
Meeting Book: Seljord kontrollutval (11.10.2017) 

Seljord kontrollutval 

Date: 2017-10-11T09:00:00 

Location: Kommunehuset, møterommet 1. høgda 

Note: 

 

   



Saksliste
 

Møteinnkalling 

3/17 Godkjenning av møteinnkalling 20.09.2017 3

 

Møteprotokoll 

3/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 07.06.2017 4

 

Saker til behandling 

13/17 Orientering frå eining Helse og omsorg 15 

14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern 16 

15/17 Melding om endring i revisjonsteamet i Seljord kommune 65 

16/17 Revisors sjølvstende - Seljord kommune 67 

17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune

74 

18/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Seljord kommune

87 

19/17 Referatsaker 11.10.2017 90 

20/17 Eventuelt 11.10.2017 106



3/17 Godkjenning av møteinnkalling 20.09.2017 - 17/00104-13 Godkjenning av møteinnkalling 11.10.2017 : Godkjenning av møteinnkalling 11.10.2017

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/00104-13 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 11.10.2017 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Møteinnkalling 11.10.2017 vert godkjend. 

 

 

 

 

Saksopplysningar: 
Møteinnkalling 11.10.2017 leggast fram for godkjenning.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 11.10.2017 
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Arkivsak-dok. 17/00104-14 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll frå møtet 07.06.2017 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll frå møtet 07.06.2017 vert godkjend.  

 

 

 

Saksopplysningar: 
Protokoll frå møtet 07.06.2017 leggast fram for godkjenning.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll frå møtet 07.06.2017 

 



3/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 07.06.2017 - 17/00104-14 Godkjenning av protokoll frå møtet 07.06.2017 : Protokoll Seljord kontrollutval 07.06.2017

 

 

1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Seljord kontrollutval 

 
Dato: 07.06.2017 kl. 9:00 
Sted: Møterom 1. høgda kommunehuset 
Arkivsak: 17/00104 
  
Til stede:  Sigrun Dyrland Eidal, Mette Aanderaa, John Olav Haugetuft og Arve Lia 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Gunleif Oland 
  
Andre: Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

 

Rådmann Kari Gro Espeland (sak 8-9/17) 

Økonomisjef Halgeir Brekke (sak 8/17) 

Ordførar Halfdan Haugan (sak 11-12/17) 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/17 17/00104-7 Godkjenning av møteinnkalling 07.06.2017 3 

Møteprotokoll 

2/17 17/00104-8 Godkjenning av protokoll frå møtet 08.03.2017 4 

Saker til handsaming 

8/17 17/06779-1 
Årsrekneskap og årsmelding 2016 for Seljord kommune - 

kontrollutvalet si uttale 
5 
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9/17 17/06999-1 
Orientering - offentlege anskaffingar - leverandør av middager til 

institusjonar i Seljord kommune.  
6 

10/17 17/06781-1 Orientering - Felles statleg tilsynskalender for 2017 7 

11/17 17/00117-3 Referatsaker 07.06.2017 8 

12/17 17/00109-3 Eventuelt 07.06.2017 9 

    

 

 
Seljord, 07.06.2017 

 

 

Sigrun Dyrland Eidal      Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleiar      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/17 Godkjenning av møteinnkalling 07.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Seljord kontrollutval 07.06.2017 2/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 07.06.2017 vert godkjend. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Samrøytes for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 07.06.2017 vert godkjend. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 08.03.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Seljord kontrollutval 07.06.2017 2/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Protokoll frå møtet 08.03.2017 vert godkjend.  

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Samrøystes for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Protokoll frå møtet 08.03.2017 vert godkjend. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til handsaming 

8/17 Årsrekneskap og årsmelding 2016 for Seljord kommune - 

kontrollutvalet si uttale 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Seljord kontrollutval 07.06.2017 8/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet si uttale til Seljord kommune sitt årsrekneskap for 2016:  
 

Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for 2016. Saman med årsrekneskapen følgde rådmannen 

si årsmelding. Telemark Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding for rekneskapsåret 2016.  

 

Årsrekneskapen viser kr. 191 681 414, 71 til fordeling drift og eit rekneskapsmessig 

 mindreforbruk på 4 812 240, 38. Netto driftsresultat er på kr. 4 509 025,15. Investeringsrekneskapen 

viser eit udekt beløp på kr 739 591, 47.  

 

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og noter 

tilfredsstiller brukaren sitt informasjonsbehov og gjev eit riktig inntrykk av dei forhold som 

årsrapporten til rådmannen omhandlar.  

 

Kontrollutvalet meiner mindreforbruket må disponerast og udekt beløp i investeringsrekneskapen må 

dekkast inn i kommunen sitt kommande årsbudsjett. Kontrollutvalet har elles inga merknadar til 

årsrekneskapen for Seljord kommune for 2016, og sluttar seg til rapport frå revisor datert 21.04.2017.  

 

Uttalen sendas kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Møtehandsaming 

Økonomisjef Halgeir Brekke presentera Seljord kommunes årsrekneskap for 2016. 

Rådmannen la fram årsmeldinga.  

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin presentera revisor sin rapport til kontrollutvalet.      

 

Votering 

Samrøystes for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalet si uttale til Seljord kommune sitt årsrekneskap for 2016:  
 

Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for 2016. Saman med årsrekneskapen følgde rådmannen 

si årsmelding. Telemark Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding for rekneskapsåret 2016.  
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Årsrekneskapen viser kr. 191 681 414, 71 til fordeling drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 

4 812 240, 38. Netto driftsresultat er på kr. 4 509 025,15. Investeringsrekneskapen viser eit udekt 

beløp på kr 739 591, 47.  

 

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og noter 

tilfredsstiller brukaren sitt informasjonsbehov og gjev eit riktig inntrykk av dei forhold som 

årsrapporten til rådmannen omhandlar.  

 

Kontrollutvalet meiner mindreforbruket må disponerast og udekt beløp i investeringsrekneskapen må 

dekkast inn i kommunen sitt kommande årsbudsjett. Kontrollutvalet har elles inga merknadar til 

årsrekneskapen for Seljord kommune for 2016, og sluttar seg til rapport frå revisor datert 21.04.2017.  

 

Uttalen sendas kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/17 Orientering - offentlege anskaffingar - leverandør av middager til 

institusjonar i Seljord kommune.  

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Seljord kontrollutval 07.06.2017 9/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Saka takast til vitande.  

 

 

Møtehandsaming 

Rådmann Kari Gro Espeland orientera om saka og svara på spørsmål frå utvalets medlem.  

 

Votering 

Samrøystes for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saka takast til vitande.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/17 Orientering - Felles statleg tilsynskalender for 2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Seljord kontrollutval 07.06.2017 10/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet tek felles statleg tilsynskalender for 2017 til vitande. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Samrøystes for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalet tek felles statleg tilsynskalender for 2017 til vitande. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/17 Referatsaker 07.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Seljord kontrollutval 07.06.2017 11/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Referatsakene takast til vitande. 

 

 

Møtehandsaming 
1. Referatsaker  

 Referat frå Temark sin vårkonferanse 21.04.  

 
2. Dagsaktuelle saker  

 Ansettelse av ny Rådmann i Seljord kommune  

Ordførar Halfdan Haugan orientera utvalet om ansettelsesprosessen.  

 
3. Innkommen post  

 Ingen post  

 
4. Neste møte 20.09.17, kl. 09.00  

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  

 Orientering frå revisjonen  

 Overordna rekneskapsrevisjon  

 Revisors eigenvurdering av uavhengighet  

 Einingsbesøk/verksemdsbesøk?  

 

Mette Aadneraa meldte fråfall frå neste møte.  

 

Votering 

Samrøystes for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Referatsakene takast til vitande. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/17 Eventuelt 07.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Seljord kontrollutval 07.06.2017 12/17 

 

 

 

Møtehandsaming 

Ordørar orientera om interkommunalt samarbeid, Århusmoen næringspark og befolkningstal i 

Seljord kommune.   

 

Forslag til vedtak: Saka takast til vitande.  

 

Votering 

Samrøystes for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saka takast til vitande.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/13875-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering frå eining Helse og omsorg 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka takas til vitande.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Ein viktig del av kontrollutvalet sitt arbeid er å få oversikt over kommunen sine arbeidsoppgåver og 

tenester. På bakgrunn av dette har kontrollutvalet ønskja ei orientering frå eining helse og omsorg.  

 

Saksopplysningar: 
Administrasjonen har blitt bedt om å orientere utvalet om følgjande: 

- Generelt om avdelinga 

- Ressursar/kapasitet 

- Samhandlingsreforma 

- Kompetanse 

 

Einingsleiar Rolf Henning Jensen møter frå administrasjonen i saka. 
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Arkivsak-dok. 17/13871-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  

Forslag frå sekretariatet: 
Saka vert teken til vitande.  

 

Kontrollutvalet ber om å få tilsendt kopi av  Arbeidstilsynets attendemelding på lukking av avvik.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Sekretariatet vert gjort oppmerksam på tilsynssaka i eit møte med tilsynsforum i august. Saka leggast 

fram for kontrollutvalet.  

 

Saksopplysningar: 
Seljord kommune mottok i juni 2016 melding om postalt tilsyn frå Arbeidstilsynet. Frist for 

attendemelding var satt til 29.08.2016. Etter gjentekne purringar i brev frå arbeidstilsynet og utsatt frist 

har kommunen ikkje gjeve tilstrekkelege attendemeldingar.  

 

I brev frå Arbeidstilsynet datert 25.07.2017 varslas det nå om tvangsmulkt på grunn av manglande 

attendemeldingar frå kommunen. Det er gjeve seks pålegg til kommunen, kvart med eit varsel om 

tvangsmulkt på kr. 2 000 pr. verkedag (måndag til laurdag). Dersom kommunen nå ikkje gjev dei 

etterspurte attendemeldingane til Arbeidstilsynet innan ny frist 10.10.2017 kan dei få krav på tvangsmulkt 

på kr. 12 000 pr. verkedag.  

 

Kontrollutvalet vil få tilsendt kommunens svar til Arbeidstilsynet før møtet.  

 

Rådmann Kari Gro Espeland vil vere til stades under behandlinga av saka. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Resultat frå statlege tilsyn kan gje kontrollutvalet nyttig informasjon om risikoforhold i kommunen.  

 

Kontrollutvalet bør be om å få tilsend ein kopi av kommunes attendemelding til Arbeidstilsynet, samt nye 

brev frå Arbeidstilsynet i saka. 

 

Vedlegg:  

- 21.06.16 – Melding om postalt tilsyn  

- 11.10.16 – Purring 

- 03.01.17 – Purring 

- 06.01.17 – Attendemelding frå kommunen 

- 13.01.17 – Vedtak om pålegg 
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- 06.04.17 – Attendemelding frå kommunen 

- 21.04.17 – Fristutsetting 

- 25.07.17 – Varsel om tvangsmulkt 

- 08.08.17 – Vedtak om tvangsmulkt 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8
03.01.2017 2016/27667  
DERES DATO DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
JOHN JACOBSEN, TLF. 
90042131

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

SELJORD KOMMUNE 
v/Rådmann
Brøløsvegen 13A
3840 SELJORD

Orgnr 964963738

Tilsyn - SELJORD KOMMUNE

Vi viser til brev datert den 21.06.2016 der Arbeidstilsynet ber om å få tilsendt opplysninger. 
Arbeidstilsynet har ikke mottatt svar fra dere.

Det vises også vårt brev av 11.10.2016 der det ble minnet om saken.

Hensikten med tilsynet

Hensikten med tilsynet er å bidra til at virksomhetene arbeider systematisk for å unngå at 
arbeidstakere utsettes for helseskadelig eksponering av støv, gass og brannrøyk.

I tilsynene skal vi undersøke hvordan dere arbeider for å redusere arbeidstakernes eksponering 
for støv, gass og brannrøyk. Forebyggende tiltak som gjennomføres både i planlegging av 
oppdrag, på brann-/feierstedet og når oppdraget er utført og arbeidstakerne er tilbake på 
stasjonen, skal bidra til å redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakerne utsettes for.

Oppsummering av tilsynet

Seljord kommune har ikke besvart vår anmodning om opplysninger. Av den grunn varsles det her 
pålegg om de forhold som ble omtalt i vårt brev av 21.06.2016.

Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen 
ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig 
tilbakemelding senest 24.01.2017. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre 
oppfølgingen.
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VÅR REFERANSE 2 av 8
2016/27667

Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering 

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og på grunnlag av 
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av virksomhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av 
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om 
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurdering skal 
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. 
Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av 
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av 
kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. 
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om utførelse av 
arbeid § 3-1 bokstav a - k. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 3-1.

Risikovurderingen må omfatte alle forhold som er forbundet med virksomhetens ordinære arbeid, 
og ellers alle forhold som kan oppstå som følge av uønskede hendelser. Kartlegging og 
risikovurdering gjelder i alle situasjoner hvor en arbeidstaker kan blir eksponert for kjemikalier, 
både regelmessig og sporadisk. For midlertidige arbeidsplasser gjelder krav om risikovurdering 
for alle nye arbeidssteder.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at kartlegging og risikovurdering er gjennomført.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging og risikovurdering.
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VÅR REFERANSE 3 av 8
2016/27667

Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko 

Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av 
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utførelse av 
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er 
forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av 
forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre 
ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8 og internkontrollforskriften § 5 andre 
ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at det er iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere 
risikoen for skader og sykdommer forårsaket av kjemikalier og kjemiske forurensninger i 
arbeidsmiljøet.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om tiltak.

Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk eksponering 

Arbeidsgiver skal sørge for å utarbeide plan for tiltak som skal iverksettes for å hindre 
eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsmiljøet og forebygge helseskader. Dette skal 
gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
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 Kopi av plan for gjennomføring av tiltak, herunder ventilasjon, med beskrivelse av tiltak 
og frist for gjennomføring

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Plan for installasjon av ventilasjon skal inneholde beskrivelse av følgende:

 Hvilken ventilasjon som vil bli planlagt og installert, herunder mekanisk ventilasjon og 
avsug ved forurensende prosesser for å hindre eksponering

 Opplysning sakkyndig bistand er/vil bli benyttet i gjennomføring av pålegget

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 3-2 første ledd 
bokstav c, forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 , forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 
og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og 
sikkerhetsrisiko som er forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og 
sikkerhetsrisiko til et fullt forsvarlig nivå, fremgår av forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. 
Arbeidslokaler og arbeidsplasser, eller andre områder hvor arbeidstakere har adgang og hvor 
arbeidet eller prosesser kan medføre forurensning av luften, skal ha mekanisk ventilasjon og 
prosesstilpasset avsug slik at konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren holdes på et 
fullt forsvarlig nivå, med hensyn til helse og eksplosjonsfare. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i å utarbeide planer for tiltak. For å ivareta sikkerheten på 
arbeidsplassen, skal også arbeidsgiver sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å 
gjennomføre lovens krav. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd 
bokstav c og 3-2 første ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8, 
arbeidsplassforskriften § 7-1 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at arbeidsgiver har utarbeidet plan med tiltak for å 
hindre eksponering av kjemikalier og forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om plan.

Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av 
virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på 
forhånd, jf arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Installering av et mekanisk ventilasjonsanlegg 
vil normalt være søknadspliktig.



14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  - 17/13871-1 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  : 03.01.17 - postalt tilsyn - purring

VÅR REFERANSE 5 av 8
2016/27667

Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier, 
får nødvendig informasjon og opplæring.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte 
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)

 Skriftlig bekreftelse på at det er sørget for informasjon og opplæring i riktig bruk av riktig 
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret

 Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er 
nødvendig. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som 
arbeidstakerne forstår. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får 
informasjon (løpende) og opplæring om:

 de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, 
kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og 
hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene,

 stoffkartoteket og bruk av informasjonen (sikkerhetsdatablad)
 den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne,
 riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
 nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet, og
 håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå.

Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller 
helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers 
rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal 
før personlig verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige 
verneutstyret beskytter mot og sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om 
bruken av det.
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Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid 
§§ 3-4 og 3-5.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at arbeidstaker som utsettes for farlige kjemikalier, 
og verneombud har fått nødvendig informasjon og opplæring.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om informasjon og opplæring.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 12.05.2017

Begrunnelse:

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dette 
følger av arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a.

Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge 
helseskader i virksomheten. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at Virksomheten er tilknyttet godkjent 
bedriftshelsetjeneste eller om det foreligger noen planer for bistand.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om plan for bedriftshelsetjenestens bistand.
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Pålegg - Verneombud - tatt med på råd 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under både planlegging og 
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at verneombudet tas med på råd

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under planlegging og gjennomføring 
av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde. Dette 
gjelder også ved etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at verneombudet er tatt med på råd under 
planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets 
verneområde.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om at verneombudet skal tas med på råd.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet 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 verneombudet. Hvis 
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de 
ansatte.

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 2016/27667.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

John Jacobsen
sjefingeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud



14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  - 17/13871-1 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  : 06.01.17 - Attendemelding frå kommunen



14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  - 17/13871-1 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  : 06.01.17 - Attendemelding frå kommunen



14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  - 17/13871-1 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  : 06.04 - Attendemelding frå kommunen

Seljord kommune 
Teknisk avdeling

Arkivkode: M80 
Sakshand.: Egil Birkrem
Dir.tlf.:35065163 
Vår ref.:  2016/1220- 6
Dato: 06.04.2017

Postadresse: Brøløsvegen 13 A Telefon: 35065100 Bankgiro:  27110710777 
E-post: post@seljord.kommune.no Telefaks: 35065110
Heimeside: seljord.kommune.no Org.nr:964963738       864963552

ARBEIDSTILSYNET
Postboks 4720 Sluppen
7468 TRONDHEIM
Att.: John Jacobsen

Arbeidstilsynet - Postalt tilsyn - Brannfolk og Feierar - frist for tilbakemelding

Vi viser til dykkar brev dagsett 13.01.17 og møte den 03.04.17 på Skien Brannstasjon med 
deltakerar frå Arbeidstilsynet og Brannvesen i Telemark.

Seljord Brannvesen søker med dette om forlenga frist til 30.06.17 med å gi tilbakemelding på 
pålegg gitt i brev dagsett 13.01.17. Frist i dette brev er 12.05.17.

Vi har igangsatt kartlegging og risikovurdering for helsefare. Dette arbeidet er forventa å vere 
avslutta innan utgangen av april.

Med venleg helsing

Egil Birkrem
Avdelingsingeniør
Brannvernleiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.



14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  - 17/13871-1 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  : 08.08.17 - vedtak om tvangsmulkt

VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9
08.08.2017 2016/27667  
DERES DATO DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
CONNY TOVE BRUUN, TLF. 
93895566

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

SELJORD KOMMUNE 
Att.: Rådmann
Brøløsvegen 13A
3840 SELJORD

Orgnr 964963738

Tilsyn - SELJORD KOMMUNE

Vi viser til tilsyn den 21.06.2016.

Vedtak om tvangsmulkt

I brev fra oss 25.07.2017 fikk dere frist til 04.08.2017 for å komme med kommentarer til varsel 
om tvangsmulkt. 

Vi har fortsatt ikke mottatt noen tilbakemelding om at punktene under er oppfylt. Derfor får dere 
nå brev der vi pålegger dere å betale tvangsmulkt dersom punktene ikke er oppfylt innen fristen.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi gir dere 
tvangsmulkt for følgende:

Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering 

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og på grunnlag av 
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av virksomhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av 
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om 
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått.
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurdering skal 
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. 
Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av 
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av 
kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. 
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om utførelse av 
arbeid § 3-1 bokstav a - k. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 3-1.

Risikovurderingen må omfatte alle forhold som er forbundet med virksomhetens ordinære arbeid, 
og ellers alle forhold som kan oppstå som følge av uønskede hendelser. Kartlegging og 
risikovurdering gjelder i alle situasjoner hvor en arbeidstaker kan blir eksponert for kjemikalier, 
både regelmessig og sporadisk. For midlertidige arbeidsplasser gjelder krav om risikovurdering 
for alle nye arbeidssteder.

I tilbakemeldingen fra kommune er det oppgitt at det ikke er gjennomført egen skriftlig ROS-
analyse for forhold som gjelder arbeid ved utrykninger. Det er imidlertid vurdert diverse tiltak, 
som har resultert i rutiner som var vedlagt og som gjelder for håndtering av utryknings tøy og 
utstyr etter endt innsats, rutiner for slukking av pipebrann og rutiner for å unngå innånding av 
farlig brannrøyk. Det er totalt 16 tilsatte i brannvesenet, derav 12 brannmannskaper og 4 
utrykningsledere.

Arbeidstilsynet har vurdert tilbakemeldingen fra kommunen og konkluderer at det ikke er 
tilstrekkelig til at pålegget kan ansees utført. Det vises til det som som er beskrevet i forskrift om 
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k. Det kan foreligge brudd på bestemmelsene om 
kartlegging og risikovurdering.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 10.10.2017, vil Arbeidstilsynet kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko 

Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av 
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Vilkår:
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For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført
 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har medvirket
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utførelse av 
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er 
forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av 
forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre 
ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8 og internkontrollforskriften § 5 andre 
ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at det er iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere 
risikoen for skader og sykdommer forårsaket av kjemikalier og kjemiske forurensninger i 
arbeidsmiljøet.

I tilbakemeldingen fra kommunen er det oppgitt følgende tiltak for å redusere risiko for 
helseskader og sykdom på grunn av eksponering for støv, gass og brannrøyk:

 Skifte av klær etter at mannskapet er blitt eksponert for røyk etc., før det kjøres tilbake til 
stasjonen.

 Vask av klær etter utrykning der det er eksponert for røyk etc.
 Bruk av støvmaske ved arbeid i felt. De ligger i brannbilene. 
 Gass måler til bruk i visse situasjoner ligger i brannbilen.

I etterkant av kartlegging og risikovurdering som er omhandlet over, må det tas en gjennomgang 
for å se om ytterligere tiltak må settes i verk. De punkter som fremkommer i ny kartlegging og 
risikovurdering, må gjenfinnes i liste over tiltak. Det kan foreligge brudd på bestemmelsen om 
tiltak.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 10.10.2017, vil Arbeidstilsynet kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk eksponering 

Arbeidsgiver skal sørge for å utarbeide plan for tiltak som skal iverksettes for å hindre 
eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsmiljøet og forebygge helseskader. Dette skal 
gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.
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Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av plan for gjennomføring av tiltak, herunder ventilasjon, med beskrivelse av tiltak 
og frist for gjennomføring

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har medvirket
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Plan for installasjon av ventilasjon skal inneholde beskrivelse av følgende:

 Hvilken ventilasjon som vil bli planlagt og installert, herunder mekanisk ventilasjon og 
avsug ved forurensende prosesser for å hindre eksponering

 Opplysning sakkyndig bistand er/vil bli benyttet i gjennomføring av pålegget

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 3-2 første ledd 
bokstav c, forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 , forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 
og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og 
sikkerhetsrisiko som er forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og 
sikkerhetsrisiko til et fullt forsvarlig nivå, fremgår av forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. 
Arbeidslokaler og arbeidsplasser, eller andre områder hvor arbeidstakere har adgang og hvor 
arbeidet eller prosesser kan medføre forurensning av luften, skal ha mekanisk ventilasjon og 
prosesstilpasset avsug slik at konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren holdes på et 
fullt forsvarlig nivå, med hensyn til helse og eksplosjonsfare. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i å utarbeide planer for tiltak. For å ivareta sikkerheten på 
arbeidsplassen, skal også arbeidsgiver sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å 
gjennomføre lovens krav. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd 
bokstav c og 3-2 første ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8, 
arbeidsplassforskriften § 7-1 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at arbeidsgiver har utarbeidet plan med tiltak for å 
hindre eksponering av kjemikalier og forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Etter gjennomført kartlegging og risikovurdering vil det kanskje være enkelte tiltak som ikke kan 
utføres umiddelbart, men som det må legges en plan for. Derfor må dette påleggspunktet sees i 
sammenheng med pålegg om "Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko." Det må vurderes 
om det eventuelt skal utarbeides planer om tiltak med tidsfrister for de tiltak som ikke kan utføres 
umiddelbart. Dette kan for eksempel være planer for ombygging eller installasjon av ventilasjon. 
Det kan foreligge brudd på bestemmelsene om plan.



14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  - 17/13871-1 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  : 08.08.17 - vedtak om tvangsmulkt

VÅR REFERANSE 5 av 9
2016/27667

Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av 
virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på 
forhånd, jf arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Installering av et mekanisk ventilasjonsanlegg 
vil normalt være søknadspliktig.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 10.10.2017, vil Arbeidstilsynet kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier, 
får nødvendig informasjon og opplæring.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte 
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)

 Skriftlig bekreftelse på at det er sørget for informasjon og opplæring i riktig bruk av riktig 
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret

 Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er 
nødvendig. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som 
arbeidstakerne forstår. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får 
informasjon (løpende) og opplæring om:

 de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, 
kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og 
hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene,

 stoffkartoteket og bruk av informasjonen (sikkerhetsdatablad)
 den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne,
 riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
 nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet, og
 håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå.
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Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller 
helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers 
rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal 
før personlig verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige 
verneutstyret beskytter mot og sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om 
bruken av det.

Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid 
§§ 3-4 og 3-5.

I tilbakemeldingen fra kommune er det kommet fram informasjon om at brannmenn i kommune 
deltar på "Grunnkurs for deltids brannpersonell". Men i vedleggene som beskriver opplæringen 
er det ikke gitt utfyllende informasjon som bekrefter at arbeidstaker som utsettes for farlige 
kjemikalier, og verneombud har fått tilstrekkelig informasjon om alle de momentene som er listet 
opp ovenfor, og spesielt det som kjemisk gjelder helsefare forbundet med eksponering for 
brannrøyk og tiltak for å redusere risiko. Det kan foreligger brudd på bestemmelsene om 
informasjon og opplæring.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 10.10.2017, vil Arbeidstilsynet kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a

Begrunnelse:

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dette 
følger av arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a.

Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge 
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helseskader i virksomheten. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

Arbeidstilsynet har fått informasjon om at Virksomheten er tilknyttet godkjent 
bedriftshelsetjeneste, men det det kan se ut som bistanden begrenser seg til 
individuelle helsekontroller og tilbakemeldinger fra de til kommunen. I tilbakemeldinger fra 
bedriftshelsetjenesten er det gitt forslag til tiltak, men det er ikke synlig i tilbakemeldingen fra 
kommunen om de er gjennomført. Forøvrig kan vi, basert på tilbakemeldingen, ikke se at det er 
gjennomført forebyggende kartlegginger eller om det er laget handlingsplaner der det planlegges 
kartlegginger, eksempelvis at personer med yrkeshygienisk kompetanse kartlegger kjemisk risiko 
forbundet med eksponering for brannrøyk og at det følges opp med tiltaksforslag. 

Det foreligger brudd på bestemmelsen om plan for bedriftshelsetjenestens bistand.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 10.10.2017, vil Arbeidstilsynet kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Verneombud - tatt med på råd 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under både planlegging og 
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at verneombudet tas med på råd

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under planlegging og gjennomføring 
av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde. Dette 
gjelder også ved etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at verneombudet er tatt med på råd under 
planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets 
verneområde. Derimot har vi i fått informasjon om at verneombudet deltar ved de årlige 
vernerundene som kommunen gjennomfører.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om at verneombudet skal tas med på råd.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen den 10.10.2017, vil Arbeidstilsynet kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).
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Hva skjer hvis dere ikke oppfyller punktene innen fristen?

Dersom punktene ikke er oppfylt innen fristen, må virksomheten betale tvangsmulkt. Først når 
Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding om at punktene er oppfylt, og vi har avsluttet 
punktene, vil tvangsmulktbeløpet slutte å øke.

Statens innkrevingssentral krever inn alle tvangsmulkter for Arbeidstilsynet. Dere vil få et eget 
brev med regning fra Statens innkrevingssentral. Dersom dere ikke betaler tvangsmulkten til 
Statens innkrevingssentral innen fristen, vil beløpet med gebyr bli krevd inn med tvang.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se 
sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. 
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan 
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet 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 verneombudet. Hvis 
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de 
ansatte.

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 2016/27667.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Bjørn Tore Hansen, for
Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

Conny Tove Bruun
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud
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VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 1
11.10.2016 2016/27667  
DERES DATO DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
JOHN JACOBSEN, TLF. 
90042131

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

SELJORD KOMMUNE 
v/Rådmann
Brøløsvegen 13A
3840 SELJORD

Brev av 21.06.2016 - Postal tilsyn

Det vises til vårt brev av 21.06.2016. Det vedlegges kopi.

