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VÅR SAKSBEHANDLER

IVAR FAGERNES, TLF. 95155179

SYKEHUSET INNLANDET HF
Postboks 104
2381 BRUMUNDDAL

Tilsyn - SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK
Vi viser til tilsyn den 18.02.2016.
Vi viser til vårt brev med melding om tilsyn av 4.2.2016 samt vår tilsynsrapport med varsel om
pålegg i saken av 24.2.2016 - vår tidligere ref. .2016/8382 samt vårt oppfølgingsbrev av
31.3.2016 med noe endrede adresser og en utsatt frist angående de varsel om pålegg.
Vi viser videre til vårt brev av 25.5.2016 med vedtak om pålegg.

Oppfylte pålegg
Vi viser til mottatt tilbakemelding fra dere av 30.9.2016.
Pålegg - Ergonomi - tiltak og plan innredning og utforming av arbeidsplassen
I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har vedtatt utført som
umiddelbart tiltak (fase 1) innen 31.10.2016. Videre ble det redegjort for et tiltak avhengig av
finansiering (fase 2) våren 2017.
På bakgrunn av tilbakemeldingen har vi vurdert pålegget som oppfylt.
Pålegg - Inneklima - tiltak og plan
I tilbakemeldingen ble det redegjort for gjennomførte og planlagte tiltak ved virksomheten for å
utbedre inneklima i de aktuelle arbeidslokaler.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget vurdert som oppfylt.
Informasjon til verneombud
Verneombud skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette
ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til de aktuelle verneombud.
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Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2016/17021.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
Oddmar Nyrnes, for
Bård Hjorth
tilsynsleder
(sign.)

Ivar Fagernes
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Virksomhetens hovedverneombud
SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK, Postboks 104, 2381
BRUMUNDDAL
SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK v/Verneombud Knut Are RomannAas, Postboks 104, 2381 BRUMUNDDAL

