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Melding om postalt tilsyn

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.09.2016
2016/71

Saksnr
7/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget

Linda Robertsen
77 02 30 28

Møtedato
30.09.2016

Godkjenning av møtebok 19.02.1016

Administrasjonssjefens innstilling
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner foreliggende møtebok for arbeidsmiljøutvalgets møte
19.02.2016. til å signere møteboka velges:
1.
2.

Dokumenter i saken:
Vedlagte møtebok fra møtet 19.02.2016.
Saksopplysninger
Det vises til saksframlegg til K-sak 1/12 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets
forrige møte, som gjør rede for det formelle grunnlaget for føring og godkjenning av møtebok.
Vurderinger

Alf-Børre Knudsen
personalsjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

19.09.2016
2016/71

Saksnr
8/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget

Linda Robertsen
77 02 30 28

Møtedato
30.09.2016

Kvæfjord Rådhus, - muggsopp i kjelleren

Administrasjonssjefens innstilling
1. Arbeidsmiljøutvalget viser til framlagt rapport om muggsopp fra Mycoteam
2. Utvalget vedtar at ansatte pålegges å bruke støvmaske og hansker ved utførelse av arbeid i
arkivene.
3. Det utføres målinger av muggsoppforekomst også i 1. og 2. etasje på Rådhuset.
4. Rapport fra målingene i 1. og 2. etasje forelegges Arbeidsmiljøutvalget.

Dokumenter i saken:
Rapport fra Mycoteam (vedlagt)
Faktablad om måling av muggsopp i inneluft (vedlagt)
Uttalelse fra Yrkeshygieniker Marius Markussen ved STHMS (vedlagt)
Saksopplysninger
Flere ansatte ved Rådhuset har ytret bekymring for eventuell forekomst av muggsopp i kjelleren på
Rådhuset. Spesielt i lagerrom/arkiv hvor ansatte i perioder oppholder seg i forbindelse med arbeid som
f.eks. arkivering og makulering er det mistanke om muggsopp pga høy fuktighet og «mugglukt».
HMS/personalkonsulenten ba derfor Sør-Troms HMS-Tjeneste om bistand via Yrkeshygieniker Marius
Mikkelsen som kom på befaring og prøvetaking 23.08.16. Utstyr for prøvetaking ble rekvirert av firmaet
Mycoteam. Det ble tatt 4 prøver, en i arkivrom til regnskap, en i arkivrom til personal, en i garderoben og
en prøve ble tatt på «datarommet».
Resultatet fra undersøkelsen fremkommer i vedlagte rapport fra Mycoteam.
Her i saksfremlegget fremheves spesielt at i arkivet til personal og i arkivet til regnskap var det relativt
høye verdier av en uidentifisert sopp. Det var i tillegg innslag av penselstrålemugg i arkivrom personal,
arkivrom regnskap og i datarom. Arkivene til regnskap og i datarom var det i tillegg innslag av
fuktstrålemugg og tørrfôrmugg. I arkivrommene gir prøvetakingen indikasjon på fuktskade. Det er blant

annet innslag av sopp som kan relateres til kondensskader. Resultatene viser at det meget trolig er en
etablert vekst av sopp i disse områdene. Vi er ikke kjent med om det er vekst på arkivmateriale eller på
vegger/gulv og hyller. Med tanke på at det er vanlig med vekst av muggsopp på celluloseholdige
materialer som står i fuktige miljøer, kan man regne med at det er fare for vekst på pappesker og
lignende. I datarommet er det tegn til fuktskader og vekst av muggsopp, men det kan også ha skjedd en
spredning fra nærliggende rom.
Vurderinger
I sin rapport kommer Mycoteam med en del anbefalinger som kommunen må vurdere videre oppfølging
av. Blant annet anbefaler de en videre undersøkelse av forholdene med tanke på fukt-/muggsoppskadene i
arkivet. Dette bør omfatte en bygningsteknisk vurdering med fokus på fukt-/muggsoppskader og en
kontroll av ulike overflater i arkivrommet.
Det gis også en del generelle anbefalinger til tiltak ved muggsoppskader som at man må sikre at ansatte
og tilstøtende brukere/lokaler sikres mot unormal eksponering overfor muggsoppsporer. Skulle det være
aktuelt å rive noe i kjellerlokale vil store mengder muggsoppsporer frigjøres,- noe som er uheldig å puste
inn. De som utfører riving/saneringsarbeidet anbefales derfor å benytte egnet verneutstyr
(støvmaske/friskluftmaske) under arbeidet. Infiserte materialer som skal fraktes ut fra bygningen
gjennom rene lokaler bør legges i forseglet emballasje, f.eks. søppelsekker som lukkes og tapes.
Hvor hensiktsmessig en storrengjøring av kjellerrommene er eller hva som skal gjøres med bygget i
fremtiden er et større tema som berøres i dette saksframlegget. Dog tatt i betraktning de anbefalinger som
fremkommer i rapporten, samt uttalelsene fra yrkeshygienikeren, bør støvmaske og hansker være påbudt
verneutstyr for ansatte når de må ned i kjelleren for å arbeide. Samtidig anbefales det at det måles for
muggsopp både i første og andre etasje av bygningen, for å forsikre oss om at muggsopp ikke
forekommer i rom der ansatte har sitt daglige virke.