Vi har ikke registrert at det er kommet svar på vår henvendelse. Vennligst gi tilbakemelding om 
saken snarest. Alternativt vil vi om kort tid varsle pålegg om de temaene som er berørt i saken. 

 

Dersom dere har spørsmål, kontakt saksbehandler. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 
2016/27667.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

John Jacobsen
sjefingeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud

Vedlegg:
Brev om postal inspeksjon
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VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9
13.01.2017 2016/27667  
DERES DATO DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
JOHN JACOBSEN, TLF. 
90042131

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

SELJORD KOMMUNE 
v/Rådmann
Brøløsvegen 13A
3840 SELJORD

Orgnr 964963738

Tilsyn - SELJORD KOMMUNE

Vi viser til tilsyn den 21.06.2016.

Vedtak om pålegg

I brev med varsel om pålegg av 03.01.2017 fikk dere frist til 24.01.2017 for å komme med 
kommentarer. Vi har mottatt kommentarer fra dere.

Det vises til telefonsamtale med Teknisk sjef Kåre Groven samt mottatt brev datert 25.11.2016. 
Ifølge Kåre Groven ble brevet gjort ferdig i november 2016, men grunnet en feil ble det ikke 
sendt. Brevet ble 06.01.2017 sendt på nytt, og deretter registrert mottatt hos Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir 
følgende pålegg:

Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering 

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og på grunnlag av 
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av virksomhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av 
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om 
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått.
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1

Frist for gjennomføring: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurdering skal 
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. 
Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av 
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av 
kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. 
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om utførelse av 
arbeid § 3-1 bokstav a - k. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 3-1.

Risikovurderingen må omfatte alle forhold som er forbundet med virksomhetens ordinære arbeid, 
og ellers alle forhold som kan oppstå som følge av uønskede hendelser. Kartlegging og 
risikovurdering gjelder i alle situasjoner hvor en arbeidstaker kan blir eksponert for kjemikalier, 
både regelmessig og sporadisk. For midlertidige arbeidsplasser gjelder krav om risikovurdering 
for alle nye arbeidssteder.

I tilbakemeldingen fra kommune er det oppgitt at det ikke er gjennomført egen skriftlig ROS-
analyse for forhold som gjelder arbeid ved utrykninger. Det er imidlertid vurdert diverse tiltak, 
som har resultert i rutiner som var vedlagt og som gjelder for håndtering av utryknings tøy og 
utstyr etter endt innsats, rutiner for slukking av pipebrann og rutiner for å unngå innånding av 
farlig brannrøyk. Det er totalt 16 tilsatte i brannvesenet, derav 12 brannmannskaper og 4 
utrykningsledere.

Arbeidstilsynet har vurdert tilbakemeldingen fra kommunen og konkluderer at det ikke er 
tilstrekkelig til at pålegget kan ansees utført. Det vises til det som som er beskrevet i forskrift om 
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k. Det kan foreligge brudd på bestemmelsene om 
kartlegging og risikovurdering.

Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko 

Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av 
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
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 En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført
 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har medvirket
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utførelse av 
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomføring: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er 
forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av 
forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre 
ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8 og internkontrollforskriften § 5 andre 
ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at det er iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere 
risikoen for skader og sykdommer forårsaket av kjemikalier og kjemiske forurensninger i 
arbeidsmiljøet.

I tilbakemeldingen fra kommunen er det oppgitt følgende tiltak for å redusere risiko for 
helseskader og sykdom på grunn av eksponering for støv, gass og brannrøyk:

 Skifte av klær etter at mannskapet er blitt eksponert for røyk etc., før det kjøres tilbake til 
stasjonen.

 Vask av klær etter utrykning der det er eksponert for røyk etc.
 Bruk av støvmaske ved arbeid i felt. De ligger i brannbilene. 
 Gass måler til bruk i visse situasjoner ligger i brannbilen.

I etterkant av kartlegging og risikovurdering som er omhandlet over, må det tas en gjennomgang 
for å se om ytterligere tiltak må settes i verk. De punkter som fremkommer i ny kartlegging og 
risikovurdering, må gjenfinnes i liste over tiltak. Det kan foreligge brudd på bestemmelsen om 
tiltak.

Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk eksponering 

Arbeidsgiver skal sørge for å utarbeide plan for tiltak som skal iverksettes for å hindre 
eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsmiljøet og forebygge helseskader. Dette skal 
gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:
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For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av plan for gjennomføring av tiltak, herunder ventilasjon, med beskrivelse av tiltak 
og frist for gjennomføring

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har medvirket
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Plan for installasjon av ventilasjon skal inneholde beskrivelse av følgende:

 Hvilken ventilasjon som vil bli planlagt og installert, herunder mekanisk ventilasjon og 
avsug ved forurensende prosesser for å hindre eksponering

 Opplysning sakkyndig bistand er/vil bli benyttet i gjennomføring av pålegget

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 3-2 første ledd 
bokstav c, forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 , forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 
og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Frist for gjennomføring: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og 
sikkerhetsrisiko som er forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og 
sikkerhetsrisiko til et fullt forsvarlig nivå, fremgår av forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. 
Arbeidslokaler og arbeidsplasser, eller andre områder hvor arbeidstakere har adgang og hvor 
arbeidet eller prosesser kan medføre forurensning av luften, skal ha mekanisk ventilasjon og 
prosesstilpasset avsug slik at konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren holdes på et 
fullt forsvarlig nivå, med hensyn til helse og eksplosjonsfare. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i å utarbeide planer for tiltak. For å ivareta sikkerheten på 
arbeidsplassen, skal også arbeidsgiver sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å 
gjennomføre lovens krav. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd 
bokstav c og 3-2 første ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8, 
arbeidsplassforskriften § 7-1 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at arbeidsgiver har utarbeidet plan med tiltak for å 
hindre eksponering av kjemikalier og forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Etter gjennomført kartlegging og risikovurdering vil det kanskje være enkelte tiltak som ikke kan 
utføres umiddelbart, men som det må legges en plan for. Derfor må dette påleggspunktet sees i 
sammenheng med pålegg om "Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko." Det må vurderes 
om det eventuelt skal utarbeides planer om tiltak med tidsfrister for de tiltak som ikke kan utføres 
umiddelbart. Dette kan for eksempel være planer for ombygging eller installasjon av ventilasjon. 
Det kan foreligge brudd på bestemmelsene om plan.
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Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av 
virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på 
forhånd, jf arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Installering av et mekanisk ventilasjonsanlegg 
vil normalt være søknadspliktig.

Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier, 
får nødvendig informasjon og opplæring.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte 
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)

 Skriftlig bekreftelse på at det er sørget for informasjon og opplæring i riktig bruk av riktig 
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret

 Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5

Frist for gjennomføring: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er 
nødvendig. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som 
arbeidstakerne forstår. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får 
informasjon (løpende) og opplæring om:

 de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, 
kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og 
hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene,

 stoffkartoteket og bruk av informasjonen (sikkerhetsdatablad)
 den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne,
 riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
 nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet, og
 håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå.

Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller 
helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers 
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rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal 
før personlig verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige 
verneutstyret beskytter mot og sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om 
bruken av det.

Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid 
§§ 3-4 og 3-5.

I tilbakemeldingen fra kommune er det kommet fram informasjon om at brannmenn i kommune 
deltar på "Grunnkurs for deltids brannpersonell". Men i vedleggene som beskriver opplæringen 
er det ikke gitt utfyllende informasjon som bekrefter at arbeidstaker som utsettes for farlige 
kjemikalier, og verneombud har fått tilstrekkelig informasjon om alle de momentene som er listet 
opp ovenfor, og spesielt det som kjemisk gjelder helsefare forbundet med eksponering for 
brannrøyk og tiltak for å redusere risiko. Det kan foreligger brudd på bestemmelsene om 
informasjon og opplæring.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a

Frist for gjennomføring: 12.05.2017

Begrunnelse:

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dette 
følger av arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a.

Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge 
helseskader i virksomheten. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.
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Arbeidstilsynet har fått informasjon om at Virksomheten er tilknyttet godkjent 
bedriftshelsetjeneste, men det det kan se ut som bistanden begrenser seg til 
individuelle helsekontroller og tilbakemeldinger fra de til kommunen. I tilbakemeldinger fra 
bedriftshelsetjenesten er det gitt forslag til tiltak, men det er ikke synlig i tilbakemeldingen fra 
kommunen om de er gjennomført. Forøvrig kan vi, basert på tilbakemeldingen, ikke se at det er 
gjennomført forebyggende kartlegginger eller om det er laget handlingsplaner der det planlegges 
kartlegginger, eksempelvis at personer med yrkeshygienisk kompetanse kartlegger kjemisk risiko 
forbundet med eksponering for brannrøyk og at det følges opp med tiltaksforslag. 

Det foreligger brudd på bestemmelsen om plan for bedriftshelsetjenestens bistand.

Pålegg - Verneombud - tatt med på råd 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under både planlegging og 
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at verneombudet tas med på råd

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd

Frist for gjennomføring: 12.05.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under planlegging og gjennomføring 
av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde. Dette 
gjelder også ved etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at verneombudet er tatt med på råd under 
planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets 
verneområde. Derimot har vi i fått informasjon om at verneombudet deltar ved de årlige 
vernerundene som kommunen gjennomfører.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om at verneombudet skal tas med på råd.

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?

Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 
18-7. Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til 
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dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis 
stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se 
sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. 
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan 
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet 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 verneombudet. Hvis 
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de 
ansatte.

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 2016/27667.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

John Jacobsen
sjefingeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Kopi til:
Verneombud
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Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger

Brannfolk og feiere kan bli eksponert for helseskadelig støv, gass og brannrøyk i ulike 
arbeidsrelaterte situasjoner. Eksponeringen kan medføre risiko for ulike krefttyper og for 
luftveislidelser. Risikoen kan reduseres ved at det iverksettes hensiktsmessige og nødvendige 
tiltak. I bransjen som sysselsetter brannfolk og feiere er det mye kunnskap om både 
eksponeringskilder og eksponeringsfare, og mange virksomheter har derfor iverksatt ulike 
risikoreduserende tiltak.

I 2016 skal Arbeidstilsynet gjøre en særskilt innsats for å bidra til å forebygge at arbeidstakere 
utsettes for helseskadelig støv, gass og brannrøyk. Vi gjennomfører derfor tilsyn i kommuner og 
interkommunale selskaper som utfører brannredning og forebyggende tjenester som eksempelvis 
feieroppgaver, og som er arbeidsgivere til brannfolk og feiere.

Dette er et tilsyn som innebærer at du som arbeidsgiver skal sende til Arbeidstilsynet de 
opplysningene vi ber om i dette brevet.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomheten overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
Virksomheter som er underlagt tilsyn etter arbeidsmiljøloven, har når Arbeidstilsynet krever det, 
plikt til å sende inn opplysninger, jf. arbeidsmiljøloven § 18-5.

Bakgrunn

Brannfolk og feiere kan bli eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer som finnes i støv, 
gasser, brannrøyk og i dieseleksos. I støvet og i brannrøyken finner man gjerne flere ulike typer 
kreftfremkallende stoffer i blanding og partikler som er svært små, dvs. i ultrafine partikler. 
Ultrafine partikler kan lett pustes inn og avsettes langt nede i lungene. Arbeidstakerne kan bli 
eksponert for kjemikaliene i soten og røyken via luftveiene, gjennom huden, øynene og ved 
svelging,

Eksponeringen kan medføre risiko for ulike krefttyper og for luftveislidelser. Det er stort 
potensiale for å kunne forebygge helseskader på grunn av støv, gass og brannrøyk.
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Hensikten med tilsynet

Hensikten med tilsynet er å bidra til at virksomhetene arbeider systematisk for å unngå at 
arbeidstakere utsettes for helseskadelig eksponering av støv, gass og brannrøyk.

I tilsynene skal vi undersøke hvordan dere arbeider for å redusere arbeidstakernes eksponering av 
støv, gass og brannrøyk. Forebyggende tiltak som gjennomføres både i planlegging av oppdrag, 
på brann-/feierstedet og når oppdraget er utført og arbeidstakerne er tilbake på stasjonen, skal 
bidra til å redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakerne utsettes for.

Innhenting av opplysninger

Arbeidstilsynet vil med dette postale tilsynet innhente opplysninger som viser hvordan dere 
arbeider for å forebygge helseskader ved eksponering av støv, gass og brannrøyk.  Vi ber dere 
også beskrive hvordan arbeidstakerne og verneombudene har bidratt i tilbakemeldingen.

Vi ber om å få følgende:

1. Bekreftelse på at dere har kartlagt og vurdert brannfolks- og feieres risiko for å bli 
eksponert for støv, gass og brannrøyk i ulike arbeidssituasjoner.
Dokumentasjon som må sendes oss skal vise eksempel på 

o kartlegging som er gjennomført.
o risikovurdering som er gjennomført.
o beskrivelse av arbeidstakergrupper og antall ansatte i de ulike gruppene.

2. Bekreftelse på at dere har iverksatt tiltak for å redusere arbeidstakernes risiko for 
helseskader og sykdom som følge av eksponering for støv, gass og brannrøyk.
Dokumentasjon som må sendes oss skal vise eksempler på 

o tiltak som er iverksatt.
o planer for tiltak som skal iverksettes.

3. Bekreftelse på at både brannfolk og feiere gis opplæring i arbeidsrutiner og 
arbeidsmetoder som reduserer risikoen for eksponering og bruk av hensiktsmessig 
personlig verneutstyr, samt informasjon om helsefaren i deres arbeid som brannfolk og 
feiere.   Dokumentasjon som må sendes oss skal 

o bekrefte at opplæring og informasjon gis.
o kort beskrive hvordan opplæringen gis og hva informasjonen inneholder.

4. Beskrivelse av hvordan dere sørger for at bedriftshelsetjenesten bistår dere med 
nødvendig bistand i det forebyggende HMS-arbeidet som vedrører både brannfolk og 
feiere.
Dokumentasjon som må sendes oss skal vise 

o hva bedriftshelsetjenesten har bistått dere med, eksempelvis kartlegginger, 
risikovurderinger, tiltak, helsekontroller og annet.

o planer for bedriftshelsetjenestens bistand i 2016.
o årsrapport for bedriftshelsetjenestens arbeid i 2015.

