INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS

Vår styrke – din trygghet

REFERAT FRA AMU MØTE 31.05.2022
Tid/sted
Klokkeslett: 08:30-10:30
Sted: Mysen Brannstasjon
Til stede fra arbeidsgiversiden:
Geert Olsen
Linda Gangnes
Owe Gulbrandsen

Til stede fra arbeidstakersiden:
Rino Tvedt
Kjetil Johanson
Sven Erik Windt

Inviterte:
Marie-Louise K. Lund (BHT)

Referent:
Frida Maurtvedt

Forfall:

Saksliste
1. Referat fra forrige møte, gjennomgang og godkjenning
2. Oppfølgingssaker
•
•
•
•
•

Informasjonsflyt vedtatt i forrige møte; kvartalsvis informasjonsbrev skal innføres. Status?
Garderobeforhold Skiptvet, Marker og Trøgstad. Status?
Gjennomføring av støymåling. Status?
Opplæring av fallsikringsutstyr. Status?
Løsning på tilgang av lift. Status?

3. Gjennomgang av avvik/hendelser
4. AML-brudd
5. Sykefravær
6. Temperaturmåling 2022
7. Eventuelt
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1. Referat fra forrige møte, gjennomgang og godkjenning
Vedtak: Ingen kommentarer. Referatet er godkjent.
2. Oppfølgingssaker
1. Status informasjonsbrev:
Utsending av informasjonsbrev er innført, kvartalsvis.
2. Status garderobeforhold:
Skiptvet: Tidligere avvik fra arbeidstilsynet er lukket og Skiptvet kommune tilbakemelder at
garderobeforholdet er nå i orden. Det er planlagt vernerunde for gjennomgang av stasjonen.
Marker: Garderobeforholdene for nybygg er godkjent av arbeidstilsynet og igangsettingstillatelse
for start av bygging er gitt av Byggesak i Marker kommune.
Trøgstad: Det er ingen endring i bruk av garderoben i Trøgstad.
3. Gjennomføring av støymåling/støykartlegging. Status?
Det er avtalt et møte med BHT for å legge en plan for kartlegging av støyeksponering. Kartlegging
av støynivå skal gjennomføres i Askim til høsten og verneombudet skal delta på
gjennomføringen.
4. Opplæring av fallsikringsutstyr. Status?
Det er nødvendig med oppgradering av fallsikringsutstyr og kursing av alle mannskaper. Det er
avtalt et møte med Marine Safety vedrørende fallsikringsutstyr, og til høsten planlegges det
opplæring og kurs.
5. Løsning på tilgang av lift. Status?
Søknad om midler til nytt høyderedskap ble godkjent. Ny stigebil er bestilt og vil bli levert i
slutten av sommeren.
Vedtak: Sak 1-5 er tatt til orientering.
3. Gjennomgang av avvik/hendelser
Avvik:
1. En røykdykkermaske manglet, men den har kommet til rette og avviket er lukket.
2. Det er utfordringer vedrørende manglende bemanning på stasjonen i Spydeberg og Trøgstad.
Dette er en pågående sak som skal kartlegges og følges opp på flere nivåer.
3. Arbeidstøy som ble ødelagt. Nytt tøy er bestilt og avviket er lukket.
4. Det er problemer med tredemøllen på stasjonen i Mysen. Service er bestilt.
5. Skjermer på stasjonene virker ikke grunnet signalfeil. IKOMM er kontaktet og jobber for å løse
problemet.
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6. Grunnet datainnbrudd måtte Locus terminalene stenges av og oppgraderes. Nye terminaler er
bestilt og mottatt. Det er inngått avtale med Teleservice om montering av terminalene.
Vedtak: Sak 1-6 er tatt til orientering
4. AML- brudd
Grunnet pandemien har det vært et etterslep på gjennomføring av kurs. For å innhente etterslepet
har det over en kort og intensiv periode blitt holdt flere kurs, og dette har utløst et større antall AMLbrudd. For fremtiden skal målet være at man gjennomfører kurs, uten AML brudd – i den grad det er
mulig.
Vedtak: AMU ber om at alle kurs evalueres og at det lages en instruktørbank. Øvrig informasjon er
tatt til orientering.
5. Sykefravær
Sykefravær for perioden 01.01.22 – 31.05.22:
Fravær: 1-16 dager
Fravær: over 16 dager
Total:

3,27 %
3,82 %
7,09 %

Alle fravær følges opp avdelingsvis, av nærmeste leder.
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering
6. Temperaturmåling 2022
Temperaturmåling er gjennomført og alle stasjoner har kommet med tiltaksplaner, med supplering
av tiltak fra ledelsen. Tiltaksplanene iverksettes, og skal videre følges opp av ledelsen på alle nivåer.
Det ble stilt spørsmål fra AMU om hvem som har ansvaret for å henge opp AMU-referat. Det er
stasjonsansvarlige som skal henge opp og gjennomgå innholdet. Alle ansatte har også et eget ansvar
for å lese informasjon som blir hengt opp eller sendt ut. Referat fra AMU er tilgjengelig i Teams og på
IØBRs hjemmeside.
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering.
7. Eventuelt
Stillingen som brann- og redningssjef lyses ut innen kort tid. Søknadsfrist er 31.07.2022. Det er styret
og tillitsvalgte som gjennomfører prosessen.
To stillinger i administrasjonen er lyst ut. Søknadsfrist 08.06.2022.
Vedtak: Informasjon tatt til orientering.
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