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Det vises til tilsynsbesøk hos brannvesenets beredskapsavdelin g 29 .02.12.
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Gunnar Møllevik, seniorinspektør
Roar V/ulff F ør de, seniorinspektør

Til stede fra Arbeidstilsynet:

Bakgrunn
Arbeidstilsynet startet i 2010 prosjektet "Arbeid for helse", der fokus ble satt på virksomhetenes
ivaretakelse av psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold i henhold til
Arbeidsmiljøloven. Prosjektet videreføres i2011 og2012, og tilsynsbesøket var en del av dette
prosjektet.

Hensikt
Hensikten med våre tilsyn er å bidra til at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives på en
tilfredsstillende og systematisk måte.

Litt fakta om den besøkte virksomheten
Brannvesenet i Hemnes kommune ledes av brannsjef i70 % stilling. Vara brannsjef i 50 %
stilling leder beredskapsavdelingen. Kommunen har en brannstasjon i Korgen og en på
Hemnesberget. Brannstasjonen i Korgen er satt opp med en vaktstyrke på 16 deltidsansatte i 1,0

% -stillinger, uten fast vaktordning. Stasjonen på Hemnesberget er satt opp med 12

deltidsansatte i 7 %o -stillinger, uten fast vaktordning. I forbindelse med ferier og høytider
innføres det vaktordninger som sikrer oppmøte dersom alarmen går.

Beskrivelse av tilsynsbesøket
Tilsynet ble innledet med en samtale med brannsjef, enhetsleder og hovedverneombud og
deretter en samtale med hovedvemeombudet og representanter for de ansatte. I det avsluttende
oppsunmeringsmøtet med brannsjef, enhetsleder og hovedverneombudet gikk Arbeidstilsynet
kort gjennom det som hadde fremkommet i samtalen med de ansatte, både positive forhold og

utfordringer. Det ble også gjort rede for den videre saksgangen.
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Presentasjon av det som fremkom i tilsynsbesøket
Nedenfor følger en gjennomgang av de temaene som ble berørt, gjeldende regelverk for hvert
tenv, h..'a Arbeidstils¡ry1s1 noterte seg og r¡i-1s r.n-Edsringer. Dette danner gr'-rnnla-g for detlcl-e

pålegg som eventuelt varsles.

Systematisk helse-, milj ø o g sikkerhetsarbeid

Gjeldende regelverk
De generelle kravene til helse-, miljø og sikkerhet finner man i Arbeidsmiljøloven, Brann- og
eksplosjonsvernloven og Forskrift om systematisk helse- , miljø og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften). Mer spesifikke krav finnes bl.a. i forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen, forskrift om vern mot eksponering for
kjemikalier på arbeidsplassen (Best.nr.566) og forskrift om bruk av personlig verneutstyr på
arbeidsplassen (Best.nr.524).I tillegg har Arbeidstilsynet gitt ut en veiledning om
helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere (Best.nr.579), og en
orientering om røyk- og kj emikaliedykking (Best.nr. 5 74).

Det er arbeidsgivers plikt å sikre et fulltforsvarlig arbeidsmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. For å sikre at hensynet til arbeidstakemes
helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt skal arbeidsgiver sørge for at det utføres
systematisk HMS - arbeid på alle plan i virksomheten, jf $ 3-l (1) i arbeidsmiljøloven og $ 4 i
forskrift om systematisk helse- , miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(intemkontrollforskriften). HMS-arbeidet skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og
størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i lov og forskrift. En gjennomgang
av eget HMS-system skal gjennomføres jevnlig for å sikre at dette fungerer som forutsatt, jf
internkontrollforskriften $ 5 2.ledd nr. 8.