5. Beskrivelse av hvordan verneombudet tas med i det forebyggende HMS-arbeidet for 
brannfolk og feiere.
Dokumentasjon som må sendes oss skal vise 
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o hvordan verneombudet deltar i det forebyggende HMS-arbeidet.

Lovgrunnlaget

Arbeidsmiljøloven forutsetter at arbeidsgiver sikrer at arbeidet som gjennomføres i virksomheten 
er forsvarlig. I dette ligger blant annet ansvaret for å arbeide løpende og systematisk med å 
forebygge at arbeidstaker blir skadet eller syk under utførelse av arbeid i virksomheten. Vi viser 
her til arbeidsmiljøloven § 3-3, jf. § 2-1.

Mer konkret innebærer dette at arbeidsgiver må sørge for

 å ha oversikt over de forholdene i arbeidsmiljøet som kan påføre arbeidstakere sykdom 
eller skader, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c og § 4-1 første ledd og 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

 å iverksette nødvendige tiltak, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre bokstav c, 
§ 4-1 første ledd og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter § 5 andre ledd nr. 6.

 å gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og informasjon, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 
første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, henholdsvis § 8-
1 og § 9-1.

 å sørge for nødvendig bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste, jf. arbeidsmiljøloven § 3-
3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3 bokstav a.

 å sørge for at verneombudet blir tatt med på råd i virksomhetens arbeid i både planlegging 
og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, jf. arbeidsmiljøloven § 
6-2 fjerde ledd.

Svarfrist: 29.08.2016

Merk forsendelsen med referansenummer 2016/27667. Bruk denne adressen:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim 

Dere kan også sende inn opplysningene på e-post til: post@arbeidstilsynet.no

Hvis dere har spørsmål knyttet til de opplysningene vi ber om, kan dere ta kontakt med 
saksbehandler.

Videre oppfølging

Det er de opplysningene dere sender inn, som danner grunnlaget for den videre oppfølgingen. 
Arbeidstilsynet har rett til å gi pålegg og treffe andre enkeltvedtak på bakgrunn av de 
opplysningene vi får inn, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6.
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Dere kan klage

Kravet om å sende inn opplysninger regnes ikke som et enkeltvedtak. Dere kan klage dersom 
dere mener dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene jf. forvaltningsloven § 
14. Fristen for å klage er tre dager fra dere mottar dette brevet. For nærmere opplysninger om 
klageinstans og fremgangsmåte, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet 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 verneombudet. Hvis 
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de 
ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på 
www.arbeidstilsynet.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

John Jacobsen
sjefingeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS v/Tore 
Metveit, Vest-Telemark Kraftlag, 3891 HØYDALSMO
SELJORD KOMMUNE TEKNISK AVDELING BRANN OG FEIAR, 3840 SELJORD
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VÅR SAKSBEHANDLER
CONNY TOVE BRUUN, TLF. 
93895566

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

SELJORD KOMMUNE 
Att.: Rådmann
Brøløsvegen 13A
3840 SELJORD

Orgnr 964963738

Tilsyn - SELJORD KOMMUNE

Vi viser til tilsyn den 21.06.2016.

Varsel om tvangsmulkt

Vi viser til pålegg av 13.01.2017 med frist 30.06.2017. 

Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra dere.

Vi viser til

 tilsynsrapporten av 03.01.2017 der det står under -Oppsummering av tilsynet: "Seljord 
kommune har ikke besvart vår anmodning om opplysninger. av den grunn varsles det her 
pålegg om de forhold som ble omtalt i vårt brev av 21.06.2016".  

o Arbeidstilsynet viser her til postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet.
 brev fra Seljord kommune, teknisk avdeling datert 06.04.2017 der det vises til 

Arbeidstilsynets brev av 13.01.2017 og møte den 03.04.2017 på Skien Brannstasjon med 
deltakere fra Arbeidstilsynet og Brannvesen i Telemark. I brevet søker Seljord kommune 
om at fristen på tilbakemelding på pålegg endres fra 12.05.2016 til 30.06.2017. Det står 
videre at kartlegging og risikovurdering av helsefare er igangsatt og at arbeidet er 
forventet å være ferdig innen utgangen av april 2017. 

o Arbeidstilsynet innfrir dette ønske og endrer fristen.
 epost sendt fra Arbeidstilsynet 17.07.2017 til avdelingsingeniør/brannvernleder der det 

informeres om at undertegnede har overtatt som saksbehandler etter John Jacobsen som 
nylig har gått av med pensjon og at Arbeidstilsynet ikke har mottatt noen tilbakemelding 
fra Seljord kommune innen innvilget utsatt frist.

 epost- fraværsmelding i outlook- fra forteller at avdelingsingeniør/brannvernleder  er 
tilbake på kontoret 24.07.2017

Arbeidstilsynet tok i dag 25.07.2017 kontakt med avdelingsingeniør/brannvernleder på telefon. 
Vi fikk opplyst at vedkommende hadde sett og mottatt eposten fra 17.07.2017. Det ble også 
bekreftet at "flere av oppgavene , gitt i påleggene, var startet opp, men at det ikke har vært 
prioritert å sende en tilbakemelding til Arbeidstilsynet grunnet mange andre oppgaver som har 



14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  - 17/13871-1 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  : 25.07.17 - varsel om tvangsmulkt

VÅR REFERANSE 2 av 9
2016/27667

måttet vært prioritert først". Arbeidstilsynet opplyste om saksgangen i slike tilfeller der 
Arbeidstilsynet ikke mottar svar eller informasjon fra virksomhetene. Brannvernleder er derfor 
kjent med at Arbeidstilsynet vil varsle tvangsmulkt i dette brevet:

Dette brevet er et varsel om at vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for at dere skal oppfylle 
punktene innen fristen. Hvis dere har kommentarer, må vi ha disse skriftlig innen 04.08.2017. 
Oppgi i så fall referansenummer 2016/27667. Hvis vi ikke hører fra dere, vil Arbeidstilsynet 
vedta tvangsmulkt i tråd med punktene under. Dere vil deretter motta et eget brev om videre 
oppfølging.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å 
gi dere tvangsmulkt for følgende:

Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering 

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og på grunnlag av 
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av virksomhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av 
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om 
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått.
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurdering skal 
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. 
Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av 
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av 
kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. 
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om utførelse av 
arbeid § 3-1 bokstav a - k. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 3-1.
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Risikovurderingen må omfatte alle forhold som er forbundet med virksomhetens ordinære arbeid, 
og ellers alle forhold som kan oppstå som følge av uønskede hendelser. Kartlegging og 
risikovurdering gjelder i alle situasjoner hvor en arbeidstaker kan blir eksponert for kjemikalier, 
både regelmessig og sporadisk. For midlertidige arbeidsplasser gjelder krav om risikovurdering 
for alle nye arbeidssteder.

I tilbakemeldingen fra kommune er det oppgitt at det ikke er gjennomført egen skriftlig ROS-
analyse for forhold som gjelder arbeid ved utrykninger. Det er imidlertid vurdert diverse tiltak, 
som har resultert i rutiner som var vedlagt og som gjelder for håndtering av utryknings tøy og 
utstyr etter endt innsats, rutiner for slukking av pipebrann og rutiner for å unngå innånding av 
farlig brannrøyk. Det er totalt 16 tilsatte i brannvesenet, derav 12 brannmannskaper og 4 
utrykningsledere.

Arbeidstilsynet har vurdert tilbakemeldingen fra kommunen og konkluderer at det ikke er 
tilstrekkelig til at pålegget kan ansees utført. Det vises til det som som er beskrevet i forskrift om 
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k. Det kan foreligge brudd på bestemmelsene om 
kartlegging og risikovurdering.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 10.10.2017, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko 

Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av 
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført
 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har medvirket
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utførelse av 
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er 
forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko fremgår av 
forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre 
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ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8 og internkontrollforskriften § 5 andre 
ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at det er iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere 
risikoen for skader og sykdommer forårsaket av kjemikalier og kjemiske forurensninger i 
arbeidsmiljøet.

I tilbakemeldingen fra kommunen er det oppgitt følgende tiltak for å redusere risiko for 
helseskader og sykdom på grunn av eksponering for støv, gass og brannrøyk:

 Skifte av klær etter at mannskapet er blitt eksponert for røyk etc., før det kjøres tilbake til 
stasjonen.

 Vask av klær etter utrykning der det er eksponert for røyk etc.
 Bruk av støvmaske ved arbeid i felt. De ligger i brannbilene. 
 Gass måler til bruk i visse situasjoner ligger i brannbilen.

I etterkant av kartlegging og risikovurdering som er omhandlet over, må det tas en gjennomgang 
for å se om ytterligere tiltak må settes i verk. De punkter som fremkommer i ny kartlegging og 
risikovurdering, må gjenfinnes i liste over tiltak. Det kan foreligge brudd på bestemmelsen om 
tiltak.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 10.10.2017, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk eksponering 

Arbeidsgiver skal sørge for å utarbeide plan for tiltak som skal iverksettes for å hindre 
eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsmiljøet og forebygge helseskader. Dette skal 
gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av plan for gjennomføring av tiltak, herunder ventilasjon, med beskrivelse av tiltak 
og frist for gjennomføring

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har medvirket
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Plan for installasjon av ventilasjon skal inneholde beskrivelse av følgende:

 Hvilken ventilasjon som vil bli planlagt og installert, herunder mekanisk ventilasjon og 
avsug ved forurensende prosesser for å hindre eksponering

 Opplysning sakkyndig bistand er/vil bli benyttet i gjennomføring av pålegget



14/17 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  - 17/13871-1 Kommunens oppfølging av tilsyn - Brannvern  : 25.07.17 - varsel om tvangsmulkt

VÅR REFERANSE 5 av 9
2016/27667

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 3-2 første ledd 
bokstav c, forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 , forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 
og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og 
sikkerhetsrisiko som er forårsaket av kjemikalier. Tiltak for å fjerne eller redusere helse- og 
sikkerhetsrisiko til et fullt forsvarlig nivå, fremgår av forskrift om utførelse av arbeid § 3-8. 
Arbeidslokaler og arbeidsplasser, eller andre områder hvor arbeidstakere har adgang og hvor 
arbeidet eller prosesser kan medføre forurensning av luften, skal ha mekanisk ventilasjon og 
prosesstilpasset avsug slik at konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren holdes på et 
fullt forsvarlig nivå, med hensyn til helse og eksplosjonsfare. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i å utarbeide planer for tiltak. For å ivareta sikkerheten på 
arbeidsplassen, skal også arbeidsgiver sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å 
gjennomføre lovens krav. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd 
bokstav c og 3-2 første ledd bokstav c, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-8, 
arbeidsplassforskriften § 7-1 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at arbeidsgiver har utarbeidet plan med tiltak for å 
hindre eksponering av kjemikalier og forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Etter gjennomført kartlegging og risikovurdering vil det kanskje være enkelte tiltak som ikke kan 
utføres umiddelbart, men som det må legges en plan for. Derfor må dette påleggspunktet sees i 
sammenheng med pålegg om "Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko." Det må vurderes 
om det eventuelt skal utarbeides planer om tiltak med tidsfrister for de tiltak som ikke kan utføres 
umiddelbart. Dette kan for eksempel være planer for ombygging eller installasjon av ventilasjon. 
Det kan foreligge brudd på bestemmelsene om plan.

Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av 
virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på 
forhånd, jf arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Installering av et mekanisk ventilasjonsanlegg 
vil normalt være søknadspliktig.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 10.10.2017, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier, 
får nødvendig informasjon og opplæring.

Vilkår:
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For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte 
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)

 Skriftlig bekreftelse på at det er sørget for informasjon og opplæring i riktig bruk av riktig 
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret

 Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er 
nødvendig. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som 
arbeidstakerne forstår. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får 
informasjon (løpende) og opplæring om:

 de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, 
kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og 
hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene,

 stoffkartoteket og bruk av informasjonen (sikkerhetsdatablad)
 den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne,
 riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
 nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet, og
 håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå.

Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller 
helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers 
rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. Arbeidsgiver skal 
før personlig verneutstyr tas i bruk, informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige 
verneutstyret beskytter mot og sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om 
bruken av det.

Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, jf. forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og § 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid 
§§ 3-4 og 3-5.

I tilbakemeldingen fra kommune er det kommet fram informasjon om at brannmenn i kommune 
deltar på "Grunnkurs for deltids brannpersonell". Men i vedleggene som beskriver opplæringen 
er det ikke gitt utfyllende informasjon som bekrefter at arbeidstaker som utsettes for farlige 
kjemikalier, og verneombud har fått tilstrekkelig informasjon om alle de momentene som er listet 
opp ovenfor, og spesielt det som kjemisk gjelder helsefare forbundet med eksponering for 
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brannrøyk og tiltak for å redusere risiko. Det kan foreligger brudd på bestemmelsene om 
informasjon og opplæring.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 10.10.2017, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a

Begrunnelse:

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dette 
følger av arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a.

Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge 
helseskader i virksomheten. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

Arbeidstilsynet har fått informasjon om at Virksomheten er tilknyttet godkjent 
bedriftshelsetjeneste, men det det kan se ut som bistanden begrenser seg til 
individuelle helsekontroller og tilbakemeldinger fra de til kommunen. I tilbakemeldinger fra 
bedriftshelsetjenesten er det gitt forslag til tiltak, men det er ikke synlig i tilbakemeldingen fra 
kommunen om de er gjennomført. Forøvrig kan vi, basert på tilbakemeldingen, ikke se at det er 
gjennomført forebyggende kartlegginger eller om det er laget handlingsplaner der det planlegges 
kartlegginger, eksempelvis at personer med yrkeshygienisk kompetanse kartlegger kjemisk risiko 
forbundet med eksponering for brannrøyk og at det følges opp med tiltaksforslag. 

Det foreligger brudd på bestemmelsen om plan for bedriftshelsetjenestens bistand.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 10.10.2017, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).
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Pålegg - Verneombud - tatt med på råd 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under både planlegging og 
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at verneombudet tas med på råd

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under planlegging og gjennomføring 
av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde. Dette 
gjelder også ved etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd.

Arbeidstilsynet har ikke fått informasjon om at verneombudet er tatt med på råd under 
planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets 
verneområde. Derimot har vi i fått informasjon om at verneombudet deltar ved de årlige 
vernerundene som kommunen gjennomfører.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om at verneombudet skal tas med på råd.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 10.10.2017, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 2 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Informasjon til verneombudet

Verneombudet 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 verneombudet.

