
Inviterte deltagere: 
Aspås, Synne Camilla 
Dehlic, Anne Veronika 
Granslåen, Inger-Lise 
Karlsen, Hans- Petter 
Knudsen, Roger 
Løberg, Anders 
Rædergård, Jim 
Vamsæter, Thomas 

 
 
Agendapunkter: 
 
1. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og referat 
 
 
2. Orienteringssaker 

- Status fremdrift i selskapet v/brannsjefen 

- Sykefravær og status overtid v/HR 

- Håndtering av avvik 

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

- Fatte vedtak for oppfølging av vernerunder for 2019 

- Valg av ny leder for AMU da nåværende leder har sittet 1. år 

 
 
4. Nye saker (saksliste) 

Sak 03 - Fastsette møtestruktur og møtefrekvens for AMU 
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Agendapunkter og referat 
 
1. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og referat 
 
Referat:  

Møtet godkjent. 

 
 
2. Orienteringssaker 

-Status fremdrift i selskapet v/brannsjefen 

-Sykefravær og status overtid v/HR 

-Håndtering av avvik 

Referat:  

Status og fremdrift av selskapet v/ brann- og redningssjef: 

Det jobbes med Nes kommune for å lukke avvikene fra verneombud og etter vernerunde 
som er registrert på stasjon 3. Konsulent fra Norconsult er satt på saken for å løse krav om 
ren/uren sone. ØRB har fremdriftsplan med frist fredag 29.5 med tilbakelesing av forslag om 
løsning. Arbeidsgruppe satt ned. Skal ha god dialog med Nes kommune. Har vært i prosess 
over lengre tid, men er først nå satt tidsfrister og det er positivt. HV holder tilbake 
stengingsvarsel. 

Saker under arbeid: 

Fokus på skogbrannberedskapen  og sikkerhet. Ekstern hjelp satt på vent i forhold til 
virksomhetsplanen. Lettere med interne enn eksterne med tanke på HMS-internkontroll. Har 
kontroll på det arbeidet som allerede er gjort av Christoffer over bønder osv. 

Debrief – mandat underskrevet og Roger er ansvarlig. Før var det tabu å snakke om, nå er 
det satt full fokus på dette. 

Stillingen «avdelingsleder beredskap» er utlyst med søknadsfrist 02.06.20 via Webcruiter. 
Avdelingsleder forebyggende er satt på vent da vi velger en prosess av gangen. 

Internkontrollsystem et i prosess. Regner med at det er klart til 01.09.20. Fokus på god 
kvalitet og få rød tråd igjennom alt. 

Audun har gjort mesteparten av HMS-håndboken klar. Kobles sammen med 
røykdykkerhåndbok som også er ganske klar og personalhåndbok som skal revideres. Må 
henge på de forskriftene som hører til. 
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ØRB skal være være transparant slik at alle skal få greie på hva som foregår i 
administrasjonen. 

Øvingsområdet brukes det mye ressurser på. Venter på justert pristilbud på tomta fra 
Ullensaker kommune da det første var veldig høyt. Søknad på tomta lages parallelt og 
sendes inn så fort prisen er godtatt. 

Midlertidig prosjektleder ny hovedbrannstasjon - intervjurunde avholdes onsdag 27.05 med 3 
kandidater. To som kommer til Industriveien og en på Teams. 

Tomtevalg for ny hovedbrannstasjon ble alternativ 2 som ligger like nord for LHL bygget. Her 
ønsket representantene i Eiermøtet utfyllende begrunnelse for avgjørelsen. ØRB støtter seg 
på Ros-analyse og Norconsult. 

Avholdes 2.gangs intervju for Beredskaps og kompetanse koordinator (BKK) for en kandidat 
tirsdag. 

Er også et fremtidig ønske å få en oversikt over alle ansatte sin kompetanse inn i en modul i 
CIM. 

Avviket på stasjon 1 med lys i vognhall er også i prosess. Mulig tilbud i løpet av uke 23. Tas 
opp i ledergruppen påfølgende tirsdag. 

