
 

Vår ref: 22/01642-2 Side 1 av 2 
 

 
 
 
 
 

Styresak 
 
  
Dato dok.: 18.03.2022 Administrerende direktør 

Møtedato: 25.03.2022  

Vår ref.: 22/01642-2 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 67 96 00 00 

   

 
 
 
Sak 25/22 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende sak: 
 
1. Tilsyn og revisjoner 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
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1. Tilsyn og revisjoner 
 
Arbeidstilsynet  
Follo Vestveien voksenpsykiatri DPS  - Varsel om mulig pålegg 
Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan virksomheten forebygger at ansatte får 
arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Det har blitt varslet om to 
pålegg, hhv om kartlegging og risikovurdering av faktorer som kan gi risiko for muskel- og 
skjelettplager hos arbeidstakerne, samt utarbeidelse av tiltaksplan for å redusere risiko. 
 
Varsel om dokumenttilsyn, Avd S302 infeksjon og hematologi 
Arbeidstilsynet mottok flere henvendelser knyttet til arbeidsforhold ved avdelingen. I disse 
henvendelsene ble det uttrykt bekymring for de ansattes helse, miljø og sikkerhet knyttet til 
økt arbeidsbelastning og lav bemanning m.m. Arbeidstilsynet ønsket en redegjørelse av hva 
som var gjort av forsvarlighetsvurderinger av arbeidstidsordningen for de ansatte.  
 
Varsel om dokumenttilsyn, akuttmottaket 
Hensikten med tilsynet er å kontrollere virksomhetens arbeid med forsvarlighetsvurderinger 
av arbeidstidsordningene ved avdelingen. Arbeidstilsynet ønsket en redegjørelse av hva som 
var gjort av forsvarlighetsvurderinger av arbeidstidsordningen for de ansatte.  
 
Riksrevisjonen 
Varsel om undersøkelse av risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene 
Riksrevisjonen planlegger å gjennomføre en undersøkelse av risikostyring i de regionale 
helseforetakene og helseforetakene. Undersøkelsen er i første omgang begrenset til en 
foranalyse, som etter planen skal gjennomføres våren 2022. Deretter vil de ta stilling til om 
revisjonen skal videreføres i en hovedanalyse. Foreløpig formål med revisjonen er å 
undersøke om foretakene har systemer for risikostyring som med rimelig grad av sikkerhet 
bidrar til å nå virksomhetens mål. Revisjonen tar sikte på å belyse hvordan risikostyringen 
gjennomføres, og hvordan risikostyringen bidrar til forbedret måloppnåelse. 
 
Nedre Romerike brann - og redningsvesen IKS 
Tilsyn 5 barnehager (Nordhagaveien 27-35) 
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektene arbeider 
systematisk med brannsikkerheten. Det ble gitt avvik og merknader som følges opp.  
 
Follo Brannvesen IKS 
Branntilsyn DPS Follo – Vestveien 15  
Follo Brannvesen IKS vil føre tilsyn med DPS Follo 7. april 2022. Tilsynet er rettet mot 
Akershus universitetssykehus som både eier og bruker av bygget. 
 
Norgesnett / Elsikkerhet Norge 
HMS mot el-tilsynsloven- Åsenveien 3, Ski 
Norgesnett AS har varslet tilsyn med HMS-arbeid opp mot El-tilsynsloven ved Åsenveien 3, 
1400 Ski den 21.03.22. Hensikten med tilsynet er å undersøke om virksomheten har skriftlige 
rutiner som ivaretar internkontrollforskriften og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og 
elektrisk utstyr (El-tilsynsloven) med underliggende forskrifter. 
 
 