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 2016/27667.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Bjørn Tore Hansen, for
Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

Conny Tove Bruun
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud
SELJORD KOMMUNE TEKNISK AVDELING BRANN OG FEIAR, 3840 SELJORD
FYLKESMANNEN I TELEMARK, Postboks 2603, 3702 SKIEN
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VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 4
21.04.2017 2016/27667  
DERES DATO DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
JOHN JACOBSEN, TLF. 
90042131

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

SELJORD KOMMUNE 
v/Rådmann
Brøløsvegen 13A
3840 SELJORD

Orgnr 964963738

Tilsyn - SELJORD KOMMUNE

Vi viser til tilsyn den 21.06.2016.

Fristutsettelse

Vi viser til søknad datert 06.04.2017 v/Egil Birkrem (Deres ref. 2016/1220-6) om 
fristutsettelse. Vi har vurdert forespørselen.

Fristutsettelsen gjelder følgende:

Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering 

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og på grunnlag av 
dette vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av virksomhetens risikovurdering av kjemisk helsefare. Det må fremgå av 
risikovurderingen at det er tatt hensyn til de forhold som er beskrevet i forskrift om 
utførelse av arbeid § 3-1 bokstav a - k

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått.
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-1

Ny frist settes til: 30.06.2017
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Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko 

Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helserisiko forårsaket av 
kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført
 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har medvirket
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utførelse av 
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 
og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Ny frist settes til: 30.06.2017

Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk eksponering 

Arbeidsgiver skal sørge for å utarbeide plan for tiltak som skal iverksettes for å hindre 
eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsmiljøet og forebygge helseskader. Dette skal 
gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av plan for gjennomføring av tiltak, herunder ventilasjon, med beskrivelse av tiltak 
og frist for gjennomføring

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har medvirket
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Plan for installasjon av ventilasjon skal inneholde beskrivelse av følgende:

 Hvilken ventilasjon som vil bli planlagt og installert, herunder mekanisk ventilasjon og 
avsug ved forurensende prosesser for å hindre eksponering

 Opplysning sakkyndig bistand er/vil bli benyttet i gjennomføring av pålegget

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 3-2 første ledd 
bokstav c, forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid) § 3-8 , forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser 
og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Ny frist settes til: 30.06.2017
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Pålegg - Kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - informasjon og opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier, 
får nødvendig informasjon og opplæring.

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Beskrivelse av hvilken informasjon og opplæring arbeidstakerne har fått på de enkelte 
områdene (innhold, varighet og omfang av opplæringen, og hvem som har fått opplæring)

 Skriftlig bekreftelse på at det er sørget for informasjon og opplæring i riktig bruk av riktig 
personlig verneutstyr, og om riktig lagring og vedlikehold av verneutstyret

 Beskrivelse av hvem som har gitt informasjon og opplæring

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og andre ledd, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning §§ 8-1 , 9-1 og 15-5 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 3-4 og 3-5

Ny frist settes til: 30.06.2017

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-3 bokstav a

Ny frist settes til: 30.06.2017

Pålegg - Verneombud - tatt med på råd 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under både planlegging og 
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at verneombudet tas med på råd

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd

Ny frist settes til: 30.06.2017
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Hva må dere gjøre?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. 
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan 
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet 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 verneombudet. Hvis 
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de 
ansatte.

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 2016/27667.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Jan-Petter Løken, for
Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

John Jacobsen
sjefingeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud
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Arkivsak-dok. 17/13969-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Melding om endring i revisjonsteamet i Seljord kommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka vert teken til vitande. 

 

 

 

Saksopplysningar: 
Ny oppdragsrevisor Hilde Vatnar presenterer seg i møtet.  

 

Statsautorisert revisor Hilde Vatnar overtek oppgåva som oppdragsrevisor i Seljord kommune. Hilde har 

kontorstad i Bø og kan treffast på tlf. 982 07 068 eller e-post hilde.vatnar@tekomrev.no.  

Vidare overtek registrert revisor Ottar Kleppe som oppdragsansvarleg revisor. Tore Aaland held fram 

som utøvande revisor. 

 

 

 

Vedlegg:  

-  melding om endring i revisjonsteamet i Seljord kommune. 
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Seljord kommune
Brøløsvegen 13A

3840 Seljord

•1 TELEP’AARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Statsautorisert revisor Hilde Vatnar overtek oppgåva som oppdragsrevisor i Seljord

kommune. Hilde har kontorstad i BØ og kan treffast på tif. 982 07 06$ eller e-post

hilde.vatnar@tekomrev.no.

Vidare overtek registrert revisor Ottar Kleppe oppgåva som oppdragsansvarleg revisor. Tore

Aaland held fram som utøvande revisor.

Skien, 30.08.2017
elemark ko unerevisjon IKS

Il Ekman
D gleg leiar/statsautorisert revisor

kopï til: Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien

e-post: post-tkr@tekomrev.no

Melding om endring i revisjonsteamet i Seljord kommune

Vår ref. : 17/1524/ke
Deres ref.:
Arkivkode: 828200
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Arkivsak-dok. 17/07793-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Revisors sjølvstende - Seljord kommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek eigenvurderingane til vitande. 
 

 

Bakgrunn for saka: 
Kommunelova § 79 og revisjonsforskrifta stiller krav til at revisor skal ha god vandel, vere uavhengig og 

objektiv. 

 

Saksopplysningar: 
Etter revisjonsforskrifta § 15 skal oppdragsansvarleg revisor kvart år, og elles ved behov, gje ei skriftleg 

eigenvurdering til kontrollutvalet om si uavhengige og objektive stilling. Hilde Vatnar er ny 

oppdragsrevisor i Seljord kommune. Ho tek over etter oppdragsrevisor Elizabeth Kasin. Ottar Kleppe er 

oppdragsansvarleg revisor for rekneskapsrevisjon i Seljord kommune.  

 

Kleppe, Kasin og Vatnar sine eigenvurderingar av om dei er uavhengige og objektive ligg ved saka. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet har inga merknader til eigenvurderingane.  

 

Vedlegg:  

- Eigenvurdering – Oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor 

- Eigenvurdering – Oppdragsansvarleg revisor - Kasin 
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Arkivsak-dok. 17/07790-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune 
 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka vert teken til vitande. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet har eit ansvar for å påsjå at det gjennomførast revisjon i kommunen. Som eit ledd i å 

følgje opp dette, orienterer revisor om strategien for revisjon for revisjonsåret 2017.  

 

Strategien skal gje kontrollutvalet eit innblikk i kva fokusområde som er prioritert, kva som er årlege 

oppgåver og ekstraordinære oppgåver. 

 

Saksopplysningar: 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil legge fram strategien i møtet og gje ei utfyllande orientering. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi Seljord kommune 2017. 

 



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



17/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Seljord kommune



18/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Seljord kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/07797-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Seljord kommune 
 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2018 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Seljord 

kommune med ei ramme på kr 874 500,-  

 

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet fremjar med dette ei sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollutvalet si verksemd og kjøp av revisjons- og kontrollutvalstenester for 2018 i Seljord kommune. 

Det å syte for god kontroll og tilsyn av den kommunale verksemda er høgaktuelt. Kommunestyret har eit 

ansvar for å sørgje for at det vert løyvd nok med ressursar til dette.  

 

Forskrift om kontrollutval § 18 seier følgjande om budsjetthandsaminga:  

 

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.  

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følgje  

formannskapets innstilling til kommunestyret”. 

 

Saksopplysningar: 
Sekretariatet har utarbeidd eit framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsverksemda i Seljord  

kommune for 2018. Kontrollutvalet sitt budsjett omfattar utgiftene til sjølve drifta av utvalet, samt 

utgiftene knytt til kjøp av sekretariatstenester for kontrollutvalet og kjøp av revisjonstenester. 

Budsjettframlegget er basert på rekneskapstal og noko på anslag.  

 

Det er viktig at det er sett av tilstrekkeleg ramme for drift av kontrollutvalet, slik at det ikkje vert store 

svingingar om aktiviteten/kostnadane varierer frå eitt år til eit anna. Sekretariatet har i liten grad 

omfordelt mellom dei ulike postane samanlikna med budsjettframlegget for 2017. Sekretariatet vil knytte 

nokre kommentarar til enkelte av postane: 
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1. Opplæring av kontrollutvalet  
Det er viktig med tilstrekkeleg ressursar til at medlemmane får delta på ulike kurs og seminar for å halde 

seg oppdatert og få påfyll fagleg sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom  

kontrollutvalsmedlemmar. Deltaking på nasjonale, fylkesvise og regionale samlingar er nyttig i  

denne samanhengen. Sekretariatet rår til at ein legg til rette økonomisk slik at alle medlemmane i 

kontrollutvalet får anledning til å delta på dei viktigaste skoleringstilboda i 2018. Temark arrangerer to 

årlege konferansar i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlege konferanse i februar blitt ein 

«institusjon» for dei som driv med kontroll og tilsyn. Denne er noko kostbar å delta på, men er ein svært 

viktig fagleg arena og som nettverksskaper. I tillegg arrangerer òg Forum for kontroll og tilsyn 

fagkonferansar.  

 

2. Kjøp av tenester  
Seljord kommune har vald å delta i to interkommunale selskap for å løyse kontroll og tilsynsoppgåvene: 

Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgåver og Agder og Telemark 

Kontrollutvalssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgåver.  

 

2.1 Sekretariatstenester  
Seljord kommune er medeigar i Agder og Telemark Kontrollutvalssekretariat IKS (Temark). Kostnadar i 

selskapet vert fordelt etter eigarbrøk/ kommunestørrelse. Budsjett for Temark vert fastlagt av 

representantskapen i Temark i november, og budsjettala er difor eit anslag.  

 

2.2 Revisjonstenester  
Seljord kommune er medeigar i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnadar i selskapet vert 

fordelt etter eigarbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for verksemda vert fastlagt av representantskapen.  

Det faste driftstilskotet omfattar ordinær rekneskapsrevisjon og ei gitt mengde med forvaltningsrevisjon. 

Skulle det oppstå behov for meir forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må 

kommunen enten omprioritere prosjekt, eller kjøpe fleire timar i tillegg.  

 

3. Selskapskontroll og andre tenester  
Kjøp av tenester omfattar òg kostnadar knytt til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre tenester 

det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt frå TKR, og fakturert i tillegg til det faste 

driftstilskotet. Telemark Kommunerevisjon IKS oppgjev at ein ordinær eigarskapskontroll kan koste ca. 

50 000,-. Om fleire kommunar går saman eller det skal gjerast undersøkingar i fleire selskap kan ein dele 

på kostnadane.  

 

Med andre tenester meiner ein t.d. kjøp av tenester frå andre revisjonsselskap, advokattenester, andre 

eksterne.  

 

4. Tapt arbeidsforteneste/godtgjersle  
Denne posten vert mellom anna påverka av aktiviteten i utvalet, kva godtgjerslenivå kommunen ligg på 

og om medlemmane har krav på/treng å få dekt tapt arbeidsforteneste for å delta i det politiske arbeidet. 

Det er teke høgde for 4 kontrollutvalsmøter i året og deltaking på andre kurs/møter.  

Sekretariatet tek høgde for at det vert behov for noko utbetaling av tapt arbeidsforteneste i 2018.  
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Budsjettforslag 2018 for Kontroll- tilsyn og revisjonsarbeidet i Seljord kommune for med 

rekneskapstal for 2016, halve 2017 og vedteke budsjett for 2017:  

 

 

Budsjett 
2017 

Rekneskapstall 
2016 

Rekneskapstall 
pr. juli 2017 

Budsjett 
2018 

Godtgj. etter vedteke satsar 22 000 11 297 0 22 000 

Arbeidsgivaravgift 1 500 1 197 44 1 500 

Abonnement 2 000 800 1 200 2 000 

Servering 2 000 700 0 2 000 

Kurs, møter og anna 50 000 24 116 27 155 50 000 

Kjøp av tenester 
 

703 700 519 400 
 Revisjonstenester  621 600 

  

637 000 

Sekretariat 107 000 
  

110 000 

Selskapskontroll 45 000 
  

50 000 

Totalt 851 100 741 810                   547 799 874 500 

 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår ei budsjettramme på kr 874 500,- for kontrollutvalet for 2018, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstenester. Vi meiner dette gjev eit realistisk bilete av forventa utgifter for 

kontrollutvalet si verksemd i komande år.  

 

Det er ikkje tatt med selskapskontroll i rekneskapstala, Sekretariatet reknar med at dei er ført på andre 

postar. Sekretariatet tar alle medlemmane sine godgjeringar med i budsjettforslaget, også leiar.  
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Arkivsak-dok. 17/00117-5 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Seljord kontrollutval 11.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 11.10.2017 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Referatsakene takast til vitande.  

 

 

 

Saksopplysningar: 
1. Referatsaker 

 Tilsynsrapport – Kommunen som barnehagemynde 

 Temarks høstkonferanse, 8. november. 

 

2. Saker behandla i kommunestyret 

 PS 48/17 – Årsmelding for kontrollutvalet 2016 

 PS 49/17 – Orientering frå revisor til kontrollutvalet 

 PS 56/17 – Årsrekneskap 2016 for Seljord kommune 

 PS 76/17 – Kontrollutvalet – Val av 2. varamedlem. 

 

3. Innkommen post 

 Ingen post 

 

4. Neste møte 22.11.17, kl. 09.00 

 Budsjettorientering 2018 

 Kontrollutvalets møte- og arbeidsplan for 2018 

 Orientering frå revisor 

 

Rapporten på selskapskontroll av Brannvernssamarbeidet i Vest-Telemark vil vere klar i midten av 

oktober. Det vil bli satt opp eit fellesmøte med kontrollutvala i Vest-Telemark for gjennomgang den 

25.10, klokka 17.00.  

