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Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - "Tilsyn ved Kristiansund
vgs"
Bakgrunn
I «Reglement for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt sekretariat og
revisjonsordninga i Møre og Romsdal fylkeskommune» pkt 3.5 Andre oppgåver –
siste avsnitt, går følgjande fram:
«Kontrollutvalet skal halde seg orientert om resultatet av statlege tilsyn,
fråsegner frå Sivilombodsmannen, om vedtak i statlege klageorgan i klager,
om avgjerder i KOFA og ESA, samt om domstolsavgjerder, som gjeld
fylkeskommunen eller der fylkeskommunen er innklaga. Kontrollutvalet kan
etter eige skjøn avgjere om påpeikte tilhøve skal følgjast opp, ev. be om å
bli orientert om korleis påpeikte tilhøve blir retta opp. Kontrollutvalet avgjer
om fylkestinget skal orienterast om oppfølginga og i tilfelle på kva måte det
skal skje.»
Med bakgrunn i dette har kontrollsjefen gjennomgått «einnsyn» for perioden 1. mai
2017 og fram til 10. mai 2018 med føremål å identifisere gjennomførte statlege
tilsyn av Møre og Romsdal fylkeskommune. Statlege tilsyn i første del av 2017 er
behandla i kontrollutvalet 31. mai 2017.
Det går fram at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved Kristiansund vgs i januar
2018. Bakgrunnen for tilsynet er melding som Arbeidstilsynet har mottatt om
mogleg dårleg inneklima og luftkvalitet, spesielt knyt til bygg 1, 6 og 13.
Hovudhensikta med i kontrollen er:
Gjennomføre tilsyn med verksemda arbeid med arbeidsmiljø. Spesielt korleis det blir jobba med å
førebygge og redusere risiko knyt til dårleg inneklima og luftkvalitet.

Melding frå Arbeidstilsynet om tilsyn er datert 8. november 2017. Tilsynet er
gjennomført i januar 2018 og endeleg rapport låg føre 1. mars 2018.
-

Vedlegg 1: Melding om tilsyn
Vedlegg 2: Endelig tilsynsrapport

Kontrollsjefen har gjennomgått tilsynsrapporten og fylkeskommunen sin
tilbakemelding med innsendt dokumentasjon. Basert på dette har kontrollsjefen
foretatt sine vurderinger og delt disse slik (sjå under):
A. Observasjonar frå Arbeidstilsynet sitt tilsyn ved KSU Vgs
B. Kva Arbeidstilsynet har pålagt fylkeskommunen å utføre:
C. Kva har fylkeskommunen utført av tiltak

Side 2

Vurdering
A. Observasjonar frå Arbeidstilsynet sitt tilsyn ved KSU Vgs
I arbeidstilsynet sin rapport (vedlegg 2) er det avdekka brot på fleire lov- og
forskriftskrav. Arbeidstilsynet har derfor pålagt fylkeskommunen, i form av pålegg,
å lukke identifiserte avvik. I tabellen under er avvika og kva tilsynet gjort greie for.

Pålegg

Tema

Lovbrudd

Avvik som tilsynet avdekket

1

Inneklima – kartlegging
og risikovurdering

Brudd på bestemmelsen om
kartlegging og risikovurdering



Under tilsynet i bygg 1 kom det fram at allmennventilasjonen ble oppfattet som dårlig. I
tillegg fantes det kilder til forurensning til arbeidsatmosfæren fra åpne kar, kjøle- og
lekkasjevann i kulvert og spill væsker generelt i maskinverkstedet. Verktøyrom hvor det også
foregikk undervisning hadde mangelfull ventilasjon. Garderobe/toalettrom opplevdes som
tung og med lukt av mugg.



Skolen kunne ikke dokumentere tilfredsstillende kartlegging og risikovurdering av forhold
som kan føre til helseproblemer på grunn av ikke- tilfredsstillende inneklima.

2

Inneklima – tiltak og
plan

Brudd på bestemmelsen om tiltak
og plan



Under tilsyn kom det fram at det ikke var iverksatt tilstrekkelige tiltak og/eller utarbeidet
plan for å redusere risikoen for helseeffekter av dårlig inneklima og luftkvalitet

3

Arbeid i høyden –
sikring av arbeidssted i
høyere enn 2 meter

Brudd på bestemmelsen om sikring
mot fall



Under tilsyn i bygg 1 Maskinverksted, kom det fram at i spiraltrapp manglet
fotlist/sparkekant i trinn og rekkverk. Porter i rekkverk på mesanin manglet
fotlist/sparkekant. Åpninger mellom vegg og mesanin ved yttervegg port var usikret. Taket
oppe på mesanin manglet rekkverk i sin helhet



Arbeidsområder som er høyere enn 2 meter var ikke sikret med rekkverk eller hadde
mangler i rekkverk og trapp.