Arbeidstilsvnet noterte se g føl gende :

Risiko- og sarbarhetsanalyse er utarbeidet i henhold til kravene i i forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen. Det er også gjennomføft risikovurdering av alle
arbeidsoppgaver som mannskapene gjennomfører, skriftlige instrukser er utarbeidet og disse
brukes i forbindelse med øvelser. De ansatte har opplevd en veldig positiv utvikling i
brannvesenet, både når det gjelder ledelse, planlegging, medvirking, opplæring og standard på
utstyr (personlig verneutstyr, brannslokningsmateriell, biler, bekledning m.v.) I praksis er det
stort fokus på HMS, og dette er i større grad enn tidligere blitt et eget tema i møter og øvelser.

Arbeidstilsvnets vurdering
De ansatte har veldig mye godt å si om sin egen arbeidsplass, sine kollegaer og sine ledere, og
trivselsnivået virker ä være svært høyt. Det er stort fokus på risiko og det er iverksatt mange
gode risikoreduserende tiltak, bl.a. er det over tid lagt stor vekt på å bygge opp solid
kompetanse hos mannskapene, og det er investert i nytt og moderne utstyr.

Arbeids givers HMS-kompetanse

Gieldende regelverk
I henhold til arbeidsmiljøloven g 3-5 skal arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Arbeidsgivers representant skal også ha nødvendig HMS-opplæring, jf
arbeidsmiljøloven $ 3-2 (1) bokstav b.

2



VAR REFERANSE

34041t2012

Arbeidstilsynet noterte se g følgende :

Brannsjefen har gjennomgått nødvendig opplæring i HMS.

Vernetjenesten

Gieldene regelverk
B e stemmel sene om verneombudsordningen o g arbeidsmilj øutval g fremgår av
arbeidsmiljøloven kap. 6 og 7. Ved virksomheter med 10 ansatte eller mer skal det velges
verneombud. Verneombudet skal gjennomgå nødvendig opplæring, og ha avsatt tilstrekkelig tid
til å ivareta vervet på en forsvarlig måte.

Arbeidstilsynet noterte seg føl gende :

Brannvesenet har tidligere ikke hatt eget verneombud. Det ble opplyst at det nå er valgt/vil bli
valgt ett vemeombud for stasjonen på Hemnesberget og ett for stasjonen i Korgen.

Arbeidstilsynets vurdering :

Verneombudene må meldes på verneombudskurs.

Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Gieldende reselverk

$ 1 i Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste
(best.nr.5O1) fremgår det hvilke bransjer som faller inn under disse kravene. I henhold til
forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av
bedriftshelsetjeneste (best.nr.600) $ 5, skal arbeidsgiver samarbeide med bedriftshelsetjenesten
om utarbeidelse av periodevis plan. Etter saÍìme forskrift $ 4 skal arbeidsgiver sØrge for at
bedriftshelsetjenesten bistår med kartlegging, risikovurdering og iverksettelse av HMS-tiltak.

Arbeidstilsynet noterte see føl gende:
Brannvesenet sorterer inn under næringskode 84.25 og er pliktig til å være tilknyttet godkjent
bedriftshelsetjeneste. Hemnes kommune er tilknyttet bedriftshelsetjeneste gjennom Helse og
Sikkerhet, men bedriftshelsetjenesten har hittil ikke vært aktiv hos brannvesenet.

Helsekontroller og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere

Gjeldende regelverk
Kravet til helseundersøkelse for røyk- og kjemikaliedykkere fremgår av kjemikalieforskriftens

$ 30 (Best.nr.566). Arbeidstilsynet har også utarbeidet en veiledning (Best.nr.579) som angir
hvilke helseforhold som bør kontrolleres og hvilke kriterier som skal være oppfrlt for at røyk-
og kjemikaliedykkere vurderes å være helsemessig skikket til arbeidet. I tillegg er det utarbeidet
en bransjeorientering om røyk- og kjemikaliedykking (Best.nr.574) Alle disse finner man på
www. arbeidstilsynet. no.