 

 

Vedlegg:  

- Tilsynsrapport – Kommunen som barnehagemynde 
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ENDELEG TILSYNSRAPPORT 
 

 

 

Kommunen som barnehagemynde 

 
- Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for 

regelverketterleving, jf. barnehagelova § 8 

- Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova § 16 

- Barnehagemyndes handtering av regelverket om styrar jf. 

barnehagelova § 17  
 

 

 

 

Seljord kommune  

 
Stadleg tilsyn 16.5.2017 

 
 



19/17 Referatsaker 11.10.2017 - 17/00117-5 Referatsaker 11.10.2017 : Endelig tilsynsrapport - Kommunen som barnehagemynde

2 
 

Innhald 

 

1. Innleiing          s.  3 

 

2. Samandrag          s.  3 

2.1. Tema          s.  3 

2.2. Føremål med tilsynet        s.  3 

2.3. Gjennomføring         s.  4 

2.4. Status på rapporten og vegen vidare      s.  4 

 

3.Om tilsynet med Seljord kommune      s.  4 

3.1.Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemynde  s.  4 

3.2.Tema for tilsynet         s.  4  

3.2.1 Rettleiing        s.  4  

3.2.2 Tilsyn         s.  5 

3.2.3 Styrar         s.  5 

3.3. Om gjennomføringa av tilsynet       s.  5 

 

4. Kommunen sitt ansvar        s.  6 

4.1. Rettsleg krav § 8 kommunen som barnehagemynde    s.  6  

4.2. Fylkesmannen si undersøking       s.  7 

4.3. Fylkesmannen si vurdering       s.  8 

4.4. Rettsleg krav § 17 Styrar        s.11 

4.5. Fylkesmannen si undersøking og vurdering     s.14 

 

5. Fylkesmannen sin konklusjon       s.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/17 Referatsaker 11.10.2017 - 17/00117-5 Referatsaker 11.10.2017 : Endelig tilsynsrapport - Kommunen som barnehagemynde

3 
 

1. Innleiing  
Fylkesmannen har i perioden frå 3.3.2017 til dags dato gjennomført tilsyn med Seljord 

kommune som barnehagemynde. 

  

Tilsynet avdekka brot på regelverket. Ein førebels tilsynsrapport vert send kommunen som eit 

førehandsvarsel etter forvaltningslova § 16. Konklusjonen bygde på kjeldemateriale i innsendt 

dokumentasjon, og tek berre utgangspunkt i status på det tidspunktet som tilsynet er 

gjennomført.  

 

Seljord kommune har nytta sin rett til å kommentere på den førebelse tilsynsrapporten jf. 

forvaltningslova § 16. Det vert peika på ting som påverkar innhald og endrar konklusjonar i 

den førebelse tilsynsrapporten. Vi konkretiserer og kommenterer fortløpande i denne 

rapporten.  

 

Denne rapporten er endeleg og er, saman med oversendingsbrevet, å sjå på som avslutning av 

dette tilsynet. 

 

2. Samandrag 

Tilsynsrapporten gir ikkje ei heilskapsvurdering av barnehagemynde. Rapporten omhandlar 

berre resultat knytt til tema som er valt og på det tidspunktet tilsynet er gjennomført. Når det 

gjeld metode for tilsyn etter barnehagelova har Utdanningsdirektoratet utarbeidd eiga 

handbok som Fylkesmannen skal nytte. Handboka ligg på Utdanningsdirektoratet sine 

nettsider. 

 

2.1. Tema  
Det er gjennomført tilsyn med tema: 

 Kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova § 8 

 Kommunen som tilsynsmynde, jf. barnehagelova § 16 

 Styrar, jf. barnehagelova § 17 

 

2.2. Føremål med tilsynet 
Det overordna målet med tilsynet er å styrke kommunen si rolle som barnehagemynde. 

Gjennom tilsynet ønskjer Fylkesmannen å setje søkelys på barnehagemynde sitt ansvar for å 

sikre etterleving av krava i barnehagelova, både for kommunen som barnehagemynde, og for 

den einskilde barnehage. Gjennom kontroll av kommunen skal eventuell lovstridig praksis 

avdekkjast og rettast opp. 

  

Fylkesmannen legg barnehagelova med forskrifter til grunn ved tilsyn med kommunen som 

barnehagemynde. I tillegg skal Barnekonvensjonen sikre at barnehagetilbodet er til beste for 

barnet og skal ha grunnleggande prioritet. Artikkel 3 i konvensjonen er tydeleg på at til beste 

for barn skal kome først, og skal vere grunnleggande i alle tiltak og vedtak som gjeld barn.  

Kommunen sine myndeoppgåver er regulerte i barnehagelova kap. IV 

”Barnehagemyndighetens generelle oppgaver”. Dette inneber mellom anna at kommunen skal 

rettleie og kontrollere at barnehagane blir drivne etter gjeldande regelverk jf. barnehagelova § 

8. 

  

2.3.Gjennomføring  
Tilsynet med Seljord kommune vart opna i varslebrev 3.3.2017. Tilsynet tek utgangspunkt i 

situasjonen på barnehageområdet til Seljord kommune på tilsynstidspunktet. 
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Seljord kommune har til saman fire barnehagar, alle kommunale. To av barnehagane er 

organiserte med felles leiing. I Seljord kommune er det kommunalsjef for Skule- og 

oppvekstsektoren som har ansvaret for barnehagane, både som barnehageeigar og 

barnehagemynde. I administrasjonen er det også ei Pedagogisk støtteteneste. Kommunen har 

ikkje barnehagefagleg kompetanse i administrasjonen. Kommunen har i lang tid praktisert ei  

ordning som styrkar den pedagogiske bemanninga i barnehagane.  

Tilsynet er utført ved gjennomgang av innhenta dokumentasjon og intervju. Det er 

gjennomført intervju med kommunalsjef, pedagogisk konsulent og tre barnehagestyrarar. 

 

2.4. Status på rapporten. 
Seljord kommune har kommentert på den førebelse tilsynsrapporten innan fristen jf. 

forvaltningslova § 16. Denne rapporten er endeleg og avsluttar tilsynet. 

 

3. Om tilsynet med Seljord kommune 
  

3.1. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemynde  
Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemynde, jf. barnehagelova § 9 andre 

ledd. Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemynde er tilsyn med dei 

lovpålagde oppgåvene til kommunen, jf. kommunelova § 60 b. 

  

Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemynde er utøving av mynde og skjer 

i samsvar med reglane i forvaltningsretten. Tilsynet skal vere prega av openheit, 

likebehandling, skal kunne etterprøvast og skal gjennomførast på ein effektiv måte. I dei 

tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir dette sett 

på som brot på regelverket, uavhengig av om det er barnehagelova eller forskrift til 

barnehagelova som er broten. 

 

3.2. Tema for tilsyn  
Tilsynet skal undersøke om kommunen utfører dei oppgåvene den er pålagt som 

barnehagemynde, jf. barnehagelova §§ 8, 16 og 17  

-Kommunen skal sjå til at barnehagane driv i samsvar med lovkrav, jf. barnehagelova § 8 

-Kommunen som tilsynsmynde, jf. barnehagelova § 16 

-Kommunen si handtering av regelverket om styrar, jf. barnehagelova § 17 

 

Kommunen som barnehagemynde har fått som oppgåve å sjå til at alle barnehagane i 

kommunen, både kommunale og private, vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk, jf. 

barnehagelova § 8. Kommunen skal sjå til at barnehagetilbodet og drifta er i samsvar med 

barnehagelova, ved hjelp av verkemidla godkjenning, rettleiing og tilsyn. 

  

3.2.1. Rettleiing 
Kommunen som barnehagemynde skal gjennom bruk av rettleiing gi ei oversikt over kva 

barnehagelova med forskrifter krev og kva som må gjerast for å få drifta i samsvar med 

denne. Barnehagemynde sitt ansvar for å rettleie etter § 8, gjeld i forhold til barnehagelova 

med forskrifter, dvs. dei samfunnskrava og forventningane til verdigrunnlag, rammevilkår, 

arbeidsmåtar og innhald som ligg i regleverket. 

  

Målet med rettleiing er at barnehageeigar endrar på tilhøve som kan føre til pålegg om retting 

av uforsvarleg eller ulovlege forhold. Reglane krev ei viss kontinuitet i oppfølginga. 

  

 

3.2.2. Tilsyn 
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Kommunen sitt ansvar for å føre tilsyn er nærare regulert i barnehagelova § 16. 

Barnehagelova gir ingen reglar for korleis og kor ofte tilsyn skal gjennomførast. Tilsyn er 

likevel ein viktig del av kommunen sitt ansvar for å sjå til at barnehagane vert drivne i 

samsvar med gjeldande regelverk. Kommunen skal sjølv vurdere behov for tilsyn ut frå lokale 

tilhøve og risikovurderingar. Dersom kommunen nyttar tilsyn skal det skrivast ein rapport, og 

tilsynsobjektet skal orienterast om innhaldet i rapporten. 

 

3.2.3 Styrar 

Kvar barnehage skal ha ei forsvarleg leiing og ein dagleg leiar. Styraren er ein sentral person 

for barnehagen sin verksemd og har ei nøkkelrolle når det gjeld initiativ, tiltak og oppfølging 

av alle sider ved drifta. Barnehagemynde sitt ansvar er å sjå til at barnehagen har ei forsvarleg 

leiing med rett utdanning og nødvendig kompetanse til å ta det ansvaret og gjere dei 

oppgåvene loven pålegg.  

 

3.3. Om gjennomføringa av tilsynet  
Tilsyn med Seljord kommune vart opna gjennom brev 3.3.2017. Kommunen er pålagd å 

leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommunelova § 60 c.  

Fylkesmannen sine vurderingar og konklusjonar er basert på gransking av skriftleg 

dokumentasjon frå kommunen. 

 

Følgjande dokument inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

1 Organisasjonskart Seljord kommune per 2016 

2 Årsmelding for Seljord kommune 2015 - vedlegg tilsynsdokumentasjon 

3 Delegasjonsreglement for Seljord kommune - vedlegg til dokumentasjon FM 

4 Tilsynsdokumentasjon Flatdal bhg 

5 Tilsynsdokumentasjon Åmotsdal bhg 2013 

6 Politisk saksframlegg Åmotsdal og Flatdal barnehage 2013 - vedlegg 

7 Tilsynsdokumentasjon tilsyn Heddeli bhg 2014 

8 Tilsynsdokumentasjon Tussejuv bhg 2014 

9 Oversyn tilsette Flatdal barnehage 1.1.2017 

10 Oversyn tilsette Heddeli barnehage 1.1.2017 

11 Kopi av varsel om tilsyn i Heddeli bgh våren 2017 

12 Referat 01-17 administrasjonsmøte barnehagane 

13 Referat 02-17 administrasjonsmøte barnehagane 

14 Referat 03-17 administrasjonsmøte bhg 

15 Innkalling 01-17 administrasjonsmøte bhg 

16 Innkalling 02-17 administrasjonsmøte bhg 

17 Innkalling 03-17 administrasjonsmøte bhg 

18 Samarbeidsavtale Heddeli og Flatdal barnehage 2016/17 

19 Eigenvurderingsskjema vedlegg 1 - Seljord kommune 

20 Eigenvurderingsskjema vedlegg 2 - Seljord kommune 

21 Delegasjon frå rådmann til kommunalsjef 

22 Delegering til avdelingsleiarar i skule og barnehage 

23 Tilsynsrapport 2017 – Tussejuv barnehage  

24 Tilsynsrapport 2017 – Heddeli barnehage  

25 Tilsynsrapport 2017 - Flatdal barnehage 

26 Tilsynsrapport 2017 – Åmotsdal barnehage 

 

Saman med kommunen sine merknader på førebels rapport er vi gjort kjent med at tidlegare 

tilsende tilsynsrapportar frå 2017 framleis var under arbeid. Dei endelege rapportane var lagt 

ved kommunen sine merknader datert 20.6.2017. 
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Det blei gjennomført stadleg tilsyn 16.5. 2017. 

Desse blei intervjua tilsynsdagen: 

Styrar Gunhild Sundbø 

Styrar Kristin Gaarder  

Styrar  Heidi F. Haugerud 

Pedagogisk konsulent Tone Bøhn 

Kommunalsjef Ronde Schade  

 

4. Kommunen sitt ansvar 
 

4.1. Rettsleg krav § 8 kommunen som barnehagemynde 

§ 8 Kommunen sitt ansvar, første ledd: 

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.» 

Kommunen er lokal barnehagemynde. Kommunen skal sikre eit heilskapleg barnehagetilbod 

med god kvalitet tilpassa lokale forhold og behov. Kommunen skal gje rettleiing og sjå til at 

barnehagane vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk. Barnehagemynde har eit 

overordna ansvar for å sikre at barna får eit godt og forsvarleg barnehagetilbod, jf. 

barnehagelova § 8 første ledd. Barnehagetilbodet må samsvare med lokale forhold og 

prioriteringar, samtidig som nasjonale føringar skal takast omsyn til, jf. barnehagelova § 8 

andre ledd. 

 

§ 16 Tilsyn:  

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten». 

Kommunen som barnehagemynde fører tilsyn med kommunal og privat barnehage for å sikre 

at dei vert drivne etter gjeldande regelverk og har ei forsvarleg drift. Tilsyn etter 

barnehagelova omfattar alle krav stilte i lov og forskrifter. Tilsyn er ei sentral oppgåve som 

kommunen utfører kontinuerleg. Tilsynet omhandlar kontroll av lovlegheit og rettleiing av 

barnehagesektoren. Kommunen som barnehagemynde vurderer om barnehagen vert driven 

etter barnehagelova og om barnehagetilbodet er forsvarleg. Kommunen kan gje pålegg om 

retting av uforsvarlege eller ulovlege forhold ved godkjende eller godkjenningspliktige 

verksemder, jf. barnehagelova § 16, generelle merknader. 

 

For å sjå til regelverketterleving med tilsyn som verkemiddel, må barnehagemynde vurdere 

forholda i barnehagen opp mot aktuelle lovkrav og konkludere på om tilhøva i barnehagen er i 

tråd med barnehagelova. Det skal skrivast rapport etter tilsyn som inneheld vurdering og 

konklusjon av funna. Dersom det vert gitt pålegg om retting av ulovlege eller uforsvarlege 

tilhøve, må kommunen følgje opp. Vedtak om lukking av brot på regelverket må innehalde 

tidsfrist. Dersom fristen for å rette pålegg ikkje vert halden, kan tilsynsmynde vedta avgrensa 

stenging med ny frist for retting. Viser det seg at pålegget ikkje kan rettast kan tilsynsmynde 

vedta varig stenging av verksemda. 
 

Kommunen si tilsynsverksemd er utøving av offentleg mynde. Utøving må skje i samsvar 

med forvaltningsrettslege prinsipp om likebehandling og forsvarleg drift. 

Eit pålegg om retting og stenging er enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2 b, med klagerett 

til Fylkesmannen. 
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§ 17 Styrar: 

 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.» 

 

Hovudregelen er at barnehagen skal ha ein daglig leiar – ein styrar.  

 

Det står i førarbeidane (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) til lova at omgrepet ”hver barnehage” er 

ein lokal eining som driv pedagogisk verksemd for barn under opplæringspliktig alder. 

 

I førarbeidane (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) til loven og i Veileder om kravene til pedagogisk 

bemanning i barnehageloven med forskrifter, står det at styrarfunksjonen kan samanfattast i 

fire hovudoppgåver: 

 leie pedagogisk verksemd 

 utøve personalansvar 

 utføre administrative oppgåver 

 samhandling med det kommunale barnehagemynde 

 

Sjølv om hovudregelen er at kvar barnehage skal ha ein styrar, opnar reglene for 

styrarressursen for ein viss fleksibilitet ved organiseringa av den daglege leiinga i den enkelte 

barnehage. Det går fram av førearbeida til barnehagelova, Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) at det 

kan i enkelte høve vere behov for at fleire barnehagar samlar sine styararessursar, for 

eksempel i eit leiarteam. Ei slik samordning må ikkje føre til ein reduksjon av styrarressursane 

for den einskilde barnehage. Det vert vidare lagt til grunn at det må vere ei hensiktsmessig 

avstand mellom barnehagane, at styrarteamet skal ha dagleg kontakt og oppfølging av kvar 

barnehage og at forskriftsfesta norm for pedagogisk bemanning vert haldt. Føresetnaden er at 

den pedagogiske og administrative leiinga i barnehagen ligg innanfor den forsvarlegheitsnorm 

som følgjer av barnehagelova § 17 fyste ledd. 

 

4.2. Fylkesmannen si undersøking  
Fylkesmannen har undersøkt om kommunen som barnehagemynde, gjennom aktiv rettleiing 

og/eller tilsyn, ser til at barnehagane vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk jf. 

barnehagelova § 8. 

  

Fylkesmannen har motteke eigenvurderingsskjema og dokumentasjon frå Seljord kommune. 

Fylkesmannen har og anna informasjon om kommunen mellom anna gjennom BASIL, 

rapportering på barnehagelova § 12a, kompetanseplanar o. a.  Dette, saman med intervju er 

grunnlag for Fylkesmannen sine vurderingar. Vi har undersøkt innlevert dokumentasjon og 

kontrollert den opp mot krav fastsett i barnehagelova. 

 

Fylkesmannen inkluderer barnehagemyndes merknader til førebels rapport og ny 

dokumentasjon frå tilsyn i 2017 i vurderingsgrunnlaget. 

  

Vurderingar og konklusjonar i rapporten bygger på kontrollspørsmåla som er utarbeidd av 

Utdanningsdirektoratet. 

  

4.3. Fylkesmannen si vurdering 
Fylkesmannen har vurdert om barnehagemynde gjennom bruk av verkemidla rettleiing og 

tilsyn, ser til at barnehagane vert drivne i samsvar med gjeldande regelverk. 
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I. Har kommunen oversikt over barnehagar dei skal gi rettleiing og føre tilsyn med?  

 

For å oppfylle ansvaret som barnehagemynde har om å sjå til regelverketterleving i 

barnehagane, er eit av minstekrava at barnehagemynde har kjennskap til kva barnehagar som 

er i kommunen. Utan kjennskap til barnehagane, kan ikkje kommunen som barnehagemynde 

oppfylle si plikt etter føresegna.  

Seljord kommune har fire kommunale barnehagar. Kommunalsjefen er både barnehagemynde 

og barnehageeigar. I administrasjonen arbeider ein pedagogisk konsulent også med 

barnehagesaker. Kommunen har god oversikt over bemanning, barnegrupper og barnetal i den 

enkelte kommunale barnehage. Barnehagane rapporterer årleg i BASIL. I intervju med 

styrarane kjem det fram at dei har god kontakt med barnehagemynde. 

 

Konklusjon: Barnehagemynde har god oversikt over barnehagane dei skal gi rettleiing og føre 

tilsyn med. 

 

II. Har kommunen oversikt over kva lovkrav kommunen fører tilsyn med? 

 

For å oppfylle ansvaret som barnehagemynde, om å sjå til regeletterleving i barnehagane, må 

kommunen ha oversikt over kva lovkrav den rettleier om og fører tilsyn med. Dersom det er 

deler av lovverket barnehagemynde ikkje kjenner til, vil kommunen ikkje kunne oppfylle si 

plikt til å sjå til regelverketterleving av aktuelle føresegner på barnehagenivå. 

Barnehagemynde i Seljord har utarbeidd plan for tilsyn med barnehagane. Planen inneheld 

skjema for utfylling i ulike fasar av tilsynet, samt mal for tilsynsrapport. Varselbrev og 

skjema er tilpassa dei paragrafane det føres tilsyn med. 

 

Konklusjon: Fylkesmannen finn det godtgjort at barnehagemynde har oversikt over lovkrav 

dei fører tilsyn med.  

 

III. Har kommunen tilstrekkeleg kunnskap om barnehagane til å vurdere behovet for   

rettleiing og tilsyn? 

 

Plikta å sjå til regeletterleving på barnehagenivå, inneber både aktivitet til å vurdere risiko 

for brot på regelverket, og plikt til å bruke verkemidla sine slik at barnehagemyndigheita ser 

til regeletterleving. Kontrollspørsmålet omhandlar plikta til å vurdere risiko for brot på  

regelverket. For å gjere dette, må barnehagemynde ha ein viss kjennskap til regeletterleving 

på barnehagenivå. Utan informasjon, kan kommunen som barnehagemynde verken vurdere 

risiko for brot på regelverket, eller kva behov barnehagane har for rettleiing eller tilsyn. 

Seljord kommune har utarbeida eit system for kvalitetsvurdering og tilsyn av verksemder etter 

barnehagelova. Planen inneheld årshjul og sjekklister. Alle barnehagane er kjent med og 

nyttar dette systemet. Barnehagane leverer årsplanar til barnehagemynde. Det blir 

gjennomført administrasjonsmøte med styrar ein gong i månaden. Møta inneheld saker frå 

barnehageeigar og frå barnehagemynde. Kommunalsjefen er ansvarleg for møteinnkalling og 

sakliste. Det blir skrive referat frå møta. Seljord kommune har i tilsynet lagt fram sakliste og 

referat etter administrasjonsmøte. Barnehagemynde gjennomførte tilsyn med barnehagane i 

2013, 2014 og 2017. Kommunen har skrive tilsynsrapportar etter tilsyna. 
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Konklusjon: Gjennom årsrapport i BASIL, anna intern rapportering, avvikssystem, 

administrasjonsmøte, formell og uformell kontakt innhentar barnehagemynde informasjon frå 

barnehagane om korleis dei etterlever reglane i barnehagelova med forskrifter. Vi vurderer 

difor at kommunen har tilstrekkeleg kunnskap om barnehagane til å vurdere behovet for 

rettleiing og tilsyn. 

 
IV. Brukar kommunen denne kunnskapen til å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn? 

 

På bakgrunn av informasjon om regeletterleving på barnehagenivå, skal barnehagemynde 

vurdere behovet for rettleiing og tilsyn. Dette inneber å kartlegge risiko for regelverksbrot 

ved bruk av kjelder som seier noko om regeletterlevinga (jf. spørsmål III). Vidare må det også 

vurderast kva verkemiddel som er eigna for å sjå til regeletterleving. Dersom 

barnehagemynde ikkje brukar informasjon om regeletterleving på barnehagenivå, vil heller 

ikkje tema som blir valde for tilsyn og retteleiing, vere i tråd med dei faktiske behova. Dette 

vil igjen føre til at kommunen ikkje sikrar regelverketterleving ved gjennomføring av tilsyn og 

rettleiing, jf. § 8. 

Barnehagemynde i Seljord godkjenner årsmeldingar frå barnehagane i BASIL. Kommunen 

har gjennom administrativt system god oversikt over bemanning, barn og barnegrupper i dei 

kommunale barnehagane. Kommunen har system for kvalitetsvurdering knytt til lovkrav som 

gjeld både for barnehagemynde og den einskilde barnehage. Seljord kommune har utarbeidd 

plan for tilsyn og har mål om gjennomføring kvart år. Tilsynsrapportar frå 2013 syner at 

barnehagemynde har gjort vurderingar som har resultert i at det er gjennomført tilsyn etter 

ulike paragrafar i dei enkelte barnehagane. Rapportering i BASIL viser at det ikkje er 

gjennomført tilsyn med barnehagane i åra 2015 og 2016. Barnehagemynde forklarar dette 

med kapasitetsproblem, men at andre innarbeida rutinar er gjennomførde. I tilsyn i 2017 har 

barnehagemynde gjennomførd tilsyn med same tema i alle barnehagane. Det er utarbeida 

sjekkliste med spørsmål knytt til barnehagelova for bruk i tilsyn. 

  

Seljord kommune har god oversikt over barnehagetilbodet. Det er god dialog med alle 

barnehagane. Barnehagemynde har system for kvalitetsvurdering som saman med møter og 

rapporteringar dannar grunnlag for val av rettleiing og/eller tilsyn som metode. På denne 

måten skaffar barnehagemynde seg kunnskap til å vurdere behovet for rettleiing og/eller 

tilsyn. 

 

Konklusjon: Barnehagemynde brukar kunnskapen til å vurdere behovet for rettleiing og 

tilsyn. 

 

V. Gjennomfører kommunen rettleiing og/eller tilsyn som svarer til behovet? 

 

Behovet for rettleiing og tilsyn er omtala i kontrollspørsmål III og IV. Desse spørsmåla 

handlar om at kommunen som barnehagemynde skaffar seg tilstrekkeleg kunnskap om 

barnehagane og på bakgrunn av dette vurderer verkemiddel. Dersom desse to trinna blir 

gjennomført, vil kommunen ha eit bilete av kvar regelverketterlevinga eventuelt er mangelfull 

(risikovurdering). På bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemynde bruke 

verkemidla sine (rettleiing og tilsyn). Dersom ikkje verkemidla blir brukt i tråd med det 
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behovet som er kartlagt, oppfyller ikkje kommunen som barnehagemynde plikta si til å sjå til 

regelverketterleving, jf. § 8. 

I intervju med barnehagemynde blir det vist til at dei har god kontakt med alle styrarane noko 

som blir stadfesta i intervju med styrarane. Kontakten barnehagemynde har med barnehagane 

er dialog, e-post og i dei månadlege administrasjonsmøta. Seljord kommune har i sitt «System 

for kvalitetsvurdering og tilsyn av verksemd etter barnehagelova i Seljord kommune» eit 

verktøy for tilsyn og ei sjekkliste etter barnehagelova. Tilsynsrapportar frå 2013 syner at 

barnehagemynde har gjort vurderingar som har resultert i at det er gjennomført tilsyn etter 

ulike paragrafar i dei enkelte barnehagane. Barnehagemynde har i åra 2015 og 2016 ikkje 

gjennomført tilsyn med barnehagane. I plan for tilsyn med barnehagane i Seljord kommune 

heter det: 

Målet med kommunens tilsyn: 

Brukarane skal gjennom kommunens tilsyn, vera sikra at følgjande er ivareteke: 

 Tilsyn skal vera eit verktøy for å sikre barn gode oppvekstvilkår 

 Barnehagen blir driven i tråd med lover, forskrifter og kommunale vedtak. 

 Eigar av barnehagen er bevisst sitt ansvar for verksemda i eigen barnehage i høve til 

lov om barnehagar med forskrifter 

Gjennomføring av tilsyn 

 Tilsynet kan vere meldt/varsla eller umeldt. 

 Omfanget av tilsynet kan variere.  Til vanleg skal alle barnehagar ha minst eit tilsyn 

annakvart år, men spesielle tilfelle eller oppfølgingssaker kan føre til at det blir 

oftare. 

 Ulike tema kan i periodar få auka fokus, for eksempel ulike satsingsområde. 

 Dei som utfører tilsynet sender ein rapport til rådmann, med melding om avvik 

og/eller merknader. 

 Det er kommunen sjølv som gjev pålegg om retting. 

 

Ved tilsyn skal den einskilde barnehage fylle ut eit tilsynsskjema som er ein del av 

dokumentasjonen. Skjema dannar grunnlag for gjennomføring av tilsynet. 

Fylkesmannen er gjort kjent med at det er gjennomført tilsyn med barnehagane i 2013, 2014 

og 2017.  Det er skrive rapport etter tilsyna. Det er ikkje avgjerande at det gjennomførast 

tilsyn kvart år, men at det gjerast ut frå behov. 

 

Konklusjon: Fylkesmannen finn det godtgjort at kommunen gjennom sine system 

gjennomfører rettleiing og tilsyn som svarer til behovet. 

  

VI. Er kommunen si rettleiing og tilsyn basert på rett lovforståing av lovgrunnlaget? 

 

For at kommunen som barnehagemynde skal oppfylle si plikt i å sjå til regelverketterleving, 

må kommunen syte for å ha rett forståing av regelverket. Det gjeld også når det blir gitt 

pålegg om retting av ulovlege forhold, jf. §16. 

Barnehagemynde har årshjul som syner at lovkrava i barnehagelova vert gjennomgått årleg. 

Kontrollskjema nytta i tilsyn er forankra i aktuelle lovkrav i barnehagelova. 
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Konklusjon: Fylkesmannen finn det godtgjort at rettleiing og/eller tilsyn er basert på rett 

lovforståing av lovgrunnlaget. 

 

VII. Vurderer og konkluderer kommunen på lovleg/ ikkje lovleg i tilsynet og blir 

vurderingar og konklusjonar i tilsynet formidla skriftleg til tilsynsobjektet? 

 

For å sjå til regelverketterleving med tilsyn som verkemiddel, må barnehagemynde vurdere 

forholda i barnehagen opp mot aktuelle lovkrav og konkludere på om tilhøva i barnehagen er 

i tråd med barnehagelova. Barnehagen har gjennom forvaltningsrettens ulovfesta prinsipp 

om god forvaltningsskikk krav på å få vite kva vurderingar som er gjort i tilsynet, og kva 

konklusjon barnehagemynde har fatta. Dette må gjerast skriftleg. Vidare har kommunen som 

barnehagemynde plikt om å sjå til regleverketterleving. Der kommunen fattar vedtak om 

pålegg må vurderingar og konklusjonar om brot på regelverket bli formidla skriftleg til 

barnehagane. Dette for å sikre at brot på regelverket blir retta. For at tilsyn som verkemiddel 

skal ha det resultat at kommunen ser til regelverketterleving, må barnehagane rette opp 

aktuelle brot på regelverket. Barnehagelova legg opp til at barnehagemynde har ein 

valfridom knytt til bruk av pålegg ved ulovlege tilhøve i barnehagar, jf. § 16 anna ledd. Då 

må barnehagemynde bruke rettleiing som verkemiddel. Dersom brot på regelverket ikkje blir 

retta, stå ukorrigert, ser ikkje barnehagemyndigheita til at barnehagen har regeletterleving jf. 

