PROTOKOLL FRA MØTE I SKOGBRUKETS HMS-UTVALG PÅ TEAMS 18. FEBRUAR
2021
Til stede:
Arvid Eikeland
Endre Lie (ny)
Ingeborg Anker-Rasch
Harald Øie
Mikael Fønhus (ny)
Camilla Schrader Roander
Øyvind Stranda Larsen
Bjørn Lauritzen
Forfall:
Kjell-Olav Bjerknes
Sak 01/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent
Sak 02/21: Godkjenning av referat fra møte 18 november 2020
Vedtak:
Referatet ble godkjent.
Sak 03/21: Endringer av representasjon i utvalget:
-

Endre Lie fra Fellesforbundet erstatter Arvid Eikeland i utvalget
Mikal Fønhus går inn fra Skogkurs.
Ingeborg går ut i fødselspermisjon og Kjetil Andre Rødland fra AT skog erstatter Ingeborg på
permanent basis fra og med neste møte.

Vedtak:
Tas til etterretning.
Sak 04/21: Forespørsel om samarbeid med Norsk landbruksrådgivning (NLR)
Det ble pekt på at NLR har mye HMS-kompetanse og at de med fordel kan bli observatører i utvalget
en periode.
Vedtak:
Tore Jevnaker i NLR inviteres til neste møte for en gjensidig orientering.
HMS-utvalget behandler saken om et fremtidig samarbeid etter dette.
Sak 05/21: Status evaluering/oppfølging av prosjekt "kartlegging av opplæring i bruk av
motorsag og ryddesag".
Matis Lunde fra Skogkurs gikk gjennom rapporten.
Merknader:
Det synes fortsatt noe uklart for brukerne hva som er formalkravene for bruk av motorsag/ryddesag.
Ut fra rapporten kan det være et poeng at Arbeidstilsynet prioriterer jordbruksskoler og
naturbruksskoler i tilsyn som gjelder dokumentert sikkerhetsopplæring (etter at koronaen er over). Det
er videre rektor som har ansvaret for at lærere/instruktører har nødvendig kompetanse.

Det ble foreslått at de som driver med opplæring i motorsag/ryddesag i skolene som minimum må ha
gjennomført Aktivt Skogbruk kurs innen disse temaene.
Det ble presisert at på de syv skolene som tilbyr VG2 skogbruk er denne kompetansen i orden.
Vedtak:
Rapporten oversendes til Verdiskapningsfondet slik den foreligger. Utvalget bør følge opp saken
videre ved å linke dette til fremtidige prosjekter.
Sak 06/21: Oppfølging av sak 23/20 fra møte 18 november, eventuelt utvikling i saken om
grunneieravtale/sikringshogst.
Energi Norge og Skogeierforbundet er ikke helt ferdig med den endelige avtalen.
Vedtak:
Ingeborg purrer opp den endelige avtalen og saken tas opp igjen på neste møte.
Sak 07/21: Oppfølging av sak 25/20 fra møte 18 november, øvrige aktiviteter/prosjekter i HMSutvalget
Følgende saker følges opp videre:
•
•
•
•
•

Oppfølging av HMS-prosjektet. Ikke pålegg om setebeltet i skogsmaskiner.
Kartlegging i opplæring ryddesag/motorsag.
Videre kartlegging om opplæringsbehovet i naturbruksskolene.
Rutiner for alenearbeid/kommunikasjon.
Mikael redegjorde for prosjektet arbeide i grenseland.

Vedtak:
•
•
•

Alenearbeid. Utvalget melder inn et behov for rutiner ved alenearbeid til prosjektet Arbeidet i
grenseland. Ansvar: Mikael Fønhus.
Opplæring motorsag/ryddesag utredes til neste gang.
Bjørn lager en oversikt over de ulike rutinene for elenearbeid som finnes i dag..

Sak 08/21: Oppfølging av handlingsplan, eventuelle forslag til andre utadrettede aktiviteter
Mikael foreslo ha en FAQ med svar på hjemmesiden. Kan ta imot spørsmål via chattetjeneste eller
epost-tjeneste selv om det vil være kapasitetsutfordringer ved en slik ordning. En FAQ må også være
helt korrekt slik at man ikke risikerer erstatningsansvar ved upresise eller gale svar.
Vedtak:
Handlingsplanen oppdateres med innspillet fra dagens møte.
Sak 09/21: Skadestatistikk i skogbruket v/ Bjørn Austad Hvaleby
Hvaleby gikk gjennom KSL sitt system for registrering av skader. Ordningen er frivillig og anonym.
Vedtak:
•
•
•
•
•

Gjennomgangen tas til orientering.
Eventuelle spørsmål til KSL sitt system samles opp til neste møte.
Implementering av KSL sitt system., Endre Lie lager et utkast til tekst so sendes til sirk til
utvalget
Utarbeide en felles innsalgstekst til KSL sitt system.
Bjørn Valeby kan også utfordres med et tekstforslag.

Sak 10/21: Eventuelt
-

Arvid Eikeland takket av/ble takket etter 10 år som leder av HMS-utvalget.
Ingeborg Anker-Rasch ble takket av som utvalgsmedlem.
Kontaktinfo på hjemmesiden oppdateres med de nye medlemmene.
Nytt møte 19. mai 10-14 på Teams.

