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Tilsyn ved ARA Byglandsfjord (Arbeidstilsynet)Tittel

Slutt dato

ARA døgnpost ByglandsfjordOrg. plassering

Kristin BergeLeder

Start dato

Reviderte enheter

Kristin Berge
Frode Nordhelle
Torunn Irene Viddal Vimme

Interne deltakere

Tema for tilsyn

Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for at
arbeidstakere kan få muskel- og skjelettplager, og psykiske plager

 Systematisk HMS-arbeid knyttet til forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager,
og psykiske plager herunder risiko for vold og trusler
o kartlegging
o risikovurdering
o handlingsplan med tiltak
o avvikshåndtering
o rutiner for oppfølging av avvik og hendelser

 Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud
 Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet
 Bedriftshelsetjeneste

Lovhjemmel / revisjonsgrunnlag

Dokumentasjon

Varsel fra tilsynsmyndighet Melding om tilsyn

Revisjonsrapport Tilsynsrapport med varsel om
pålegg

Revisjonsrapport Tilsyn - vedtak om pålegg

Revisjonsrapport Pålegg - frist 10.10

Dokumentasjon til
tilsynsmyndighet

Anmodning om utsettelse av
svarfrist
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Vold, trusler om vold og uheldige belastninger -

Det foreligger ikke en kartlegging og risikovurdering av
arbeidsmiljøet for øvrig, eller en egen kartlegging
og risikovurdering av vold og trusler jf. forskrift om utførelse av
arbeid § 23 A-1.
Se mer under påleggspunkt #1

Innen 10.10.2022 må dere sende oss:
 Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om

vold som oppfyller
minimumskrav i forskrift om utførelse av arbeid § 23 A-1

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige
belastninger som følge av kontakt med
andre

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for
gjennomføring av tiltak

 Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og
tillitsvalgte har medvirket

 forskrift om utførelse av arbeid
§ 23 A-1.

1 Avd. for rus og
avhengighetsbahendling

AnbefalingHjemmelNr Funn Org. plassering Gradering

Vold og trussel om vold - opplæring

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og
øvelse i forebygging og håndtering av voldog
trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik
at arbeidstakerne så langt det er
mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen
og øvelsen skal gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er
nødvendig.
Innen 10.10.2022 må dere sende oss:

 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at
opplæring og øvelser gjentas og
tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når
det er nødvendig

 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig

opplæring og øvelse inkludert vikarer

§ 23 A-2.2 Avd. for rus og
avhengighetsbahendling

AnbefalingHjemmelNr Funn Org. plassering Gradering
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og ansatte i små stillinger

Bedriftshelsetjenesten - plan for bistand

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten
utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens
bistand i virksomheten.
Innen 10.10.2022 må dere sende oss:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i
virksomheten

 Beskrivelse av hvordan verneombud og leder i virksomheten
har medvirket ved
utarbeidelse av planen

 Planen må omfatte konkrete og tidfestede aktiviteter der
bedriftshelsetjenesten skal bistå
virksomheten

3 Avd. for rus og
avhengighetsbahendling

AnbefalingHjemmelNr Funn Org. plassering Gradering


