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- SØGNE

Tilsyn

Vi viser til tilsynet

KOMMUNE

hos virksomheten

Vi viser også til tilbakemelding

Oppfylte

Pålegg

SENTRALADMINISTRASJ

ON

den 08.12.2015.

fra Søgne kommune,

datert 22.6.2016.

pålegg

- Arbeidsmiljøutvalg

- oppgaver

og organisering

Vi har mottatt kopier av referater fra møtene
halvår 2016. Av møtereferatene
fremgår:

i arbeidsmiljøutvalget

i Søgne kommune

0

Det er valgt stedfortredere
for medlemmene
arbeidstakerne
som har ledervervet.

0

Det er satt opp en tabell over arbeidsmiljøutvalgets
oppgaver og organisering.
Slik vi
leser tabellen. er disse oppgavene satt opp for behandling:
medarbeiderundersøkelser
og plan for bedriftshelsetjenestens
bistand.

Vi har lagt merke til at arbeidsmiljøutvalget
og fra administrasjonen
for å få informasjon

i arbeidsmiljøutvalget

for første

har invitert inn ressurspersoner
fra eiendomsenheten
om brannrutiner
og avvikssysteni.
Dette er positivt.

Vi vil bemerke at så langt vi kan se, er bedriftshelsetjenestens
behandlet i arbeidsmiljøutvalget.
Det er i et referat beskrevet
administrasjonsavdelingen,

og det er nå

plan for bistand

for 2016 ikke

at arbeidsmiljøutvalget
vil følge arbeidsmiljøprosessen
ved
uten at vi kan se av senere referater hvordan dette er gjennomført.

Vi minner om arbeidsmiljøloven
§ 7-2 og forskrift om organisering.
ledelse og medvirkning
§ 23 der arbeidsmiljøutvalgets
oppgaver er beskrevet. Arbeidsmiljøutvalget
skal virke for et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljøutvalget
må skaffe seg god oversikt over arbeidsmiljøet
i
Søgne kommune, for eksempel ved å besøke de ulike enhetene, jf. forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning
§ 2-3 (b). Søgne kommune bør arbeide videre med arbeidsmiljøutvalgets
oppgaver og praksis.
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som oppfylt.

sykdom

ved administrasjonsavdelingen

Arbeidstilsynet
har fått melding fra leger om ansattes sykdom med bakgrunn i
arbeidsmiljøforholdene
ved administrasjonsavdelingen
i Søgne kommune. Vi har valgt ikke å ta
opp disse enkeltsakene
nå, da vi vet at administrasjonsavdelingen
er i en prosess for å bedre
arbeidsmiljøet
og at kommunen har inne ekstem hjelp til dette. Vi har også registrert at det er
ansatt en ny mellomleder
og at organisasjonssjefen
har sagt opp sin stilling. Vi vil understreke at
det er arbeidsgivers
plikt å tilrettelegge for en god tilbakeføring
av sykmeldte og et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø
for alle ansatte ved avdelingen. Vemeombudet
skal medvirke til dette.
Vi antar at dette er en del av den pågående prosessen ved avdelingen og at ny ledelse vil arbeide
over tid for å få dette til.

Informasjon

til verneombudet

Vemeoinbudet
skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet,
jf. arbeidsmiljøloven
§§ 6-2
sjette ledd og l8-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til vemeombudet.

Har dere behov

for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet
og om regelverket på wwwxarbeidstilsynetno
www.regelhje1p.no.
Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler,
oppgi referansenummer
2015/52920.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind

Amegård

tilsynsleder
(Sign)

Eldri Kirkesola
seniorinspektør
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Dette brevet er god/tjent

elektronisk'

i Arbeidstilsynet
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SØGNE KOMMUNE
Postboks
1051
4682
SØGNE

Tilsyn

- oppfyllelse

Nå kan du raskere
Grunnen

SENTRALADMINISTRASJON

av vedtak
motta brev fra Arbeidstilsynet

til at du har mottatt

dette brevet

i papir

ved å lese brevet digitalt
er enten

i Altinn.

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
du ikke fått kjennskap til at du kan lese brevet i Altinn.
C) Arbeidstilsynet

har ikke sendt brevet digitalt

Arbeidstilsynetjobber
digitalt. Vi benytter

eller var feil. og av den grunn har

til deg.

aktivt med digital kommunikasjon
i all hovedsak organisasjonsnummeret

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

På https://www.altinn.no

finner du din meldingsboks.

Du logger deg på med din bankID

du bruker for innlogging.

Sørg for at dine varslingsadresser

sine levert

eller den måten

er korrekte.

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/fagomrader/titxfikling/digitalisering/svarut/inottak-av-post-gjennom-svarut/
Du kan svare oss digitalt
vår Altinn-boks

ved å benytte

eller du kan benytte

Husk alltid å oppgi vår referanse
Med hilsen

Arbeidstilsynet

vårt organisasjonsnummer

vår offisielle

ved svar.

e-post-adresse

974761211

SvarUt:

for digital forsendelse

post@arbeidstilsynet.no.

til

til