Evaluering av modulprosjektet på stasjon 1 da det ikke er nok plasser til feierne. Vurderes et 
påbygg til. Vi har dialog med Ullensaker kommune (Sterud) ang ombyggingsprosessen. 
Anne Veronika mener det vil gå bedre i fremtidige  prosesser. Ser ikke at det er behov for 
noen ny evaluering. 

ØRB har fått en ny tilnærming til prosessene da det kommer prosjektleder, og erfaringene 
fra modulbygget tas med inn i prosjektet av ny hoved brannstasjon. Det oppfordres også å 
veie kostnader og vise måtehold i modulbygget frem mot ny brannstasjon. 

Øvingsanlegget fra Dräger var ikke godkjent av styret, men er ok nå. 

Sykefravær/ status overtid v/Anne Veronika: 

ØRB ligger under fjoråret på sykefravær. Vært mye overtid på deltid pga 5.mann på 
Jessheim. Oppdaget at rapporter fra GAT har vært feil og håper å finne ut hvor timene 
kommer fra. 

Utfordringer på mannskap til stasjon 2. Laget en tidslinje hvor prosessen skal ferdigstilles til 
ledergruppa tidlig i juni. Dette er en kortsiktig løsning, mens man jobber med den langsiktige. 

Håndtering av avvik: 

Avvik fra stasjonene blir tatt tak i. Ønske om at avvikene skal gåes gjennom på AMU-møtene 
og hva som må gjøres for å løse de. Roger følger opp dette. Viktig at alle stasjonene melder 



 

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 Telefaks: 66 10 83 11   

avvik og kommer med et forslag til forbedring. Kommer til å ha kort opplæring i hva som 
regnes som avvik. 

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

- Fatte vedtak for oppfølging av vernerunder for 2019 

-Valg av ny leder for AMU da nåværende leder har sittet 1. år 

Referat:  

Vernerunder fra 2019 – her er saksdokumentene borte. Skal det kompenseres med en 
vernerunde raskt, eller skal det planlegges vernerunder for 2020? 

Nes skal ha en vernerunde hurtig pga er i prosess hvor stasjonens verneombud, eier av 
bygg og Thomas Vamsæter skal være med. Lages et notat i ettertid. 

Hvordan loggføre videre i 2020. F24 setter opp en mobilløsning i CIM slik at det blir enkelt å 
bruke. 

Anders Løberg blir ny leder. 

Cathrine Skovly blir referent i CIM. 

Blir lagt til rette for at hovedverneombud og tillitsvalgte skal ha hver sin stedfortreder slik at 
det alltid kan gjennomføres møter om noen er bort. Stedfortreder blir observatør på møtene. 
Arbeidsgiver får beskjed hvem dette er og de står på innkallingen. 

 
 
4. Nye saker (saksliste) 

Sak 03 - Fastsette møtestruktur og møtefrekvens for AMU 

Referat:  

4 møter i året (hvert kvartal) 

Ny møtestruktur – 

* Saker skal meldes inn 14 dager i forkant med orientering om saken. Lik som dagens 
innkalling. 

* årshjul ut på CIM 

* All innkalling skal komme i Outlook og møtet i CIM. 
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* Styrende dokumentasjon skal ligge i CIM. 

* "Eventuelt punktet" skal bort og tillitsvalgte og vernetjenesten melder inn saker skriftlig. 

Nytt fra HMS senteret v/ Lene (bedriftslege) 

Ber oss ta kontakt ved behov. 

ØRB bekrefter at vi har risikovurdert utsettelsen av helsekontrollene med 6 måneder. 

HMS-senteret får bekreftet at 

* ØRB har en «plan B» ved koronasmitte som blir kontinuerlig revidert. 

* ØRB samarbeider på brannsjefnivå med ØST -110 regionen når det gjelder korona, men vi 
tar egne avgjørelser ut fra kompetanse. 

Bedriftshelsetjenesten får oversendt kontinuitetsplan og beredskapsplanen vår til 
kontaktperson ved HMS-senteret. 

Røykdykkertesten utføres uten spirometertest. Er ikke problem å utsette de til 1.kvartal 
2021, men da bør alle inn. ØRB har mottatt liste med prioritert rekkefølge, venter på datoliste 
fra bedriftshelsetjenesten. 

 


