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Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 24.01.2014.

Hensikten med tilsynet

Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og 
tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø.

Tema i tilsynet var blant annet:

 Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver
 Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft
 Samhandling mellom kommunen og sykehus/helseforetak
 Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette kan 

påvirke arbeidsforholdene
 Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling
 Arbeidstidsordninger
 Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved: 
Storgata 28
2870 DOKKA

Til stede fra virksomheten: Jarle Snekkestad (Rådmann), Inga Berit Heimdal (Kommunalsjef), 
Anita Fossum (hovedverneombud), Vibeke Bjørkeli (HTV Delta), Frida Canestedt (HTV Norsk 
Sykepleierforbund), Anne Lise Olsen (HTV Fagforbundet), Bjørn Stenvold (NAV 
Arbeidslivssenter), Ingrid Haug (bedriftshelsetjeneste) og Raghild Gravem (HMS-rådgiver 
Nordre Land Kommune).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Arne Erlimo (seniorinspektør) og Arve Sneistrand 
(seniorrådgiver)
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Nordre Land Kommune har gjort svært mye for å skape trygge og gode arbeidsplasser i 
kommunen. Det er blant annet et godt opplæringsprogram for ledere på alle nivåer, og det er gjort 
gjennomgående kartlegginger og analyser av arbeidsmiljøet.

Innen helse og omsorg har det vært en utfordrende situasjon etter at samhandlingsreformen ble 
innført, og det har til tider vært et stort press på de ansatte, med blant annet overbelegg på 
sykehjemmet. For å bedre denne situasjonen er hjemmebasert omsorg bygd ut, og sykehjemmet 
skal utvides i løpet av året med 15 nye plasser.

Man jobber med innføring av LEAN-prinsippet i blant annet omsorgsdelen av kommunen, og 
avdeling Soltun som har prøvd dette en periode er svært fornøyd med denne måten å jobbe på. 
Flere avdelinger vil innføre dette prinsippet etter hvert.

Det synes å være et godt samarbeid mellom ledelse i kommunen og verneombud og tillitsvalgte. 
Det er blant annet jevnlige personalseminar i kommunen hvor alle tillitsvalgte og verneombud er 
med.

 

Etter å ha gjennomført tilsyn i de enklelte enheter innen omsorg kan vi bekrefte at samarbeid og 
kommunikasjon fungerer godt. Det gjøres mye godt forebyggende arbeid, og det er gode rutiner 
for kartlegging, risikovurdering og handlingplaner. Innfor tilrettelagte tjenester har vi varslet 
pålegg om kartlegging og risikovurdering fordi dette er en ny enhet som derfor bør gjøre denne 
prosessen på nytt innen enheten.

 

Vi påpekte ellers viktigheten av å registerere uønskede hendelser på et tidlig stadium for å 
forebygge skader og sykdom i forbindelse med arbeidet. Dette er også et område som kommunen 
ønsker å bedre rutiner og praksis.

 

Arbeidstilsynet er alt i alt svært positive til Nordre Land Kommunes måte å tilrettelegge for sine 
ansatte innen arbeidmiljøspørsmål. Vi ønsker lykke til med videre HMS-arbeid i kommunen. 

 

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk 
gjennom under tilsynet.

Gi en kopi av dette brevet til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har derfor lagt ved en kopi av dette brevet som arbeidsgiver 
skal gi videre til verneombudet. Hvis virksomheten har under ti arbeidstakere og partene har 
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skriftlig avtale om ikke å ha verneombud, skal arbeidsgiveren gi dette brevet til representanten 
for de ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no, 
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt 
saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/55675.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Bård Hjorth
tilsynsleder
(sign.)

Jan Arne Erlimo
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud


