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Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 11.05.2015.

Hensikten med tilsynet

Hensikten var å føre tilsyn med utvalgte organisatoriske arbeidsbetingelser og virksomhetens 
systematisk arbeidsmiljøarbeid som verktøy for å forebygge uheldige belastninger, arbeidsrelatert 
sykdom og skader.

Under tilsynet ønsket vi informasjon om hvordan virksomheten er organisert, hvem som arbeider 
der, hvilke former for arbeidstilknytning som brukes, hva virksomheten ser som de største 
arbeidsmiljøutfordringene og eksempler på hvordan de jobber med disse. I tillegg var sentrale 
tema:

  arbeidsavtaler og arbeidstid
 verneombudsordning
 medvirkning og drøfting
 opplæring i arbeidet
 arbeidsmiljøarbeidet
 avvikshåndtering

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved: 
Rødtvetveien 40
0955 OSLO

Til stede fra virksomheten: Rune Iversen (daglig leder), Kari Tøsse (regionsjef), Elisabeth 
Skjellgård (teamleder), Hanne Sjøholt (bedriftshelsetjeneste) og Stefan Spangler (verneombud).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Nenad Tomic (seniorinspektør) og Kristin Austad (seniorinspektør). 
Arbeidstilsynet har mottatt dokumentasjon fra virksomheten på tilsynet og en del dokumentasjon 
ble ettersendt som svar på vårt brev/krav om opplysninger.

Attendo omsorg hjemmetjeneste AS har 16 ansatte , 11 fast ansatte og 5 ekstravakter. Tjenesten 
er etablert i april 2014 og har hatt en stor vekst fra høst 2014 til i dag.
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Virksomheten har vært i fokus i LO- media på grunn av meldinger fra de ansatte om 
overtredelser av arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven, uforsvarlig stor arbeidspress, 
manglende opplæring m.m.

Arbeidstid

Ledelsen viser til at virksomheten har hatt noe ujevn og uforutsatt vekst (oppdragsøkning og 
arbeidsmengde) fra sommeren 2014, og derfor har både arbeidspresset økt samtidig som flere 
ansatte har jobbet mere overtid. Dokumentasjonen viser flere eksempel på hvor de ansatte har 
registrert 50-60 timer overtid per måned i 2014. Bruk av mye overtid er også tilstede i januar og 
februar 2015, hvor en av de ansatte har hatt 95,5 timer overtid. Noe av den høye overtidsbruken 
skyldes måten helgevakter har vært organisert. Virksomheten har blant annet hatt en 
arbeidstidsordning med "delte" helgevakter fra kl.08.00 til kl.22.00 (vakt som strekker seg over 
14 timer) og turnuser med planlagt 10 timers arbeidsdag.  Ledelsen viser til at i praksis har de 
ansatte jobbet i helgene fra kl.08.00 - 12.00 og fra kl.16.00-21.00 (9 timer) men fikk registrert 
timer, utbetalt lønn/ overtidsbetaling for hele vaktperioden.  Arbeidstilsynet oppfatter at de 
ansatte og ledelsen har noe ulik forståelse av hvorvidt de ansatte har vært på jobb (til disposisjon 
for arbeidsgiveren) i tiden mellom kl.12.00-16.00, og det er også forskjellige oppfatninger og 
erfaringer blant de ansatte Arbeidstilsynet har snakket med om dette. Det er også noe uklart hva 
som er formidlet til ansatte vedrørende plikt til å stå "til disposisjon" i tiden mellom to (delte) 
vakter, men en del av de ansatte mener at det er naturlig å ta telefon/ta oppdrag også i pausen 
hvis arbeidsgiveren ringer. Turnusen har ikke vært utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte.

I tillegg er det dokumentert at arbeidet ble planlagt slik at vaktene kunne strekke seg ut i 
perioder med 10-12 arbeidsdager i strekk/uten fri.

For mye overtidsbruk grunnet sykefravær er omtalt i refrater fra kvalitetsmøter/sykepleiermøter i 
2014.