§ 8. 

Seljord kommune gjennomførte tilsyn med barnehagane i 2013, 2014 og 2017. 

Det er framlagt dokumentasjon på tilsynsrapport og barnehagemynde stadfester at det vart 

skrive rapport etter tilsyn og sendt barnehagane. 

Dokumentasjonen viser mal på tilsynsrapport som inneheld plass for hovudkonklusjon, 

kommentarar og pålegg om retting av forhold etter tilsyn. I rapporten er det ikkje informert 

om retten til å klage ved avdekka brot på regelverket. Fylkesmannen ser at malen er noe endra 

frå 2014 til 2017. Mellom anna er varselbrevet mykje tydligare på lovheimel og rettslege krav 

det skal førast tilsyn med. Malen for tilsynsrapport er og betre lagt til rette slik at mottakar 

forstår innhaldet. Dei endelege tilsynsrapportane frå 2017, datert 30.5.2017, syner at 

barnehagemynde konkluderer på lovleg/ikkje lovleg på dei områda ein fører tilsyn med. 

 

Konklusjon: Vurderingar og konklusjonar blir formidla skriftleg til tilsynsobjekta. Seljord 

kommune vurderer og konkluderer på lovleg / ikkje lovleg i tilsynet. Seljord kommune har ein 

praksis i tilsynsarbeidet som sikrar at det er etablert lovleg praksis i barnehagen før ein 

avsluttar tilsynet.  

 

4.4. Rettsleg krav § 17 Styrer 

Det følger av barnehagelova § 17 første og andre ledd: 

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.» 

 

Hovudregelen er at barnehagen skal ha ein daglig leiar – ein styrar.  
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Det står i førarbeidane (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) til lova at omgrepet ”hver barnehage” er 

ein lokal eining som driv pedagogisk verksemd for barn under opplæringspliktig alder. 

 

Dagleg leiing  

Med omgrepet «daglig ledelse» har det mykje å sei kva for oppgåver som er lagt til styrer som 

leiar av barnehagen. Styrar representerer barnehagens eigar. Styraren har ansvar for å leie den 

samla personalgruppa. Styraren skal sørgje for at det samla pedagogteamet arbeidar på ein 

måte som gjer alle barnehagens barn dei beste utviklingsmoglegheitene. Styraren skal sørgje 

for at samarbeidet med barnehagens personale og andre institusjonar og instansar fungerer 

bra. Styraren har også ansvar for at rammeplanen med intensjonar nedfeller seg både i 

årsplanen og barnehagens kvardag. 

 

I førarbeidane (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) til loven og i Veileder om kravene til pedagogisk 

bemanning i barnehageloven med forskrifter, står det at styrarfunksjonen kan samanfattast i 

fire hovudoppgåver: 

 leie pedagogisk verksemd 

 utøve personalansvar 

 utføre administrative oppgåver 

 samhandling med det kommunale barnehagemynde 

 

Styraren må i tillegg vere tilgjengeleg for alle foreldra. Det går fram av Ot.prp. nr. 72 (2004-

2005) at det som er sagt om styrarens oppgåver tilseier at han/hun dagleg bør vere mest 

mogleg til stade i barnehagen. Tidlegare førearbeider til lova, reelle omsyn og 

høringsinstansanes syn peiker til saman heilt eintydig i retning av at kvar lokale eining må ha 

ein styrar. 

 

Leiarskap 

Det går fram av førearbeida til lova, Ot.prp. nr. 72 (2004-2005), at barnehagens styrar er leiar 

av heile barnehagen, stor eller liten. Leiarskap dreier seg om: 

 å ta ansvar for at barnehagens mål og rammer er klarlagt 

 at det utvikles en felles forståing av måla blant medarbeidarane og for dei resultata 

som bør skapast 

 at resultata følgjas opp slik at ein på ein best mogleg måte sikrar å oppnå måla 

 at ein initierer og gjennomfører naudsame endringsprosessar slik at ein på ein betre 

måte kan møte barna og foreldras behov 

 

Styrarressurs 

Det går fram av merknadar til forskrift om pedagogisk bemanning § 2 at ein må sette av 

tilstrekkelege ressursar til styrarstillinga. Dimensjoneringa må skje på bakgrunn av: 

 ein konkret vurdering av oppgåvene som skal løysast 

 barnehagens samla ressursar 

 brukaranes behov 
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Departementet si tolking i brev av 2001: «Normen for pedagogisk bemanning skal overholdes. 

Det vil si at pedagogisk leder(e) ikke skal tas ut av sitt arbeid i barnegruppene for å utføre 

styreroppgaver.” 

 

Geografisk plassering 

Det står i merknadane frå Ot.prp. nr. 72 (2004 – 2005) til § 17: 

«Ved vurdering må det legges vekt på virksomhetens størrelse etter sammenslåing, geografisk 

plassering i forhold til hverandre og tilgangen på kvalifisert personale». 

 

I brev av 14.02.13 « Ledelse og organisering av skoler og barnehager» uttaler 

Utdanningsdirektoratet i høve godkjenning av barnehagar med fleire adskilte avdelingar: 

«Utdanningsdirektoratet mener at jo større geografisk avstand det er mellom barnehagene, 

desto mer taler det for at styrerressursen svekkes og at det ikke kan åpnes for en slik 

ordning.» Vidare skriv Utdanningsdirektoratet at « Dersom barnehagens bygningsmasse 

ligger forholdsvis tett, taler dette for å anse bygningsmassen som én barnehage. Når 

barnehagens bygninger er adskilt, for eksempel ved at det er mer enn noen minutters 

gangavstand mellom bygningene, vil dette i hovedsak måtte anses som flere selvstendige 

barnehager hvor det må søkes om godkjenning for hver enkelt.» 

 

Samling av styrarressursen  

Sjølv om hovudregelen er at kvar barnehage skal ha ein styrar, opnar reglane for 

styrarressursen for ein viss fleksibilitet ved organiseringa av den daglege leiinga i den enkelte 

barnehage. Det går fram av førearbeida til barnehagelova, Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) at det 

kan i enkelte høve vere behov for at fleire barnehagar samlar sine styraressursar, for eksempel 

i eit leiarteam. Ein slik samordning må ikkje føre til ein reduksjon av styrarressursane for den 

einskilde barnehage. Det vert vidare lagt til grunn at det må vere ein hensiktsmessig avstand 

mellom barnehagane, at styrarteamet kan ha dagleg kontakt og oppfølging av kvar barnehage 

og at den forskriftsfesta norm for pedagogisk bemanning vert haldt.  

 

Vidare står det presisert i Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) at «Kommunen må ved godkjenning og 

tilsyn foreta en totalvurdering av hvorvidt de barnehager som velger å samordne sine 

styrerressurser oppfyller kravene som stilles til barnehagedrift i loven.» 

Føresetnaden er at den pedagogiske og administrative leiinga i barnehagen ligg innanfor den 

forsvarlegheitsnormen som følgjer av barnehagelova § 17 fyste ledd. 

 

Barnehagens størrelse, lokalenes geografiske plassering i forhold til kvarandre og tilgangen på 

kvalifisert personale vil ha mykje å seia.. Dersom verksemda blir for stor eller dersom 

verksemdas ulike deler ligger langt frå kvarandre, vil styrar vanskeleg kunne utføre dei 

oppgåvene han/ho er tillagt etter lova.  

 

Reint unntaksvis kan det vere positivt at fleire små barnehagar organiserast saman som ein 

felles verksemd med ein styrar. Også her må barnehagemynde ved godkjenning og tilsyn 

vurdere om den samla verksemda oppfyller barnehagelovas krav. 
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At barnehagen har ein forsvarleg pedagogisk og administrativ leiing er eit ansvar som kvilar 

på eigar av barnehagen, jf. barnehagelova § 7. Kommunen som lokal barnehagemynde har 

likevel eit ansvar for å sørgje for at barnehageeigar held seg innanfor regelverket, jf. §§ 8 og 

16. Kommunen må ved godkjenning og tilsyn foreta ein totalvurdering av om dei 

barnehagane som vel å samordne styrarressursar fortsatt oppfyller krava som stilles til 

barnehagedrift i barnehagelova. Barnehagemynde har derfor eit overordna ansvar for å påse at 

krava i § 17 er oppfylt.  

 

Dette inneber at kommunen som lokal barnehagemynde og tilsynsmynde må foreta ein 

totalvurdering av om dei barnehagane som vel å samordne styrarressursen oppfyller 

barnehagelovas krav. 

 

4.5. Fylkesmannen si undersøking og vurdering  

I Seljord kommune har barnehageeigar barnehagar der to av barnehagane har eit felles 

styrarteam med to styrarar. Dette er ikkje i tråd med hovudregelen i barnehagelova og krev 

såleis ei særleg merksemd frå barnehagemynde. Ei slik samordning må ikkje føre til ein 

reduksjon av styrarressursane for den einskilde barnehage. Det vert vidare lagt til grunn at det 

må vere ein hensiktsmessig avstand mellom barnehagane, at styrarteamet kan ha dagleg 

kontakt og oppfølging av kvar barnehage og at den forskriftsfesta norm for pedagogisk 

bemanning vert oppfylt.  

  

Fylkesmannen har fått informasjon om at det i disse to barnehagane er til saman 150% 

styrarressurs. I Flatdal barnehage har dei to styrarane ei 30- og ei 20  % stilling. I Heddeli er 

fordelinga 70% og 30%. Seljord kommune som barnehagemynde har, i sine merknader til 

førebels rapport, peikt på at dette er feil og at rett fordeling går fram av lokal samarbeidsavtale 

(Vedlegg 18 i dokumentasjonen kommunen sende Fylkesmannen før tilsynet.). Kommunen 

ber Fylkesmannen rette dette. Fylkesmannens fordeling av styreressursen er identisk med 

informasjon kommunen har gitt i vedlegg 9 og vedlegg 10 som er oversyn over bemanning i 

barnehagane 2016-17. Samarbeidsavtalen i vedlegg 18 seier at ein av styrerane skal fungere 

som styrar i Flatdal barnehage i 30% stilling mens den andre styraren skal fungere som styrar 

i 10% stilling i Flatdal og 30% styrar i Heddeli. Dette har ikkje innverknad på Fylkesmannens 

tilsyn med barnehagemynde. Regelverket seier ikkje noko om kor stor styrarressursen skal 

vere, men at ressursen skal vere tilstrekkeleg til å ivareta det ansvar og dei oppgåvene som 

ligg til stillinga. Det er barnehagemynde som gjer vurdering av om ressursen er tilstrekkelig i 

kvart einskild tilfelle, ut frå ei konkret vurdering av oppgåver og ansvar i den einskilde 

barnehagen.  

Barnehageeigar har opplyst at båe styrarane er kvar uke i dei to barnehagane og det er inngått 

ei avtale om organisering av tida og oppgåvene. Barnehagemynde kan ikkje legge fram 

dokumentasjon som syner skriftleg kontroll med ordninga, men har tett kontakt via møter, 

referat, rettleiing og rapportering. I tillegg vektlegg barnehagemynde tillit som eit viktig 

element i ein liten og oversiktleg sektor. I merknadene til førebels rapport har kommunen 

gjentatt dette og har oppført at det er utarbeidd vaktlister som syner arbeidstidene til styrarane 

i barnehagane. Fylkesmannen meiner barnehagemynde framleis ikkje gjer ei totalvurdering ut 
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frå dei rettslege krava til § 17 og den praktiske organiseringa og gjennomføringa av ordninga 

barnehageeigar har etablert.  

 

Fylkesmannens konklusjon: Barnehagemynde påser ikkje regelverksetterlevelse når det gjeld 

barnehagelova § 17.  

 

Barnehagemynde opplyser at barnehageeigar ikkje vil vidareføre ordninga frå nytt 

barnehageår slik at det blir ein styrar i kvar barnehage frå hausten 2017. Grunnlaget for 

barnehagemyndes kontroll av barnehageeigar fell i praksis bort. På bakgrunn av dette finn 

Fylkesmannen det ikkje hensiktsmessig å gå vidare med dette punktet og frafaller 

korreksjonspunktet om styrar i den førebelse tilsynsrapporten.  

Barnehagemynde skal gjennom aktiv rettleiing og tilsyn sjå til at kvar barnehage følgjer 

barnehageregelverket. Viss det i framtida vert etablert ei ordning som ikkje er i tråd med 

hovudregelen i regelverket vil det krevja ei særleg merksemd frå barnehagemynde om 

oppfølging.     

 

5. Fylkesmannen sin konklusjon  

Seljord kommune har god oversikt over barnehagetilbodet. Det er god dialog med alle 

barnehagane. Kommunen har gjennom administrative system, god kontakt og årleg 

rapportering i BASIL god oversikt over bemanning i barnehagane. 

 

Seljord kommune har utarbeida system for tilsyn. Dei siste åra er ikkje tilsyn blitt gjennomført 

etter kommunen sin ambisjon. Dette vert forklart med kapasitetsproblem. I 2017 har alle 

barnehagane hatt tilsyn frå barnehagemynde. Tilsyna er egna til å avdekke lovbrot. 

Kontrollskjema i tilsyn er forankra i lovkrava i barnehagelova. Det er utarbeida mal for 

tilsynsrapport som viser at barnehagemynde skal vurdere og konkludere på tilsyna, jf. 

barnehagelova § 16. Seljord kommune vurderer og konkluderer på lovleg / ikkje lovleg i 

tilsynet. 

 

Kommunen som barnehageeigar organiserer leiinga i to barnehagar på ein måte som ikkje er i 

tråd med hovudregelen i barnehageloven § 17. Fylkesmannen meiner at ein praksis som ikkje 

er i tråd med hovudregelen i barnehagelova krev særskild merksemd. 

Sidan ordninga ikkje vert vidareført hausten 2017 finn Fylkesmannen at det ikkje er grunnlag 

å forfølgja dette punktet i tilsynet. 

 

     Skien 27.6.2017 

Synne Ose       Jan Collier 
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