Alf-Børre Knudsen
personalsjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.09.2016
2016/404

Saksnr
9/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget

Linda Robertsen
77 02 30 28

Møtedato
30.09.2016

Arbeidsmiljøundersøkelse 2016

Administrasjonssjefens innstilling
1. Arbeidsmiljøutvalget viser til utvalgets PS 5/15 om arbeidsmiljøundersøkelser
2. Arbeidsmiljøutvalget tar resultatet fra arbeidsmiljøkartleggingen til etterretning.
2. Administrasjonen bes gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger minst hvert 3 år ved 3 utvalgte
enheter.
3. Rapport fra disse kartleggingene forelegges arbeidsmiljøutvalget.

Dokumenter i saken:
Tilbakemelding fra STHMS vedrørende kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet (vedlagt)
Framdriftsplan Kvæfjordheimen (vedlagt)
Framdriftsplan omsorgsgruppe Berg (vedlagt)
Framdriftsplan Vik oppvekstsenter (vedlagt)
Rullerende handlingsplan omsorgsgruppe Berg (vedlagt)
Resultat arbeidsmiljøkartlegging ved Kvæfjordheimen (vedlagt)
Saksopplysninger
Arbeidsmiljøutvalget oppfordret i 2015 administrasjonen om å gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging,
uten at det var gitt noen føringer på hvilke enheter som skulle være med på undersøkelsen eller omfanget
av den. Administrasjonen ved personalkontoret valgte derfor ut 3 enheter som alle hadde gjennomgått
omorganiseringer det siste året. Dette var Kvæfjordheimen, Omsorgsgruppe Berg,- ved turnusgruppe
Åsveien og Vik oppvekstsenter. Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Sør-Troms HMS-Tjeneste ved
Ellen Finjord og Kathrine K. Thorsen, og metodene som ble valgt var spørreundersøkelse og dialogspill.
Arbeidet startet 3. desember 2015 og siste oppfølgingsmøte blir gjennomført i oktober 2016. For
introduksjon til valgte metoder se vedlagte tilbakemelding fra Sør-Troms HMS-tjeneste.
Vurderinger
Et godt arbeidsmiljø krever fokus fra både ledelse og ansatte. Dette er en kontinuerlig prosess og som det
gjøres mye godt arbeid med hos flere av våre driftsenheter. HMS-Tjenesten er en naturlig

samarbeidspartner i dette arbeidet. Disse 3 enhetene var alle glade for å bli valgt ut til å delta i en slik
undersøkelse, og de har nå en unik anledning til å fortsette et allerede godt påbegynt arbeid. For framtiden
er det ønskelig å kunne foreta jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser ved et utvalg av tjenestesteder. Initiativ
fra arbeidsgiver og involvering av ansatte bidrar til å øke forståelsen av at et godt arbeidsmiljø øker både
trivsel og produksjon.

Alf-Børre Knudsen
personalsjef
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Sykefravær 1.kvartal 2012 - 1.kvartal 2016

