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Rapport hjemmetjenesten etter tilsyn fra Arbeidstilsynet
Saksdokumenter:
- Arbeidstilsynet tilsyn – Oppdal kommune hjemmetjenesten datert 07.07.17
Saksframlegg:
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med hjemmetjenesten i Oppdal kommune
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å
forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler i helse- og
sosialsektoren er en av hovedprioriteringen i 2017.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider
systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge forekomsten av vold og
trusler, herunder de arbeidsbetingelsene som er av betydning for dette.
Sentrale tema for tilsynet var:
- HMS-opplæring for ledere, vernetjeneste
- Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud
- Systematisk HMS-arbeid knyttet til vold og trusler, herunder organisatoriske
forhold som kan påvirke risikoen for at ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler,
som kompetanse, ansettelsesforhold og arbeidstidsordninger.
- Informasjon og opplæring knyttet til risiko og håndtering av vold/trusler
- Bruk av bedriftshelsetjeneste
I rapporten blir det gitt varsel om at Arbeidstilsynet vurderer å gi pålegg. Kommunen
har frist med å tilbakemelding senest 21.08.17 om de mener at beskrivelsen ikke er
korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet.
Kommunens tilbakemelding med frist 21.08.17 er ikke kjent ved utsendelse av
sakspapirer.
Leder hjemmetjenesten vil møte i kontrollutvalget og gi en nærmere redegjørelse samt
kunne gi orientering om videre oppfølging av rapporten og de varslede pålegg. Videre vil
leder kunne svare på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget fikk orientering og svar på spørsmål fra leder hjemmetjenesten i
forbindelse med rapport fra Arbeidstilsynet, varsel om pålegg der gitt og tiltak som vil bli
iverksatt. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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