4

Leidere – utforming

Brudd på bestemmelsen om
utforming av leidere



Under tilsyn i bygg 1 Maskinverksted kom det fram at leidere som er i bruk for å nå
lagringssted eller oljetank/dieseltank, ikke er utformet i henhold til gjeldende krav. Disse
mangler ryggbøyler

5 – bygg 1

Prosesstilpasset avsug

Brudd på bestemmelsen om
prosesstilpasset avsug



Under tilsynet kom det fram at arbeidsplasser hvor det arbeides stoffer/kjemikalier og avgis
forurensninger, ikke er tilrettelagt med prosesstilpasset avsug for å fjerne helsefarlige
forurensninger ved kilden.
Dette gjelder arbeidsstasjoner med delevask og sandblåserkabinett i Bygg 1
(maskinverksted)

5 – bygg 6

Prosesstilpasset avsug

Brudd på bestemmelsen om
prosesstilpasset avsug



Under tilsynet kom det fram at arbeidsplasser hvor det arbeides stoffer/kjemikalier og avgis
forurensninger, ikke er tilrettelagt med prosesstilpasset avsug for å fjerne helsefarlige
forurensninger ved kilden.
Dette gjelder komfyrer/steketopper, smultkoker og dampoppvaskmaskiner i
undervisningskjøkken i Bygg 6

5 – bygg 13

Prosesstilpasset avsug

Brudd på bestemmelsen om
prosesstilpasset avsug



Under tilsynet kom det fram at arbeidsplasser hvor det arbeides stoffer/kjemikalier og avgis
forurensninger, ikke er tilrettelagt med prosesstilpasset avsug for å fjerne helsefarlige
forurensninger ved kilden.
Dette gjelder hvor komfyrer var flyttet bort fra eksisterende tilpassede avsug i Bygg
13

6

Inneklima og luftkvalitet
– rutine for kontroll og
vedlikehold av
ventilasjonsinstillasjoner

Brudd på bestemmelsen om rutine
for vedlikehold og kontroll



Under tilsynet kom det fram at effekten av utluftingen ved oppvasksted i tilknytning til
kjøkken i Bygg 13 var nesten ikke målbar på grunn av tette filter.



Arbeidsgiver kunne ikke vise til noen rutine for å kontrollere og vedlikeholde
ventilasjonsinstillasjonene og sikre at de er tilpasset aktuelt behov slik at arbeidstakerne har
tilfredsstillende klima og luftkvalitet

Side 3

B. Kva Arbeidstilsynet har pålagt fylkeskommunen å utføre:
Av Arbeidstilsynet sin rapport (Vedlegg 2) er det og gitt detaljert omtale av kva
fylkeskommunen må gjere for å dokumentere om relevante tiltak er tilstrekkeleg.
Arbeidstilsynet sine krav til dokumentasjon er framstilt i tabellen under.

Pålegg

Tema

Hjemmel

Hva må gjøres/dokumenteres for å lukke avvika

1

Inneklima – kartlegging og
risikovurdering

- Arbeidsmiljøloven §§ 3-1, andre
ledd bokstav c, 7-1
- Arbeidsplassforskriften §2-14

Følgende må dokumentere overfor Arbeidstilsynet
Kopi av inneklima kartlegging for Bygg 1
Kopi av risikovurdering av inneklimaforhold og luftkvalitet ved Bygg 1
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

2

Inneklima – tiltak og plan

- Arbeidsmiljøloven § 3-1, første
ledd og andre ledd bokstav c,
- Arbeidsplassforskriften §2-14
- Internkontrollforskriften § 5, andre
ledd nr 6

Følgende må dokumentere overfor Arbeidstilsynet
Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring
av tilta for Bygg 1
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

3

Arbeid i høyden – sikring av
arbeidssted i høyere enn 2
meter

- Arbeidsmiljøloven § 4-4, første
ledd
- Arbeidsplassforskriften §§ 6-5,
tredje ledd samt 2-22

Følgende må dokumentere overfor Arbeidstilsynet
Beskrivelse av hvordan følgende mangler var utbedret
o
Mangelfull fotlist/sparkekant i trinn og rekkverk i spiraltrapp
o
Porter i rekkverk på mesanin manglet fotlist/sparkekant
o
Åpninger mellom vegg og mesanin ved ytterveggport som var
usikret
o
Manglende rekkverk på taket på rom oppe på mesanin

