REFERAT
MØTE I SKOGBRUKETS HMS-UTVALG 22. september 2021.
KL. 10.00, Teams
DELTAKERE
Til stede:
Endre Lie (Fellesforbundet), Mikael Fønhus (Skogbrukets Kursinstitutt), Kjetil Andre Rødland (AT-skog/Norges
Skogeierforbund), Harald Øie (Arbeidstilsynet), Bjørn Lauritzen (MEF), Kjell-Olav Bjerknes (Elvia AS/Energi
Norge), Øyvind Stranna Larsen (Norsk Ved), Tore Jevnaker (NLR) og Camilla Schrader Roander (NHO Mat og
Drikke).
DAGSORDEN
SAK
Sak 30/21
Sak 31/21
Sak 32/21

TEMA
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra møte 8. juni 2021
Rutiner ved hogst langs kraftlinjer
Kjell-Olav Bjerknes og Bjørn Lauritzen retter en henvendelse, på
vegne av HMS-utvalgte, til aktuelle aktører som kan bidra inn i
dette arbeidet, og holder HMS-utvalget oppdatert om framdriften.

Sak 33/21

Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget
• Alenearbeid
Mikael Fønhus og Bjørn Lauritzen utarbeider et første utkast til
en søknad som skal sendes Verdiskapningsfondet innen den 2.
oktober 2021.

Mikael Fønhus (MF) og
(BL)

• Opplæring motorsag/ryddesag
Øyvind Stranna Larsen og Harald Øie utarbeider et første utkast
til en søknad som skal sendes Verdiskapningsfondet innen den 2.
oktober 2021. Søknaden skal omhandle økonomisk støtte til
utarbeidelse av to veiledere: En om innholdet i opplæring og en
om varsling ved bruk av motorsag.
VEDLEGG

Øyvind Stranna Larsen
(ØSL) og Harald Øie
(HØ)

Sak 34/21

Sak 35/21

SAK 30/21

HMS-system" for entreprenører basert på HMS-utvalgets
veileder
VEDLEGG
Eventuelt
• Arbeidsulykker - linjerydding i perioden 2012 – 2021
VEDLEGG
•
• Forespørsel prosjektsøknad rundt dokumentkrav rundt
byggherreforskriften for landbruksvei-/skogsvei-bygging
VEDLEGG

Ansvarlig
Endre Lie (EL)
EL
Kjell-Olav
Bjerknes (KOB)
Bjørn Lauritzen (BL)

MF

Alle

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak Rutiner ved hogst langs kraftlinjer er ved en feiltakelse oppført 2 ganger. Innkallingens sak 33/21 utgår og
saksnumrene forskyves av den grunn.
Vedtak sak 30/21

Innkalling og dagsorden godkjent
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SAK 31/21

Godkjenning av referat fra møte 8. juni 2021

Ingen merknader.
Vedtak sak 31/21

SAK 32/21

Referatet fra møtet 08.06.21 godkjent
Camilla sender godkjente referat til jev@skogkurs.no for publisering på hjemmesiden til
Skogbrukets HMS-utvalg.

Rutiner ved hogst langs kraftlinjer

Det utarbeides nye rutiner, men disse er ikke ferdig.
Innen 01.01.2022 vil disse være på plass og HMS-utvalget vil holdes nærmere oppdatert.
Vedtak sak 32/21

SAK 33/21

Skogbrukets HMS-utvalg tar informasjonen til orientering.

Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget
▪

Alenearbeid

▪

Opplæring motorsag/ryddesag

Alenearbeid
Vedlagte presentasjon ble gjennomgått for HMS-utvalget.
I dag brukes sikringsradioen og smartdok. Det finnes ikke i dag en "alenearbeidsapp". I Sverige har Svevia
utviklet en app for ensamarbete. Denne kan lastes ned gratis. Appen har både en akuttalarm og en knapp for
igangsetting av alenearbeid. Bruker velger selv hvilken kontaktperson som skal ligge inne ved alenearbeid.
Bruker registrere hvor lenge alenearbeidet skal vare, og dersom bruker ikke deaktiverer/avslutter så går det en
automatisk melding til registrerte kontaktpersoner. Appen er bra, men mangler passiv varsling ved inaktivitet.
Svevia er kontaktet om et mulig samarbeid.
HMS-utvalget var positiv til å jobbe videre med prosjektet. Et medlem av utvalget har blitt kontaktet av
Id Vakten AS ved Audun Stavenes Høisæther som har/er i ferd med å utvikle et produkt/app som kan være
aktuelt, og som har en varsling ved inaktivitet. Det kom også inn ulike forslag fra representanter av HMSutvalget, herunder en digital klokke.
➢

Oppgaver:
Tore Jevnaker gjennomfører et møte med ID-vakten mandag 4. oktober. Etter møtet gis HMS-utvalget
en orientering om produktet før det tas stilling til om det er aktuelt å invitere Audun Høgseter til neste
møte i HMS-utvalget.

