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SENTRALADMINISTRASJON

den 08.12.2015.

om pålegg

I brev med varsel om pålegg av 22.01.2016 fikk dere frist til 12.02.2016
kommentarer.
Vi har mottatt kommentarer
fra dere.

for å komme

med

Dere fikk etter forespørsel forlenget kommentarfrist
til 1 1.03.2016. Vi mottok kommentarer
dere innen denne fristen og vi har tatt hensyn til disse kommentarene
i vår videre oppfølging
saken.
Arbeidstilsynet
har hjemmel
følgende pålegg:

Pålegg

i arbeidsmiljølovens

- Arbeidsmiljøutvalg

- oppgaver

fra
av

§ 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir

og organisering

Arbeidsgiver
skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget
miljøarbeidet
i virksomheten
og følger utviklingen
sikkerhet, helse og velferd.

deltar i planleggingen
av verne- og
i spørsmål som angår arbeidstakernes

Vilkår:

0

Oversikt

0

Beskrivelse

0

Referat fra møtene

over medlemmene

i arbeidsmiljøutvalget.

av hvilke oppgaver

Frist for gjennomføring:

arbeidsmiljøutvalget

i arbeidsmiljøutvalget

Hjemmel: arbeidsmiljøloven
medvirkning
§§ 2-3 og 3-11

inklusiv

stedfortredere.

vil behandle

første halvår 2016

§§ 7-1 fjerde ledd og 7-2 og forskrift

om organisering,

ledelse og

01.09.2016

Begrunnelse:
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Arbeidsgiver
skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget
deltar i planleggingen
av verne- og
miljøarbeidet
i virksomheten
og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes
sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljøutvalgets
hovedoppgave
er å medvirke til et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø,
og det har myndighet til å behandle alle saker som gjelder
§ 7-2 og forskrift
arbeidstakernes
sikkerhet. helse og velferd. Dette følger av arbeidsmiljøloven
om organisering,
ledelse og medvirkning
§ 2-3. Arbeidsgiverog arbeidstakersiden
skal ha like
mange representanter
i utvalget. Lederen velges vekselvis av arbeidsgiverens
og arbeidstakernes
representanter.
Medlemmene
i arbeidsmiljøutvalget
skal ha stedfortredere.
Dette følger av
arbeidsmiljøloven
§ 7-1 (4) og forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning
§ 3-1 1.
Under tilsynet kom det fram at det ikke er valgt stedfortredere
for medlemmene
i
arbeidsmiljøutvalget.
Ved forfall fra arbeidstakersiden
har dette ført til at møtene er blitt
gjennomført
med ulikt antall representanter
fra sidene. I det ene møtet var det bare en
representant
fra arbeidstakersiden
(hovedverneombudet).
mens det skulle ha vært tre.
Arbeidsmiljøutvalget
har ikke foretatt befaringer eller vurdert arbeidsmiljøet
ved avdelinger i
Søgne kommune. Vi kan heller ikke se at medarbeiderundersøkelsen
2015 har vært behandlet i
arbeidsmiljøutvalget.
Plan for bedriftshelsetjenestens
bistand er bare behandlet som referatsak.
Få møter, manglende deltakelse og lite saksomfang gir inntrykk av liten aktivitet i
arbeidsmiljøutvalget.
Utvalget er et samarbeidsorgan
som gjennom medvirkning
skal følge
arbeidsmiljøforholdene
i kommunen.
Arbeidsmiljøutvalget
har myndighet til å vedta at
arbeidsgiver
skal undersøke arbeidsmiljøet
eller at arbeidsgiver
skal gjennomføre
tiltak for å
verne de ansattes helse.
§ 7-2 og
Når det gjelder hva arbeidsmiljøutvalget
skal arbeide med, viser vi til arbeidsmiljøloven
§ 2-3. Under tilsynet kom det frem at
forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning
arbeidsmiljøutval
get for eksempel bare har hatt plan for bedriftshelsetjenestens
bistand som
referatsak, ikke til reell behandling. Vi kan ikke se at arbeidsmiljøutvalget
har foretatt befaringer
eller vurdert arbeidsmiljøet
ved avdelinger i Søgne kommune. Vi kan heller ikke se at
medarbeiderundersøkelsen
2015 har vært behandlet i arbeidsmiljøutvalget.
Dette er sentrale
arbeidsmiljøspørsmål
som skal behandles i arbeidsmiljøutvalget.
Det har etter vår oppfatning
vært liten aktivitet i arbeidsmiljøutvalget.
Det foreligger

Hva skjer

brudd på bestemmelsene

hvis dere ikke oppfyller

om arbeidsmiljøutvalg.

pålegg

innen

fristen?

Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven
18-7. Tvangsmulkt
vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til
dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp.
Vi kan også helt eller delvis
§ 18-8.
stanse virksomhetens
aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven

§
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind

Arnegård

tilsynsleder

Eldri

Kirkesola

( sign.)

seniorinspektør
(sign)

Dette brevet er godkjent

elektronisk

iArbe1'a'sIilsyrzel

Kopi til:
Verneombud
ved administrasjonsavdelingen
Hovedvemeombudet
i Søgne kommune

og har derfor

ingen signalur.
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Dere kan klage
§ 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans,
fremgangsmåte
ved klage og retten til å se
sakens dokumenter,
se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Varslede
Følgende

Pålegg

pålegg
varslede

som ikke vil bli fulgt

opp videre

pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet:

- Organisering,

tilrettelegging

og ledelse

- tiltak

og plan

l tilbakemeldingen
har dere beskrevet hvordan dere vil arbeide for å forbedre arbeidsmiljøet
i
administrasjonsavdelingen.
Ansatte, verneombud
og tillitsvalgte har vært med i arbeidet og
skal fortsatt delta. De ansatte har foreslått tiltak knyttet til organisering.
kommunikasjon,
oppgaver og roller. Vi ser også at kommunens egne organer skal følge opp arbeidet. Vi anser det
derfor ikke som nødvendig med videre oppfølging fra Arbeidstilsynets
side.

Informasjon

til verneombudet

Verneombudet
skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet,
jf. arbeidsmiljøloven
6-2
sjette ledd og 18-6 attende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet.

Har dere behov

for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet
og om regelverket på wwwarbeidstilsynetno
wwwregelhjelpno.
Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 OO. Dersom dere har
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler.
oppgi referansenummer
2015/52920.

og