4

Leidere – utforming

- Arbeidsmiljøloven § 4-4 første
ledd,
- Arbeidsplassforskriften §2-23

Følgende må dokumentere overfor Arbeidstilsynet
Beskrivelse som viser hvordan leidere er utformet med ryggbøyler i Bygg 1
(maskinverksted)
o
For leider opp til tak (lagringsplass) på rom oppe på
mesaninen
o
For leider opp til dieseltank

5 – bygg 1

Prosesstilpasset avsug

- Arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre
ledd bokstav c og 4-5 første ledd
- Arbeidsplassforskriften §§ 7-1, 7-2
og 7-3

Følgende må dokumentere overfor Arbeidstilsynet
Dokumentasjon av at prosesstilpasset avsug er montert på arbeidsplassen
hvor arbeid med kjemikalier utføres. Dette gjelder ved arbeidsstasjoner med
delevask og sandblåser Bygg 1.

5 – bygg 6

Prosesstilpasset avsug

- Arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre
ledd bokstav c og 4-5 første ledd
- Arbeidsplassforskriften §§ 7-1, 7-2
og 7-3

Følgende må dokumentere overfor Arbeidstilsynet
Dokumentasjon av at prosesstilpasset avsug er montert på arbeidsplassen
hvor forurensningene oppstår/dannes. Dette gjelder for
komfyrer/steketopp, dampvaskere og smultkoker i undervisningskjøkken i
Bygg 6

5 – bygg 13

Prosesstilpasset avsug

- Arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre
ledd bokstav c og 4-5 første ledd
- Arbeidsplassforskriften §§ 7-1, 7-2
og 7-3

Følgende må dokumentere overfor Arbeidstilsynet
Dokumentasjon som viser at komfyrer er plassert under eksisterende
takmontert avsughette ved kjøkken i Bygg 13 (Braathallen)

6

Inneklima og luftkvalitet –
rutine for kontroll og
vedlikehold av
ventilasjonsinstillasjoner

- Arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første
ledd og andre ledd bokstav e og 44 første ledd
- Arbeidsplassforskriften § 2-14
første ledd

Følgende må dokumentere overfor Arbeidstilsynet
Kopi av rutine
Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Side 4

C.

Kva har fylkeskommunen utført av tiltak:

Kontrollsjefen har gjennomgått fylkeskommunen sine planlagte tiltak med underliggande
dokumentasjon for å lukke Arbeidstilsynet sine funn frå tilsynet. Tilsvaret frå fylkeskommunen går fram i
vedlegg.
-

Vedlegg 3: Fylkeskommunen sitt tilsvar til Arbeidstilsynet

Oversikt over innsendt dokumentasjon med kontrollsjefens kommentarar er framstilt i tabellen under.
Pålegg

Tema

1

Inneklima – kartlegging
og risikovurdering

Innsendt dokumentasjon på tiltak fra
fylkeskommunen
-

Kontrollsjefens kommentar

ID 2667detaljert avviksrapport
ID 610 Detaljert risikorapport
2016 Kartlegging av inneklima (Stamina
helse)
2018 Kartlegging av inneklima (vernerunde)
2018 Vurdering av eksponering for
oljekomponenter fra diesel ved maskinhall
bygg 1 (Stamina helse)
2017 Vurdering av kjemisk eksponering ved
slipebod Bygg 1(Stamina Helse)
2017 Vurdering av toalett og
garderobeforhold Bygg 1 (Stamina Helse)
Beskrivelse av verneombudets deltakelse

Kontrollsjefen har gjennomgått innsendte dokumenter.
Krav til innsendt dokumentasjon synes ivaretatt.
Av ID 610 framgår detaljert risikovurdering med oversikt over besluttede risikoreduserende
planer og tiltak (side 25 – 28). De planlagte tiltakene gjelder både for pålegg 1 og 2.
Verneombod har deltatt på befaringer og i utarbeidelsen av risikovurderingen og prosedyre.
Flere av tiltakene som blir iverksatt vil naturlig nok ta noe tid, og vil bli lukket i siste kvartal
2018. Pt ikke fullført alle tiltak.

2

Inneklima – tiltak og
plan

-

Tiltak og planer framkommer i
risikovurderingen ID 610

Kontrollsjefen har gjennomgått innsendte dokumenter.
Tilsvarende kommentar som over

3

Arbeid i høyden – sikring
av arbeidssted i høyere
enn 2 meter

-

Detaljert avviksrapport – ID 2668
Bilde – rekkverk til dekke av port
Bilde – fjernet leider
Bilde – fjernet leider

Kontrollsjefen har gjennomgått innsendte dokumenter.

