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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk Jesper, då er det tid for noen nyheter.



01.06.2021

• Nyhet lagt ut i Brukerportal og Arbeidsportal 
• Oppdatert nyhet med nytt avsnitt om at det 

anbefales å anskaffe en gassvarsler, og ha 
den liggende i nærheten av utstyret som 
benyttes. 
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Grilling, gass og brannvern 
(nyhet) 
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• Kommende Rådgivertreff
• Tidligere Rådgivertreff inkludert 

materiell fra disse. 
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Informasjon fra 
Rådgivertreffene
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• Natt til 3 juni vil BevarHMS oppdateres fra å benytte 
BBLid 1.0 til 2.0.

• Ny WEB-services for å håndtere overgangen til 2.0 er 
utviklet av Kristian Hyllestad. Det har vært 
arbeidsmøter med BBL Pivotal ved planlegging og 
underveis i arbeidet.

• Overgangen for bruk av BBLid 1.0 til 2.0 ved innlogging 
til Min Side startet for de første boligbyggelagene den 
10 mai 2021. Den 3 juni vil det siste boligbyggelaget ta 
i bruk BBLid 2.0.

• I perioden fra 10 mai til 3 juni har pålogging til 
BevarHMS via Min Side fungert, men det har krevd en  
ekstra innlogging. Dette forsvinner etter den 3 juni.  
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Oppdatering til BBLid 2.0



Videreutvikling BevarHMS

BevarHMS sin database skal oppdateres natt til 
3 juni. Dette innebærer at innlogging stoppes 
onsdag kl. 21.00 frem til torsdag kl. 06.00.

1. Webservice og nødvendige endringer ifm. 
overgang til BBLid 2.0

2. Fjerning av gamle frister (kjøring av script i 
produksjon hos kunde)

3. Oppgradering til SQL 2019 database
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Type handling Konvertering

Gamle frister med 
status Åpen 

Utgåtte frister med status «Åpen» blir slettet. 
For aktivitet med både utgått og ny frist, 
beholder vi frist som er nærmest dagens dato 
og sletter den andre.

Frister med innlagt merknad blir aldri slettet, 
disse blir alltid satt til «Ferdig» og merknad blir 
oppdatert. I tillegg er det lagt inn regler som 
håndterer spesielle forhold. Dette kan 
eksempelvis gjelde frister hvor frist ikke er 
innlagt.

Nye aktiviteter Endres til Åpen



01.06.2021 6

Dagens tema:

Tilsyn med byggherrer
• Arbeidstilsynets erfaringer, 

funn og reaksjoner
• Hva ser Arbeidstilsynet 

etter ved tilsyn på 
byggeplass?

v/Anne Sørum, overingeniør i 
Nasjonal seksjon for tilsyn i 
Arbeidstilsynet
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