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Orientering fra administrasjonen – Arbeidsmiljøet i Holtålen 

kommune 
 

Kommunedirektøren er innkalt til møtet for å gi en orientering. 

 

Saksdokumenter: 

- Ingen 

 

 

Saksframlegg: 

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god 

dialog og et godt samspill. Både administrasjonen og kontrollutvalget har som mål å 

sikre god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen. 

Det er derfor i begges interesse at samarbeidet er godt. En god dialog mellom 

kontrollutvalget og administrasjonen kan sikre en bedre prioritering og planlegging av 

kontrollutvalgets undersøkelser. 
 

Kontrollutvalget har på forhånd stilt følgende henvendelse til kommunedirektørenen: 

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om arbeidsmiljøet i Holtålen kommune i neste 

møte. 

 

Da arbeidsmiljø er et stadig aktuelt tema i de fleste organisasjoner mener utvalget det er 

greit å be om en orientering om temaet fra administrasjonen i Holtålen kommune.  

De har i den anledning utarbeidet noen punkter som de ønsker svar på: 

 

1: Er det foretatt arbeidsmiljøundersøkelser / medarbeiderundersøkelser på temaet 

«arbeidsmiljø» i løpet av siste valgperiode? Og om dette er gjort, hvor ligger resultatet 

av disse og hvordan er det eventuelt jobbet videre med dette? 

 

2: Har Holtålen kommune koblet på ekstern bistand fra f.eks BHT 

(Bedriftshelsetjenesten), ALS ( Arbeidslivssenteret NAV ), og / eller andre aktører med 

det for øyet å forebygge, gå inn i eventuelle konkrete saker og / eller for å søke råd?  

 

3: Har Holtålen kommune en systematisk jobbing angående arbeidsmiljø og hvordan blir 

eventuelt  dette fulgt opp? Er det faste kontaktpersoner rundt i enhetene som har et 

særskilt ansvar for dette og er det i så fall tydeliggjort hvem dette er, eller er det mer 

tilfeldig? 

 

4: Har Holtålen kommune en overordnet visjon når det gjelder arbeidsmiljøet?  
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Det legges opp til at utvalget får en orientering i fra administrasjonen, med påfølgende 

spørrerunde. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektøres redegjørelse om arbeidsmiljøet i Holtålen til 

orientering. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

 