Leidere – utforming

-

Detaljert avviksrapport – ID 2669
Bilde – fjernet leider
Bilde – fjernet leider
Bilde – leider i maskinhallen dagtank
Stige til maskinpark

Kontrollsjefen har gjennomgått innsendte dokumenter.

-

Detaljert avviksrapport – ID 2670
Tilbud fra GK med punktavsug samt andre
spesifikasjoner
Tilbakemelding fra BYE (Bygg- og
eiendomsavd)

Kontrollsjefen har gjennomgått innsendte dokumenter.

-

Detaljert avviksrapport – ID 2671
Foreslåtte tiltak Bygg 6
Bilde kjøkken B&-dagens situasjon
Tilbakemelding BYE

Kontrollsjefen har gjennomgått innsendte dokumenter.

-

Detaljert avviksrapport – ID 2672
Omflytting kjøkken B13
Bestilling av elektroarbeid Bratthallen
B13 – opplegg av nye stikk
Tilbakemelding BYE

Kontrollsjefen har gjennomgått innsendte dokumenter.

-

Detaljert avviksrapport – ID 2679
Logg filterskift B1
Servicetiltak GK kjøleanlegg
Servicerapport juli 17
Driftsrutine ventilasjon fra Facilt
Prosedyre_renhold filter og avtrekkshette
Revidert prosedyre for oppfølging av skolens
inneklima
Beskrivelse av verneombudets deltakelse

Kontrollsjefen har gjennomgått innsendte dokumenter.

4

5 – bygg 1

Prosesstilpasset avsug

-

5 – bygg 6

5 – bygg 13

6

Prosesstilpasset avsug

Prosesstilpasset avsug

Inneklima og luftkvalitet
– rutine for kontroll og
vedlikehold av
ventilasjonsinstillasjoner

-

Av ID 2668 går det fram at det er etablert 4 tiltak som er satt i verk for å lukke avvikene (ID
3073, ID 3074, ID 3075 og ID 3076. Sistnevnte er lukket (gjelder rekkverk på taket på rom på
mesanin). De øvrige tiltakene vil bli gjennomført som elevarbeid. Pt ikke fullført.

Av ID 2669 går det fram at det er etablert 2 tiltak som er satt i verk for å lukke avvikene (ID
3077 og ID 3078). Sistnevnte tiltak med leider opp til dieseltank er bestilt, men ikke
ankommet. Følgelig pt ikke fullført.

Av ID 2670 går det fram at det er etablert 1 tiltak som er satt i verk for å lukke avvikene (ID
3059). Det er mottatt prisoverslag fra GK. Etter kontrollsjefens opplysninger er det tildelt
midler fra BYE til gjennomføring av utbedringen. Tiltak pt ikke fullført.

Av ID 2671 går det fram at det er etablert 1 tiltak som er satt i verk for å lukke avvikene (ID
3029). Det er mottatt prisoverslag fra GK vedrørende kjøkken. Etter kontrollsjefens
opplysninger er det tildelt midler fra BYE til gjennomføring av utbedringen. Tiltak pt ikke
fullført.

Av ID 2671 går det fram at det er etablert 1 tiltak som er satt i verk for å lukke avvikene (ID
3030) som gjelder flytting av komfyrer og dampovner kjøkken bygg. Det er bestilt arbeid
knyttet til elektroarbeid. Etter kontrollsjefens opplysninger er det tildelt midler fra BYE til
gjennomføring av utbedringen. Tiltak pt ikke fullført.

Av ID 2679går det fram at det er etablert 3 tiltak som er satt i verk for å lukke avvikene (ID
3057, ID 3062, ID 3063). Dette gjelder
Kartlegging eksisternede driftsrutiner
Revidere skolens rutiner «Oppfølging av skolens inneklima»
Utarbeide beskrivelse av hvordan verneombod/ansattrepresentant har
medvirket.
Verneombod har deltatt på befaringer og i utarbeidelsen av risikovurderingen og prosedyre.
Kontrollsjefen har sett at nye rutiner er utarbeidet.
Alle tiltakene er gjennomført og lukket.

Arbeidstilsynet har til informasjon førebels ikkje gitt tilbakemelding på
fylkeskommunen sin tilbakemelding med innsendt dokumentasjon.
Tilsynet er soleis ikkje avslutta frå Arbeidstilsynet sin side.

