
 
 
NOTAT 

 
 
Til: Styret  
 
Fra: Administrerende direktør  
 
Dato: 13. januar 2018 
 
Sak: ORIENTERINGER. FORHÅNDSVARSEL OM VEDTAK OM 

TVANGSMULKT ETTER TILSYN FRA DSB 
 

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i tidsrommet 14.08.17-
29.08.17 varslet tilsyn med utgangspunkt i Sykehuset Innlandets systematiske helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid. Tilsynet ble utført etter lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 3. 
 
I rapporten etter tilsynet datert 29.08.17 ble det gitt 4 avvik. I vedtaket fra DSB ble det gitt frist 
for å gi tilbakemelding på at avvikene var lukket, alternativt å fremlegge en tilfredsstillende plan 
for når og hvordan avvikene skulle lukkes, innen 01.12.17. Sykehuset Innlandet gav en skriftlig 
tilbakemelding innen fristen som vi mente lukket avvikene på en tilfredsstillende måte.. 
 
Sykehuset Innlandet mottok på nytt brev 20.12.17 denne gangen med forhåndsvarsel om vedtak 
om tvangsmulkt. Bakenforliggende var DSBs vurdering av at tiltakene ikke er tilstrekkelig til å 
lukke avvikene. Et eventuelt vedtak vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr 275.000,- påløper pr måned, 
inntil pålegget om å lukke avvikene, alternativt fremleggelse av en tilfredsstillende plan for når og hvordan 
avvikene skal lukkes, er oppfylt. Ny frist med å tilbakemelde er satt til 15.02.18. Sykehuset Innlandet er gitt 
anledning til å komme med en uttale vedrørende forhåndsvarselet, jf. forvaltningsloven § 16. Det er gitt en 
frist til 15.01.18 med å komme med en eventuell uttalelse i saken.  
 
Administrasjonen har utarbeidet en fyldig uttalelse innen fristen den 15. ds. Etter tilsynet i august og 
Sykehuset Innlandet sitt svar ultimo november 2017 er det gjennomført en rekke tiltak, investeringer og 
forpliktelser som etter administrerende direktør sin vurdering enten lukker avvikene eller representerer en 
forpliktende og tilfredsstillende plan for lukking av avvikene. 
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