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Oppfølging av tilsyn
Vi viser til tilsynet hos FYLKESTANNLEGENS KONTOR den 22.03.2012.
Vi har mottatt tilbakernelding fra Dere med diverse rnerknader vedrørende tilsyn på
Distriktstannklinikken
St. Carolus. P.g.a. innføring av nytt datasystem klarer vi ikke å
overstyre opplysningene som blir hentet fra Brønnøysundregistrene. Der er Fylkestannlegens
kontor overordnet enhet, og dette kommer automatisk inn i brevet. Det arbeides med å rette på
dette, men enn så lenge må vi "leve med det". Ellers tar vi merknadene til etterretning.

Varslede pålegg som ikke vil bli fulgt opp videre
Vi viser til tilbakemelding datert 10.05.2012. I tilbakemeldingen blir det redegjort for
arbeidsavtalens innhold. Etter rådføring med en av våre jurister, har vi besluttet å frafalle pålegg
om arbeidsavtale - innhold.
Arbeidstilsynet vil allikevel anbefale at avtalene gjøres mer spesifikke i forhold til hva det
enkelte punkt i arbeidsavtalene henviser til, slik Dere har gjort i punktet om oppseiingsfrister der
Dere spesifikt henviser til AML § 15-3 og HTA kap I. § 3. Det anbefales at Dere spesifiserer
punkt om ferie og feriepenger, angir daglig arbeidstid, ikke bare ukentlia og lengde av pauser på
samme måte.
Følgende varslede pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet:
Pålegg 1 Arbeidsavtale

- innhold

Arbeidsgiver skal utarbeide utkast til arbeidsavtaler som er i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-6.
Vi ønsker dere lykke til i det videre arbeidet for et godt arbeidsmiljø.
Gi en kopi av dette brevet til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har derfor lagt ved en kopi av dette brevet som arbeidsgiver
skal gi videre til verneombudet. Hvis virksomheten har under ti arbeidstakere og partene har
skriftlig avtale om ikke å ha verneombud. skal arbeidsgiveren gi dette brevet til representanten
for de ansatte.
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Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber
vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2012/7617 hvis dere tar kontakt.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Trond Reinseth
tilsynsleder
(sign.)

Mariann Nordal
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Verneombud Marianne Sætervik Rudi, distriktstannklinikken St Carolus i Molde
Distriktstannklinikken St. Carolus, Bj. Bjørnsonsv. 6, 6412 Molde

2 av 2