Kvartal

I .kvart. I 6

4.kvart.15

3.kvart. I 5

2.kvart. I 5

I .kvart. I 5

4.kvart. I4

3.kvart.I 4

2.kvart.I 4

1.kvart.14

4.kvart. I 3

3.kvart. I 3

2.kvart.I 3

ROI

11,3 %

9,9 %

4,6 %

1,4 %

4,7 %

3,4 %

3,5 %

6,8 %

10,3 %

4,9 0/0

3,5 0/0

4,8 %

R02

7,3 %

7,0 %

7,8 0/0

10,1 %

14 0/0

12,5 0/0

8,9 %

8,9 %

8,4 %

6,8 %

5,8 %

R03

12 %

12,6 %

10,3 %

11,9 %

11,9 %

10, 4 %

11,2 %

12 %

13,5 %

12 %

RO 4/ 6

9,7 %

14,2 %

7,8 %

10,0 °/0

7,1 %

9,3 %

6,4 %

14,4 %

20,8 %

Totalt

10,2 %

10,7 %

9,1 %

10,6 %

12 %

10,6 %

9,7 %

10,7 %

11,9 %

4.kvart.I 2

3.kvart. I 2

2.kvart. 12

I.kvart.12

11,4 %

11,9 %

8,9 0/0

9,5 %

12,1 %

7 %

7%

6,3 %

4,4 %

9,5 %

9,7 0/0

I0,2 %

11,5 %

12,7 %

11,6 %

10,3 %

10,4 %

11,7 %

15,5 %

8,7 %

9,7 %

15,9 %

15,4 %

14,5 %

9,9 %

10 %

10,1 %

8,2 %

9,8 %

10,7 %

10,4 %

8,4 %

10 %

10,9 %

Ivart.

13

24 ansatte hadde fravær på 30 virkedager eller mer i løpet av 1. kvartal 2016 (0 menn/ 24 kvinner). Pr.15.04.16 var 3 av disse 100 % tilbake i
jobb, 8 personer er delvis i jobb og delvis sykemeldt (i varierende prosentstørrelser), 1 er i fødselspermisjon, 1 har permisjon fra stilling (etter 1
års sykemelding), 1 er blitt pensjonist og 10 ansatte er fremdeles 100 % sykemeldte pr. 15.04.16.
Fravær
Fravær
Fravær
Fravær
Fravær
Fravær

totalt
totalt
totalt
totalt
totalt
totalt

2015:10,7 %
2014: 10,9 %
2013: 9,8 %
2012: 10,1 %
2011: 10,4 %
2010: 10,3 %

Langtidssykefraværet
Langtidssykefraværet
Langtidssykefraværet
Langtidssykefraværet
Langtidssykefraværet
Langtidssykdraværet

2015:
2014:
2013:
2012:
2011:

7,1
7,4
6,7
7,3
8,6

%
%
%
%
%

2010 cr ikke tatt med pga endret datasystem og store organisatoriske

endringer.

A
Arbeidstilsynet

VAR DATO

VAR REFERANSE

10.02.2016

2016/9778

DERES DATO

DERES REFERANSE

1 av 4

o[lo/ 3.1.3

VÅR SAKSBEHANDLER

S.:ciec-x•vw

OLAUG IREN FOSSBAKK, TLF
91889748

ce.ce,":
tr-~,
ttLx:tt

KVÆFJORDKOMMUNE FELLESADMINISTRASJONEN
v/rådmann
Bygdevegen26
9475 BORKENES

;b1.b / 3i3
t
Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger
I Arbeidstilsynetssatsinginnen helseog sosialsektorenharett av temaeneved tilsyn vært
forebyggendesmittevern.Vi har spesieltsettpåutlevering og bruk av arbeidstøy,desinfisering
av arbeidstøyog tilgang til garderoberfor arbeidstakere
ved sykehjemogi hjemmesykepleien.
Med hjemmesykepleien
menervi her ansattesomhar direktepleieoppgaver,somfor eksempel
sårstell.
Arbeidstilsynetspolicy i hjemmesykepleien
og på sykehjemerat arbeidstaker:
fårutlevert arbeidstøyfra arbeidsgiver
får arbeidstøyetdesinfisert,for eksempelved egnetvaskerii arbeidsgiversregi. Dette
krevervaskemaskinsomkanvaskearbeidstøyetpå85 gradercelsiusi minimum 10
minutter,eller kjemotermiskdesinfiseringved noelaveretemperatur.
har tilgang til garderobeslik at arbeidstakerharmulighettil å skifte til og fra arbeidstøy
på arbeidsplassen.
Vi utdyperpunktenenedenfor.Seogsåfaktaarkom«Arbeidstøyi hjemmesykepleie
og
sykehjem»og «MRSA i arbeidsliveb>påArbeidstilsynetshjemmeside,
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=245524
Innhenting av opplysninger
For å sørgefor enhetligtilnærmingtil alle landetskommuner,gjennomførervi nå postaletilsyn
hosde kommunenesomikke haddetilsyn i satsingen.Arbeidstilsynetvil med dettepostale
tilsynet innhenteog undersøkekommunensrutiner forutlevering og bruk av arbeidstøy,vask av
arbeidstøyog tilgang til garderoberi hjemmesykepleien
ogved sykehjem.
0)
/ >
0
N.7