Arbeidstilsynet noterte se g føl gende :

Helseundersøkelser og fysiske tester gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten i tråd
med nevnte regelverk.
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Kommunikasjon, samarbeid og medvirkning i HMS-arbeidet

Gjeldene regel..'erk
Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på medvirkning i virksomhetens HMS-arbeid i flere av sine
bestemmelser, jf arbeidsmiljøloven $$ 2-3 (1), 3-1(1) og internkontrollforskriften $ 5,2.ledd
nr. 3. Arbeidstakerne skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av
virksomhetens systematiske helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, og verneombudet skal tas med på
råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor
ombudets vemeområde. Arbeidstilsynet er av den oppfatning at for å ivareta bestemmelsene om
medvirking må virksomheten blant annet ha etablert faste og regelmessige møteplasser mellom
ledelse, ansatte og deres representanter der arbeidsmiljøforhold er satt på agendaen. Typiske
eksempler på møteplasser kan være personalmøter på ulike nivå, arbeidsmiljøutvalgsmøter og
informasj ons-, drøftnings- o g forhandlingsmøter.

Arbeidstilsynet noterte seg flølgende;
Mannskap og ledere møtes i ulike sammenhenger, øvelser, utykninger, jule- og sommerøvelser,
og da inngår diskusjoner om forhold i eget arbeidsmiljø som en naturlig del av samtalene. Når
det gjelder en mer formell areîa som sikrer den nødvendige grad av medvirking, informasjon
og kommunikasjon for alle ansatte relatert til det systematiske helse-, miljø og
sikkerhetsarbeidet, så er det ikke etablert en slik.

Arbeidstilsynets vurdering :

.Â, sikre tilstrekkelig grad av medvirking, både i HMS-arbeidet og generelt, er en utfordring på
de fleste arbeidsplasser. Utfordringen blir ikke mindre på en arbeidsplass der det store flertallet
av personellet er ansatt i små deltidsstillinger. Dialogen og samarbeidet mellom ledere og
mannskaper i brannvesenet i Hemnes virker å være veldig godt, og grunnlaget for å ta tak i
eventuelle arbeidsmiljømessige mangler som dukker opp bør være det aller beste.

Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av utfordringer i arbeidsmiljøet

Gieldene reselverk
Arbeidsgiver skal gjennom sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid sørge for at
kravene i arbeidsmiljøloven blir oppfylt, jf forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter $ 5. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsplassen er en
sentral del av HMS-arbeidet. Med bakgrunn i kartleggingen og risikovurderingen skal det
utarbeides planer og iverksettes tiltak for å redusere risikoforholdene. Denne prosessen skal
gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter og skal dokumenteres skriftlig.

Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse fremgår også i $ 2-4 i DSB sin forskrift om organisering
og dimensjonering og brannvesen.

Arbeidstilsynet noterte seg føl gende :

Som tidligere nevnt er det gjennomført ROS-analyser både i forhold til bestemmelser i
internkontrollforskriften og forskrift om organisering og dimensjonering og brannvesen, og
ri sikoreduserende- o g forebyg gende tiltak erlblir gj ennomført.

Det er hittil ikke gjennomført medarbeidersamtaler, men brannsjefen har som mål å komme i
gang med slike.
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Brannfolk kan oppleve mange potensielt traumatiserende hendelser iløpet av et arbeidsår, og
det er svært viktig at ansatte i nødvendig grad får anledning til å snakke ut om de følelsene som
utløses i forbindelse med branner, stygge bilulykker m.v. Kunnskap om hvordan de ansatte
takler å stå i slike mentalt svært krevende situasjoner Ër arbeidsgiver gjennom debrifingen.
Debrifing gjennomføres ved behov i etterkant av utrykninger med en viss alvorlighetsgrad, og
brannsjefen mener de ansatte er flinke til å være åpne i forhold til hvordan de har opplevd det
som har skjedd. Brannsjefen sier at det også er fokus på at ansatte kan oppleve senreaksjoner,
og et eventuelt behov for oppfølging av mannskapene på sikt.

Som tidligere nevnt har ikke bedriftshelsetjenesten deltatt i noen kartlegging av arbeidsmiljøet
til de ansatte. Ett forhold som bedriftshelsetjenesten må se på er helsefaren forbundet med
eksponering av brannrøyk, og nødvendige hygienetiltak forbundet med denne problematikken.
Brannrøyk og sot inneholder svært mange helsefarlige stoffer, også kreftfremkallende.

