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I brevet fra Arbeidstilsynet er det gitt to pålegg:
1. Pålegg - Vold og trussel om vold —iverksette nødvendige tiltak og utarbeide plan. Frist
for gjennomføring: 03.09.2018.
2. Pålegg —Vold og trussel om vold —opplæring. Frist for gjennomføring: 01.10.2018.

An rående åle

om å iverksette nødvendi e tiltak o ) utarbeide lan:

— Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet, og ligger vedlagt. ROS-analysen er utarbeidet
av tillitsvalgte fra NSF og Fagforbundet, verneombud, ansatte-representanter fra alle
enheter i helse—og omsorgssektoren i Tydal kommune, ledere og bedrifishelsetjeneste
(Coperio).
- Handlingsplan med tiltak mot vold og trusler er vedlagt. Denne er utarbeidet på grunnlag
av ROS-analysen, og tillitsvalgte og verneombud har deltatt i hele prosessen.
An yående åle ) om 0 lærin r:
— For å kunne planlegge egnete øvelser og tilpasset opplæring, samt klare å gjennomføre
opplegget med samtlige ansatte, er det behov for mer tid enn til fristen 01.10.18. Vi
ønsker blant annet å koble opplæringen opp mot prosedyrer som skal utarbeides. Ber
derfor om utsettelse av frist til januar 2019. Ønsker tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på
om dette er godkjent.
- Oversikt over innhold i opplæring og øvelse, samt beskrivelse av fremtidig opplæring og
øvelse vil komme i nytt brev - innen fristen 01.10.2018.
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