Det jobbes videre med saken og planlegges en søknad til Verdiskapningsfondet i februar 2022.
Opplæring motorsag/ryddesag
Innledningsvis ble utvalget enige om at Mikael Fønhus ikke deltok i avgjørelsen av denne saken, men deltok kun
som observatør da Skogkurs vurderes som samarbeidspartner.
Det ble vist til resultatene fra spørreundersøkelsen som HMS-utvalget igangsatte med stønad fra
Verdiskapningsfondet. HMS-utvalget fikk deretter en presentasjon av oversendte prosjektskisse som var
vedlagt innkallingen til dagens møte. Skogkurs har satt opp et forslag til veiledere.
Tilbakemeldingene fra HMS-utvalget var positive. Det er viktig å få tydeliggjort i søknaden målgruppen for
veilederne og hvordan veilederne skal presenteres.
HMS-utvalget gir her anbefalinger som vil ligge innenfor forskriftens ordlyd og ikke utvide denne. Målet med
veilederne er å forenkle arbeidet for virksomhetene og andre som skal gjennomføre opplæring mv, samtidig
som det ender ut i en dokumentasjon for gjennomgått opplæring. Det må være en signatur- og
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lagringsmulighet. Den som bedriver opplæring, er selv ansvarlig for å overholde kravene i de til enhver tid
gjeldende forskrifter. HMS-utvalget har ikke et ønske om økt byråkrati eller et krav om motorsagkort som i
Sverige.
Oppgaver:
➢ Harald og Øyvind ferdigstiller søknaden ut fra de tilbakemeldinger og synspunkter som ble fremmet i
møtet, og sender søknaden over til Endre Lie for signatur og videre oversendelse til
Verdiskapningsfondet.
Vedtak sak 33/21

Alenearbeid
HMS-utvalget tok saken til orientering. Det jobbes videre med kartlegging. Det vil ikke
være aktuelt å sende en søknad til Verdiskapningsfondet før søknadsfristen i februar
2022.
Opplæring motorsag/ryddesag
Søknaden ferdigstilles. Endre Lie sender søknaden over til Verdiskapningsfondet før
fristen 1. oktober 2021.

SAK 34/21

"HMS-system" for entreprenører basert på HMS-utvalgets veileder

Det ble vist til e-posten fra Norskog av 27. august 2021, som var vedlagt innkallingen til dagens møte.
Dette er fritt tilgjengelig informasjon som de ikke kan ta seg betalt for når det gjelder innholdet utarbeidet av
HMS-utvalget. Det må være tilretteleggingen og bearbeidelsen de eventuelt kan ta betalt for.
Oppgaver:
➢

Michael utarbeider et utkast til svar som han avstemmer med Camilla før det sendes.

Vedtak sak 34/21

SAK 35/21

HMS-utvalget, ved Mikael Fønhus, svarer Norskog ut fra de signaler som kom frem i
dagens møte.

Eventuelt

▪ Arbeidsulykker - linjerydding i perioden 2012 – 2021
HMS-utvalget fikk oversendt en oppsummering på e-post den 16.09.2021. Oversikten viser skader og
ulykker innrapportert ifm. linjerydding registrert i Betzy. Utvalgets medlemmer kommenterte
oppsummeringen og mente at det måtte være flere hendelser enn det som her fremkom. Det
kan være ordbruken i registreringen og søkeordet som gir et begrenset utvalg saker. Det ble stilt
spørsmål om ulykkene skyltes manglende opplæring eller at skadede har valgt å ikke følge
sikkerhetsrutiner mv.
Enkeltsaker var kjent for medlemmer av utvalget og et læringsark ble presentert som eksempel på
oppfølging av saken.
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Flere læringsark er utarbeidet. Disse vedlegges referatet og kan publiseres på HMS-utvalgets
hjemmeside.
▪

Forespørsel prosjektsøknad rundt dokumentkrav rundt byggherreforskriften for
landbruksvei-/skogsvei-bygging
HMS-utvalget fikk en henvendelse fra Skogkurs den 22.09.2021, se vedlagte e-post med
utkast til prosjektbeskrivelse. Skogbrukets HMS-utvalg ser verdien av et slikt prosjekt. Harald Øie og
Kjetil Andre Rødland går inn og representerer HMS-utvalget i prosjektgruppen. For øvrig er det viktig
at prosjektgruppen også har representanter som representerer byggherren

Vedtak sak 35/21

• Arbeidsulykker - linjerydding i perioden 2012 – 2021
HMS- utvalget tar informasjonen til orientering.
•

Forespørsel prosjektsøknad rundt dokumentkrav rundt byggherreforskriften for
landbruksvei-/skogsvei-bygging

Harald Øie og Kjetil Andre Rødland går inn og representerer HMS-utvalget i
prosjektgruppen.

Nytt møte: 23. november kl. 12:00 – 16:00 i Fellesforbundets lokaler med påfølgende middag.

Referent:

Camilla S. Roander
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