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DERES REFERANSE
VÅR SAKSBEHANDLER

Hege Bakke, tlf. 91112867

MALVIK KOMMUNE
Postboks 140
7551 HOMMELVIK
Orgnr 971035560

Oppfølging av tilsyn - MALVIK KOMMUNE org.nr.
971035560
Vi viser til tilsyn hos MALVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIEN org.nr. 976975693
I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets
reaksjoner i saken.

#

Reaksjon

Status

1

Pålegg - Biologiske faktorer - kartlegging og
risikovurdering - smittevern

Oppfylt

2

Pålegg - Biologisk helsefare - tiltak og plan - smittevern

Oppfylt

3

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

Oppfylt

4

Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - Oppfylt
kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

5

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til
påleggsgjennomføring

Frist

Oppfylt

Oppfylte pålegg
Vi viser til virksomhetens tilbakemelding av 14.05.2021.

#3 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
I tilbakemeldingen har vi mottatt aktivitetsplan for 2021, som inneholder konkrete og tidfestede
aktiviteter der bedriftshelsetjenesten skal bistå hjemmesykepleien. Det fremgår at verneombud og
leder har deltatt i utarbeidelsen av planen.
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På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

#4 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging,
risikovurdering, tiltak og plan
I tilbakemeldingen har vi mottatt kartlegging og risikovurdering i tråd med forskriftskrav, med tilhørende
tiltaksplan. Det fremgår at HMS-gruppa og bedriftshelsetjenesten har deltatt i gjennomføringen.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

#5 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring
I tilbakemeldingen har vi mottatt dokumentasjon som viser at bedriftshelsetjenesten har bistått i
påleggsgjennomføringen.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi
referansenummer 2020/51970. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/omoss/tilsyn/.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet
Harald Gran
seksjonsleder

Hege Bakke
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.
Kopi til:
MALVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIEN, Postboks 140, 7551 HOMMELVIK

3 av 3