Arbeidsgiveren har etter at dette er blitt kjent i media startet utarbeidelse av ny turnus. 
Arbeidstilsynet har mottatt en ny turnus som gjelder fra 11.mai og ut året, godkjent av 
tillitsvalgte i Fagforbundet. Den nye turnusen avvikler ikke ordningen med delte vakter i helgene, 
men definerer at pausen mellom vaktene skal være minst tre timer og begrenser arbeidstiden til 
10 timer per dag og 54 timer per uke.

Arbeidstilsynet mener at virksomheten ikke har hatt tilstrekkelig kontroll over arbeidstiden til de 
ansatte. Arbeidstilsynet varsler pålegg på dette punktet.

Virksomheten har plikt å kartlegge og vurdere risiko knyttet til gjeldende arbeidstidsordninger 
med hensyn til arbeidsbelastninger og eventuell helsefare for de ansatte. Det foreligger ikke en 
risikovurdering av arbeidstidsordningen. Arbeidstilsynet varsler pålegg på dette punktet.

Arbeidspress

Arbeidstilsynet har gjennomført intervjuer med flere ansatte i Attendo hjemmetjenesten. De 
ansatte er samstemte i beskrivelsen av travle hverdager og stort arbeidspress. Ledelsen viser 
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til at oppdragene og arbeidsdagen planlegges med nok tid til å ta pause, noe som ble tildels 
dokumentert i oversiktene som er forelagt i tilsynet.

De mer erfarne medarbeiderne viser til at arbeidspresset opplevdes som uforsvarlig i 
begynnelsen, men at etterhvert har de funnet måter å organisere arbeidet på slik at det ikke 
oppleves for belastende. Det fremkommer også at flere av de ansatte har meldt til daglig leder en 
eller flere ganger om for stort arbeidspress (for mange oppdrag per dag) og har fått endret 
/redusert antall brukere/oppdrag eller har fått mere brukertid.

Dette kan ikke sies å være tilfelle i alle saker. Noen av de ansatte har opplevd at de ikke fikk reel 
hjelp fra ledelse for å redusere arbeidsbelastninger. Dette kan forklares like mye med ansattes 
manglende opplæring om hvordan en kan melde avvik som gjelder egen arbeidssituasjon,  som 
ledelsens organisering av arbeidet og manglende oversikt over arbeidsbelastninger for de enkelte 
medarbeidere.

En reel utfordring er tid for pauser og mulighet til å ta pause og spise mellom oppdragene. Noen  
av de ansatte beskriver dette som uproblematisk siden de spiser underveis i løpet av dagen og 
derfor drar noe tidligere hjem, mens andre opplever dette som problematisk  og uverdig å sitte og 
spise i bilen, eller dropper å ta pause for å rekke neste oppdrag. Et av forslagene som kom fra 
ledelsen har vært at de ansatte samles i lunsjen på kontoret deres, men dette ble mer og mer 
uaktuelt med flere brukere spredt utover hele Oslo og lengre og lengre reisetid mellom 
oppdragssteder og kontoret.

Verneombud

Virksomheten har nylig fått nytt verneombud. Den nye verneombudet har ennå ikke gjennomført 
obligatorisk opplæring.

Det gjennomføres vernerunder og på den siste vernerunden i februar 2015 er blant annet  temaer 
angående arbeidsmengde, stress og arbeidstid utpekt som forbedringsområder.

Medvirkning

Attendo gjennomfører jevnlige medarbeiderundersøkelser (medarbeidertermometer).  
Virksomheten er representert i arbeidsmiljøutvalget (AMU) med daglig leder og verneombud i 
felles arbeidsmiljøutvalg ( for flere  tjenestesteder i Attendo).

Referater fra AMU viser at situasjonen i hjemmetjenesten ble tatt opp i personalmøte i mars 2015 
med fokus på, og henvisning til, gode driftsresultater i overgangen fra 2014-2015, på tross 
av høyt sykefravær,  mens det ikke er referert om utfordringene som har kommet frem i 
vernerunden/medarbeiderundersøkelsen og interne møter i kvalitetsutvalgsmøter (møter med 
sykepleiere).

