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Arbeidstilsynet

NORDRE LAND KOMMUNE
v/Rådmannen
Storgata 28
2870 DOKKA

VAR SAKSBEHANDLER
Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113

Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD
BOFELLESSKAP

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 29.01.2014.

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
Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak
Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver
Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft
Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og
med sykehuset
Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette eventuelt
påvirker arbeidsforholdene
Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling
Arbeidstidsordninger
Arbeidstøy og smittevern
Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved:
Landmoveien 5
2870 DOKKA

Til stede fra virksomheten: Marit Strande (Enhetsleder Tilrettelagte Tjenester), Anita Fossum
(Tillitsvalgt Delta), Stine Bakke (avdelingsleder), Mai Liss Ringsrud (avdelingsleder), Dag
Engelund (verneombud), Randi Elin Fauske (tilitsvalgt Fagforbundet), Anne Berit S. Wollheim
(avdelingsleder), Berit Ødegård Bjerke (avdelingsleder) og Ingrid Haug (bedriftshelsetjeneste).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Arne Erlimo (seniorinspektør)

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 815 48 222 974761211
7468 Trondheim iNTERNETT TELEFAKS
Norge www.arbeidstilsynet.no 73 19 97 01
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Tilrettelagte Tjenester er en nystartet avdeling som springer ut fra det tidligere "bofelleskap" og
hvor det er gjort en del endringer. Det er en flat struktur med kort vei mellom ledere og ansatte.
Enhetsleder opplyser at det vil bli satt igang faste møter flere ganger i året mellom ledelse,
verneombud og tillitsvalgte. Det vil i tillegg bli innkalt til ekstra møter dersom behovet melder
seg.

Avdelingen er som nevnt ny og med flere ledere som er nye i kommunen, men det vises stor
entusiasme og glød i jobben, og det synes å være et godt arbeidsmiljø.

Vi har varslet pålegg om kartlegging, risikovurdering og handlingsplan fordi dette er en ny
avdeling som må få på plass de nødvendige rutiner for sikre et godt arbeidsmiljø.

Vi ønsker lykke til med dette arbeidet og med HMS-arbeid generelt i enheten.

Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen
ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig
tilbakemelding senest 25.02.2014. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre
oppfølgingen.

Pålegg - HMS - arbeid - kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller
psykiske helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for
skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes
representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

Kopi av kartlegging og risikovurdering
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning § 7-1

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 30.05.2014

Begrunnelse:



IIÅE7A
VAR REFERANSE

2014/56148
3 av 5

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis
og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og
psykiske helse og velferd. Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn
vurdere risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Kartleggingen skal
omfatte de faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og
sikkerhet. Risikovurdering skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne
eller.deres representanter. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er
nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og
oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Dette følger av
arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd, jf. forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning § 7-1.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har gjennomført kartlegging eller
risikovurdering.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging og risikovurdering.

Pålegg - HMS - arbeid - tiltak og plan

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikoforholdene i
virksomheten. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering.
Verneombud/ansattes representant skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller
Plan med frist for gjennomføring av tiltak
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 30.05.2014

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis
og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og
psykiske helse og velferd. For å redusere risikoen i arbeidet, skal arbeidsgiver iverksette tiltak
og/eller utarbeide plan. Tiltakene og/eller plan må bygge på en gjennomført kartlegging og
risikovurdering. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak
og/eller plan. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1
første ledd, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.
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Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø skal inngå som en del av den ordinære styringen av
virksomheten. Arbeidet skal planlegges og organiseres slik at kravene i arbeidsmiljøloven blir
ivaretatt. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal skje på alle plan i virksomheten.

Under tilsynet kunne ikke arbeidsgiver vise til gjennomførte tiltak og/eller fremlegge en tidfestet
plan for å redusere risikoen i arbeidet.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om tiltak og plan.

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
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 2014/56148.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Bård Hjorth
tilsynsleder Jan Arne Erlimo
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

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

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP v/Marit Strande,
Landmoveien 5, 2870 DOKKA
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Postmottak

Fra: Post <Post@arbeidstilsynet.no>
Sendt: 5. februar 2014 08:21
Til: Postmottak
Emne: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Vedlegg: Tilsynsrapport med varsel om pålegg.pdf

Oversender med dette brev til kommunen per e-post.

Vennligst distribuer brevet til kommunens interne mottakere.

Papirversjonen av brevet blir ettersendt pr post kun til hovedmottaker.

På vegne av Arbeidstilsynet

Med vennlig hilsen

Line Martinussen
Førstekonsulent

Arbeidstilsynet

Tlf.: 815 48 222

Internett: www.arbeidstilsynet.no

Besøksadresse:

Prinsensgt. 1

7013 Trondheim

Postadresse:

Postboks 4720 Sluppen

7468 Trondheim


