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VAR DATO

,`

`

vAR REFERANSE

2

\

01.07.2016

2015/52920

I

DERESDATO

DERESREFERANSE

VARSAKSBEHANDLER

Afbeidstflsynet

ELDRI KIRKESOLA.
95286984

TLF.

SØGNE KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
v/Rådmann Kim Høyer Holum
Postboks 1051
4682 SØGNE

Melding

om Saksbehandlingstid

Vi viser til tilbakemelding

etter tilsyn. mottatt

hos oss 28.6.2016.

På grunn av ferieavvikling
hos oss. må dere regne med noe Saksbehandlingstid.
Dere kan
forvente svari saken i løpet av august 2016. Vi viser til forvaltningsloven
§ l la.

Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer

Med

2015/52920

ved svar.

liilsen

Arbeidstilsynet

Øyvind

Amegård

tilsynsleder

Eldri Kirkesola

(Sign)

seniorinspektør

(Sign-)

Dette brevet er godkjent

elektronisk

i Arbeidstilsynet

og har derfor

ingen signatur.

Kopi til:
Vemeombud
ved administrasjonsavdelingen
Hovedvemeombudet
i Søgne kommune

POSTADRESSE
Postboks

4720

7468 Trondheim
Norge

Sluppen

E-ROST

TELEFON

ORGANISASJONSNR

post@arbeidstilsynet.no

73 19 97 00

974761211

INTERNETT
www.arbeidstilsynet.no

TELEFAKS
73 19 97 01
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Arbeidstilsynet
PB 4720 Sluppen
7468 Trondheim
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SØGNE KOMMUNE
Postboks
1051
4682

SØGNE

Brev

(Melding

om Saksbehandlingstid)

Nå kan du raskere
Grunnen

SENTRALADMINISTRASJON

mottabrev fra Arbeidstilsynet

til at du har mottatt

ved å lese brevet digitalt

i Altinn.

dette brevet i papir er enten A, B eller C.

A) Du har fått et varsel på SMS og/eller epost om at Arbeidstilsynet
har sendt brev til deg, men du har
ikke åpnet og lest det i Altinn-meldingsboksen
din. Derfor. etter to dager, sendte vi brevet også manuelt.
Du kan fortsatt lese brevet i Altinn selv om du nå har mottatt brevet i papir.
B) Du har ikke fått et varsel fordi din varslingsadresse
ikke var oppgitt eller var feil. og av den grunn har
du ikke fått kjennskap til at du kan lese brevet i Altinn.
C) Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynetjobber
digitalt. Vi benytter

har ikke sendt brevet digitalt

til deg.

aktivt med digital kommunikasjon
i all hovedsak organisasjonsnummeret

På https://www.altinn.no
du bruker for innlogging.

og flere og flere vil få brevene
til den juridiske enheten.

finner du din meldingsboks.
Du logger deg på med din bankID
Sørg for at dine varslingsadresser
er korrekte.

sine levert

eller den måten

Ønsker du at flere i din virksomhet skal ha mulighet til å ta ut/lese brevene, må du gi dem rettigheter
aktuell virksomhet. I tillegg må du delegere rollen Post/arkiv til vedkommende.
Mer detaljert oppskrift finner du på nettsiden til KS, som forvalter utsendingstjenesen
http://www.ks.no/fagornrader/utvikling/digitalisering/svarut/mottak-av-post-gjennom-svarut/
Du kan svare oss digitalt ved å benytte vårt organisasjonsnummer
vår Altinn-boks eller du kan benytte vår offisielle e-post-adresse
Husk alltid å oppgi vår referanse
Med hilsen
Arbeidstilsynet

ved svar.

til

SvarUt:

974761211 for digital forsendelse
post@arbeidstilsynet.no.

til