Vi ber om å få følgendeinformasjon:
bekreftelsepå om alle arbeidstakere
i sykehjemogi hjemmesykepleien
fårutlevert
arbeidstøyav kommunen
beskrivelseav hvordanarbeidsgiversikrervask/desinfeksjonav arbeidstøyet
beskrivelseav garderobeforholdene
for arbeidstakere
ved sykehjemogi
hjemmesykepleien
kopi av eventuelleskriftlige rutiner for utleveringog bruk av arbeidstøy,
vask/desinfiseringav arbeidstøyog tilgang til garderoberfor ansattei hjemmesykepleien
ogved sykehjem
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Lovgrunnlaget
Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på
grunn av kjemikalier eller biologisk materiale. Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke
kan flernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å
bruke hensiktsmessig arbeidstøy.
Arbeidsgiver skal sørge for at det iverksettes tilfredsstillende rutiner som sikrer at arbeidstøy som
kan være forurenset av biologiske faktorer, tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares
atskilt fra annet tøy og utstyr. Slikt arbeidstøy skal desinfiseres og rengjøres.
Hver arbeidstaker skal ha tilstrekkelig plass for opphenging av tøy o.l. Dersom forholdene gjør
det nødvendig, skal det være atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy. Garderobene skal gi
arbeidstakerne mulighet til å låse inn tøyet sitt i arbeidstiden. Arbeidstakerne skal ha tilstrekkelig
plass til å skifte.
Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 4-5 tredje ledd, forskrift om utførelse av arbeid §§ 6-7
første ledd og 6-9 andre ledd og arbeidsplassforskriften § 3-4.
Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynene er endrede risikoforhold med tanke på smitte, for eksempel økende
forekomst av multiresistente bakterier og antatt sykere pasientgrupper utenfor sykehus pga.
endring i organisatoriske forhold som følge av Samhandlingsreformen.
Utlevering av arbeidstøy
Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere hvilke arbeidstakere som risikerer å bli utsatt for smitte.
Når ansatte kommer i direkte kontakt med pasienter/brukere for eksempel ved sårstell eller pleie,
vil det kunne forekomme overføring av biologiske faktorer som virus og bakterier. Ansatte i
hjemmesykepleien og på sykehjem har denne type oppgaver i sitt arbeid, og arbeidsgiver skal
derfor som et minimum kjøpe inn og utlevere arbeidstøy til disse gruppene.
Når man ikke kan utelukke smitte og de alvorlige konsekvenser smitte kan medføre, er det viktig
å forebygge. Arbeidstakere som kan bli utsatt for smitte, må derfor få utlevert, og pålegges å
bruke arbeidstøy. For andre arbeidstakere enn ansatte ved sykehjem eller i hjemmesykepleien,
må arbeidsgiver risikovurdere om det skal utleveres arbeidstøy.
Vask av arbeidstøy
Arbeidstøy som brukes ved nærkontakt med pasienter/brukere, kan forurenses av biologisk
materiale som kan føre til smitte. Arbeidstøyet skal tas av når arbeidsdagen er slutt, og deretter
desinfiseres og rengjøres før det tas i bruk igjen. Man skal ikke vaske arbeidstøy hjemme.
Garderobe
For å kunne skifte mellom eget tøy og arbeidstøy, før og etter arbeid, er det behov for tilgang til
garderobe. I tilfeller der avstand mellom hjemsted og arbeidssted er så stor at det er
uhensiktsmessig å reise innom en base med garderobe for å skifte før arbeidsdagens start, kan
andre løsninger vurderes. En løsning kan være at ansatte får med seg flere skift hjem. Det skiftes
til rent arbeidstøy før hvert skift, og brukt arbeidstøy plasseres i egnet skittentøysekk etter
arbeidsdagens slutt. Sekken må regelmessig samles inn og sendes til desinfeksjon. Slike
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løsninger må risikovurderes og sees på som unntak. Regelen er tilgang til garderobe.
Arbeidstilsynet vil kunne pålegge ombygging/utbedring av eksisterende garderobe, dersom den
man har, ikke tilfredsstiller kravene til funksjonalitet.
Svarfrist: 01.04.2016
Merk forsendelsen med referansenummer 2016/9778. 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.
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
.=..,
2
.

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.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet
Angela Westphal
tilsynsleder
(sign.)

Olaug Iren Fossbakk
seniorrådgiver
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
hovedverneombud