De ansatte er splittet i synet på hvorvidt deres meninger og innspill tas på alvor av ledelsen. De 
formelle kanaler (avvikssystemet, medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser, vernerunder, 
møter med vernetjeneste m.m) er ikke like godt kjent for alle ansatte. Arbeidstilsynet mener at 



VÅR REFERANSE 4 av 10
2015/23213

forbedring av avvikssystemet og bedre kjennskap til dette kan bidra til at både ledelse og de 
ansatte kan lettere følge opp meldte problemstillinger.

Opplæring

Virksomheten har mange ufaglærte ansatte.Behov for mer opplæring er også et 
forbedringsområde som er trukket frem i den siste vernerunden, særlig opplæring i bruk av 
journalføringssystemet Gerica.

Arbeidstilsynet har snakket med flere ansatte som bekrefter at det til tider oppstår situasjoner 
hvor de selv må vurdere om de har tilstrekkelig kompetanse for å utføre oppgavene, men at ingen 
føler seg tvunget til å utføre oppgaver hvis de selv mener at de ikke er opplært til det. 
Arbeidstilsynet har inntrykk av at de ansatte er veldig klare på og har en bevisst holdning til 
hvilke oppgaver de mestrer eller ikke. Det er heller ikke tilfelle at det er en gjennomgående 
problemstilling at ansatte utfører oppgaver de ikke er kompetente til, men at det har skjedd 
unntaksvis.

Muligheter for å få opplæring er tilstede og mye av opplæringen skjer med å gå sammen med 
mer erfarne medarbeidere.

Utover dette ble det kommentert av ledelsen at  påstander om at ansatte måtte utføre oppgaver de 
ikke er opplært til, som har fremkommet fra en medarbeider i media  ikke er 
korrekte. Arbedstilsynet kan hverken  bekrefte eller avkrefte den påståtte konkrete hendelsen.

Avvikssystem

Virksomheten registrerer hovedsaklig legemiddelavvik, overtidsbruk og sykefravær som avvik.

De ansatte kjenner ikke til formelle veier å melde avvik eller varsling som ikke er rettet mot 
brukere og som dreier seg om deres eget arbeidsmiljø, utover direkte kontakt med daglig leder 
og/eller verneombud. De avvikene som har hatt arbeidsmiljø som tema (arbeidspress, stress, 
pauser på jobben, m.m) er registrert som tema på vernerundeundersøkelsen.

Avviksregistrering brukes ikke som kanal for å melde om arbeidsmiljøspørsmål/ helse, miljø- og 
sikkerhet. Arbeidstilsynet varsler pålegg på dette punktet.
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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 03.07.2015. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre 
oppfølgingen.

Pålegg - HMS arbeid - avviksrutine 

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for avvikshåndtering. Verneombud/ansattes representant skal 
medvirke i å utarbeide rutinen. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med rutinen.

Vilkår:

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

 Kopi av avviksrutinen
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
 Beskrivelse av hvordan rutinen er gjort kjent for arbeidstakerne

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre 
ledd nr. 7

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 15.09.2015

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og rette opp avvik knyttet til 
arbeidsmiljøforhold. Avvik er en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av 
arbeidsmiljøloven. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelse av 
avviksrutinen. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e, jf. 
internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.

Hvilken avviksrutine en virksomhet har behov for, vil variere ut fra aktiviteten som utøves og 
virksomhetens størrelse. Avviksrutinen kan også omfatte uønskede hendelser som kan føre til 
brudd på lov eller forskrift. Avvikssrutinen kan inneholde:

 Hva som er et avvik
 Hvordan arbeidstaker skal melde avvik
 Hvem som følger opp avvik
 Hvordan arbeidstaker som har meldt avvik, skal få tilbakemelding
 Årsaken til at avviket oppstår
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Virksomheten registrerer hovedsaklig overtidsbruk og sykefravær som avvik. Utover dette har 
ikke Attendo hjemmetjenester AS noen formell avviksregistrering som kan sies å dekke 
arbeidsmiljøspørsmål/ helse, miljø- og sikkerhet.