Arbeidstilsynets vurdering :

Brannsjefen må sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår i vurderingen av hvorvidt det er
iverksatt tilfredsstillende hygienetiltak for brannmannskap når det gjelder etablering av
garderober, dusjmuligheter, skille mellom skitten og ren sone, vasking og rensing av arbeidstøy
m.v. jf Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler av $$ 37 og 39, samt
kjemikalieforskriftens $ 25 som sier følgende:

Når arbeidstaker kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige
kjemikalier, skal arbeidsgiver sørge for at det blir satt i verk tiltak for å sikre at:

a) arbeidstakerne ikke spiser, drikker, bruker tobakk mv. i arbeidslokaler som kan være
forurens et med kreft fremkallende eller arve stoffskadelige kj emikalier

b) arbeidstakerne får informasjon om økt risiko forbundet med bruk av tobakk

c) arbeidstakerne får tildelt hensiktsmessig arbeidstøy i tillegg til nødvendig personlig
verneutstyr,jf.$ 7

d) privat tøy og arbeidstøyipersonlig verneutstyr blir oppbevart atskilt i egne skap

e) arbeidstøy og personlig verneutstyr blir vasket eller renset

Ð beholdere eller liknende som inneholder forurenset arbeidstøy/personlig verneutstyr, er
tydelig merket

g) arbeidstøy og personlig verneutstyr som kan være forurenset med kreftfremkallende eller
arvestoffskadelige kjemikalier, ikke tas med i spiserom eller liknende, eller tas med hjem

h) det finnes vaskemuligheter i eller i umiddelbar nærhet av arbeidslokalet.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå avdelingen i prosessen med å kartlegge, risikovurdere og finne
tiltak som forebygger og reduserer risikoen for helseskade. Handlingsplaner må utarbeides med
bakgrunn i resultatet av kartleggingen, og risikoreduserende tiltak må iverksettes.

Varsel om pålegg
Arbeidstilsynets lovhjemmel for å gi pålegg og for å sette vilkår, er arbeidsmiljøloven $ 18-6
første og sjette ledd jf. forvaltningslovens $ 16. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi
følgende pålegg:

1. Arbeidsgiver må sørge for at det giennomføres en systematisk kartlegging og
risikovurdering av behovet for hygienetiltak i forbindelse med at brannmannskapene
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blir eksponert for brannrøyk. Med bakgrunn i kartleggingen og risikovurdering skal
det utarbeides planer og iverksettes tiltak for å redusere eventuelle risikoforhold.
Hjemme!: Arbeidsmiljøloven $

j-l (2. a) oø Forskrift om svstematisk helse-, miljø og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) $ 5, annet ledd nr. 6.

Begrunnelse: Brannrøyk er svært helseskadelig, og en systematisk kartlegging, med
påfølgende risikovurdering og utarbeidelse av handlingsplan I g¡ennomføring av tiltak, av

hygienetiltak var il,ke i tilstrekkelig grad gjennomført.
Hva skal til for at Arbeidstilsynet kan anse pålegget som utført: Dokumentasjon på at
kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av handlingsplaner er gjennomført, oversendes
Arbeidstilsynet innen fristens utløp. Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten med råd
og veiledning i prosessen, og de ansatte / ansattes representanter skal medvirke i denne.

Frist for siennomførins os eldins foreslås satt til: 22.06.2012.

Hvis dere har kommentarer til fremstillingen, eller til det pålegg med frist som er vurdert, ber vi
om skriftlig tilbakemelding senest 07.04.12.Hører vi ikke noe fra dere innen fristen, vil det bli
fattet vedtak om pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet.

Orientering til verneombud/ansattes representant
Etter arbeidsmiljøloven $ 6-2 sjette ledd skal verneombudet gjøres kjent med de pålegg som
Arbeidstilsynet girlvurderer å gi. Kopi av varsel om pålegg er vedlagt.

Vi ber om at vårt referansenuÍìmer 201213542 oppgis ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge
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