De ansatte kjenner ikke til noen formelle veier å melde avvik på eller varsling utover direkte 
kontakt med daglig leder og/eller verneombud. Dette er ikke tilstrekkelig for en virksomhet med 
skiftarbeid hvor de ansatte jobber hovedsaklig ute hos brukerne. Det er heller ikke mulig å melde 
avvik eller levere varsling anonymt gjennom eksisterende kanaler.

I tilsynet ble det bekreftet  at regionledelse i Attendo ikke var kjent med situasjonen i 
hjemmetjenesten og at ingen avvik ble formidlet til overordnet ledelse. Dette kunne vært unngått 
hvis virksomheten hadde klarere avviksrutine som er kjent for alle ansatte.

Under tilsynet kom det frem at virksomheten mangler rutine for avvikshåndtering i 
arbeidsmiljøspørsmål.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine.

Pålegg - Verneombud - opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å ivareta 
vervet på en forsvarlig måte.

Vilkår:

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

 Kopi av kurs-/kompetansebevis som angir innhold og omfang av opplæringen eller
 Kopi av bindende påmelding til kurs med oversikt over innhold og omfang

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-5 første ledd og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 3-18

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 14.08.2015

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å kunne 
ivareta vervet på en forsvarlig måte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 6-5 første ledd, jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.

Hensikten med opplæringen er at verneombudet skal ha god kunnskap om arbeidsmiljø for å 
kunne ivareta funksjonen. Krav til innhold i opplæringen fremgår av forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 3-18. Opplæringen skal tilpasses den enkelte virksomhets behov og 
utfordringer, og den skal gi innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre lover som 
gjelder på området. Varigheten på opplæringen skal i utgangspunktet minst være på 40 timer og 
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skal primært foregå i arbeidstiden. For verneombud som utfører vervet innenfor verneområder 
med særlig kompliserte arbeidsmiljøproblemer, bør det gis spesiell opplæring. Verneombudet har 
rett til å ta den nødvendige opplæringen ved kurs arrangert av arbeidstakernes organisasjoner.

Virksomheten har valgt ny verneombud  i januar 2015. Verneombudet har  ikke  gjennomført 
nødvendig opplæring.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om opplæring av verneombudet.

Pålegg - Arbeidstid - rutine for å sikre etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene 

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Utarbeidelsen skal skje i samarbeid med 
verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

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

 Kopi av rutinen
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre 
ledd nr. 7

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 15.09.2015

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal, som en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, iverksette 
rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven, herunder bestemmelsene om arbeidstid. Rutinen skal utarbeides i samarbeid 
med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og 
andre ledd bokstav e og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr.7.

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 har bestemmelser om arbeidstid.Hovedregelen er at den 
alminnelige arbeidstid ikke må overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju 
dager.   Arbeid utover avtalt arbeidstid (overtid) må ikke gjennomføres uten at det foreligger et 
særlig og tidsavgrenset behov for det. Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende 
arbeidsfri i løpet av 24 timer og 35 timer i løpet av sju dager.

Dokumentasjonen viser flere eksempler på hvor de ansatte har registrert 50-60 timer overtid per 
måned i 2014. Bruk av mye overtid er også tilstede i januar og februar 2015, hvor en av de 
ansatte har hatt 95,5 timer overtid per måned. Noe av høy overtidsbruk skyldes måten 
helgevakter har vært organisert. Virksomheten har blant annet hatt en arbeidstidsordning med 
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"delt helgevakter" fra kl.08.00 til kl.22.00 (vakt som strekker seg over 14 timer) og turnuser med 
planlagt 10 timers arbeidsag. Arbeidstilsynet oppfatter at de ansatte og ledelsen har noe ulik 
forståelse av hvorvidt de ansatte har vært på jobb (til disposisjon for arbeidsgiveren) i tiden 
mellom kl.12.00-16.00, og det er også forskjellige oppfatninger og erfaringer blant de ansatte 
Arbeidstilsynet har snakket med om dette. Det er også noe uklart hva er formidlet til de ansatte 
vedrørende plikt til å stå "til disposisjon" i tiden mellom to (delte) vakter, men en del av 
de ansatte mener at det er naturlig å ta telefon/ta oppdrag også i pausen hvis arbeidsgiveren 
ringer. Turnusen har ikke vært utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte.

I tillegg er det dokumentert at arbeidet ble planlagt slik at vaktene kune strekke seg i perioder 
med 10-12 arbeidsdager i strekk/uten fri .

Virksomheten har i tilsynet erkjent disse forhold som også bekreftes i gjennomgang av 
tilgjengelig dokumentasjon (turnuser, timelister og lønnslipper). Det erkjennes også at ledelse har 
hatt dårlig kontroll og manglende oversikt over arbeidstiden til de ansatte,  og at det har 
forekommet feil i beregninger/utbetalinger av overtidsgodgjørelser.

Arbeidstilsynet er kjent med at det er utabeidet ny turnus i samarbeid med tillitsvalgte i mai 
2015.

Arbeidsgiver ikke har hatt rutine for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine.

Pålegg - Arbeidstidsordning - vurdering av forsvarlighet (virksomheter under 50 ansatte) 

Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, 
velferd og sikkerhet er ivaretatt. På bakgrunn av vurderingen skal det eventuelt iverksettes 
nødvendige tiltak. Verneombud/ansattes representant skal medvirke i vurderingen av 
arbeidstidsordningen samt i utarbeidelse og iverksettelse av nødvendige tiltak.

Vilkår:

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

 Kopi av vurderingen av arbeidstidsordningen
 Beskrivelse av eventuelle tiltak
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 10-2 første ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 andre ledd og sjette ledd 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: 15.09.2015
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Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstidsordningen i virksomheten er slik at arbeidstakerne ikke 
utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta 
sikkerhetshensyn. Arbeidsgiver skal vurdere arbeidstidsordningen og iverksette tiltak dersom 
arbeidstidsordningen ikke ivaretar hensynet til helse, velferd og sikkerhet. Vurdering og 
utarbeidelse av tiltak skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres verneombud.

Vurderingen skal gjentas ved endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes helse, velferd 
eller sikkerhet, og skal dokumenteres og oppbevares i den form og det omfang som er nødvendig 
på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal 
oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Dette følger av 
arbeidsmiljøloven §§ 10-2 første ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, jf. forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 andre og sjette ledd og internkontrollforskriften § 5 
andre ledd nr. 6.

Et hovedformål med arbeidstidsbestemmelsene er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som 
ikke påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger og slik 
at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. For å verne arbeidstakerne mot for lang og ubekvem 
arbeidstid og sikre balanse mellom arbeid og hvile, fastsetter arbeidsmiljøloven regler om hvor 
lang arbeidstiden kan være og når på døgnet arbeidstiden kan plasseres. Kravet om full forsvarlig 
arbeidstidsordning gjelder selv om ordningen er i samsvar med rammene i arbeidstidskapitlet og 
eventuelt inngåtte avtaler.

Under tilsynet kom det frem at arbeidstidsordningen med delte helgevakter kan være belastende. 
Arbeidsgiveren har i samarbeid med tillitsvalgte utarbeidet ny turnus i mai 2015, som viderefører 
ordning med delte vakter i helgene. Arbeidstilsynet kan ikke se at det foreligger vurdering av 
arbeidstidsordningen relatert til arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd.

Arbeidsgiver har ikke, i samarbeid med arbeidstakerne, vurdert arbeidstidsordningens betydning 
for arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om vurdering av arbeidstidsordningen.

Oppfylte krav om opplysninger

Vi viser til tilbakemelding fra virksomheten datert 2.6.2015.

Krav om opplysninger 

Vi bekrefter å ha mottatt dokumentasjon/opplysninger.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.
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Annet

Arbeidstilsynet vil ikke utelukke et oppfølgingstilsyn i virksomheten første halvår 2016.

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 815 48 222. Dersom dere har 
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2015/23213.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Morten Kjerstad Larsen
tilsynsleder
(sign.)

Nenad Tomic
seniorinspektør
(sign.)

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

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
ATTENDO OMSORG AS, 5. etasje Parkveien 60, 0254 OSLO