Side 5

Nærare om funna i tilsynet
Kontrollsjefen vil gjere merksam på at også i 2015 gjennomførte Arbeidstilsynet
tilsyn ved Kristiansund vgs. retta mot inneklima og luftkvalitet. Ved dette tilsynet
blei det mellom anna gitt pålegg om kartlegging og risikovurdering når det gjeld
inneklima. Arbeidstilsynet konkluderte med at det var brot på regelverk om
kartlegging og risikovurdering.
Tilsynsrapporten frå 2015 med fylkeskommunen sitt tilsvar den gong ligg elles
vedlagt.
-

Vedlegg 4: Arbeidstilsynet sin tilsynsrapport i 2015

Kontrollutvalet behandla tilsynsrapporten frå 2015 i sitt møte 6. juni 2016, i sak
KO-23/16. Det blei då gjort følgjande vedtak:
1.

Kontrollutvalet tar Arbeidstilsynet sin avslutningsrapport av 25. april 2016 om lukking av pålegg
knytt til dårleg inneklima og luftkvalitet ved Kristiansund vidaregåande skole til orientering.

2.

Kontrollutvalet ber om at det blir føreteke nærare undersøkingar om prosess og rutinar omkring
avdekking, planlegging og utbetring av naudsynt vedlikehaldsbehov av skolebygga er
tilstrekkeleg.

Det var også tilsynsrapporten av 2015 som initierte iverksetting av
forvaltningsprosjektet FR 2/2016 Drift og vedlikehald av skolebygg.
Under pkt A over, som omfattar observasjonar frå Arbeidstilsynet sitt tilsyn i 2018,
legg kontrollsjefen spesielt merke til følgjande forhold:
-

Skolen kunne ikke dokumentere tilfredsstillende kartlegging og risikovurdering av forhold som kan føre til
helseproblemer på grunn av ikke- tilfredsstillende inneklima. (Moment under pålegg 1)

-

Under tilsyn kom det fram at det ikke var iverksatt tilstrekkelige tiltak og/eller utarbeidet plan for å redusere
risikoen for helseeffekter av dårlig inneklima og luftkvalitet (Moment under pålegg 2)

-

Under tilsynet kom det fram at effekten av utluftingen ved oppvasksted i tilknytning til kjøkken i Bygg 13 var
nesten ikke målbar på grunn av tette filter. (Moment under pålegg 6)

-

Arbeidsgiver kunne ikke vise til noen rutine for å kontrollere og vedlikeholde ventilasjonsinstillasjonene og
sikre at de er tilpasset aktuelt behov slik at arbeidstakerne har tilfredsstillende klima og luftkvalitet (Moment
under pålegg 6)

Kontrollsjefen ser at fylkeskommunen synes å ha svara ut avvika og Arbeidstilsynet
sine krav (sjå pkt C over) på tilfredsstillande vis.
Likevel observerer kontrollsjefen at Kristiansund vgs heller ikkje denne gongen kan
dokumentere tilfredsstillande system for kartlegging og risikovurdering av
inneklima. Fylkeskommunen fikk same pålegg også i 2015. I tillegg er det påvist
tette filtre i Bygg 13 samt påvist mangelfulle dokumentasjon av rutiner. Etter
kontrollsjefens vurdering indikerer fleire av funna i Arbeidstilsynet sin rapport,
svakheiter i det heilskaplege vedlikehaldsarbeidet ved skolen. Dette er ikkje
tilfredsstillande og kan tyde på:
-

Uavklarte styrings- og rapporteringslinjer
Mangelfull styring og oppfølging av om HMS-regelverket blir etterlevd
Mangelfull oppfølging av at driftsrutiner for kontroll- og vedlikehald av
inneklima er på plass, og oppfølging av rutinene blir etterlevd

Med grunnlag i dette kan det synes som om intern kontrollen er noko mangelfull.

Side 6

Oppsummering:
Kontrollsjefen er kjent med at fylkesrådmannen ved bygg- og eigedomsavdelinga,
med basis i vedtatt eigedomsstrategi for fylkeskommunen, arbeider systematisk og
godt med å etablere tilfredsstillande styrings og rapportering, herunder oppfølging
når det gjeld vedlikehald av skolebygga.
Kontrollutvalet gjennomførte som nemnd forvaltningsrevisjon av drift og
vedlikehald av skolebygg. Det blei gitt ei tilbakemelding frå administrasjonen på
revisor sine funn og tilrådingar i kontrollutvalet sitt møte 24. januar 2018.
Kontrollutvalet fatta følgjande vedtak:
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 24.01.2018 (KO-1/18)
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen om oppfølginga av rapporten «Drift og
vedlikehald av skolebygg» til etterretning.
2. Kontrollutvalet vil på eit seinare tidspunkt følje opp gjennomføringa av tiltaka i samsvar med
det mottekne tilsvaret.

I samsvar med pkt 2 i vedtaket, meiner kontrollsjefen det som ledd i oppfølginga
av nemnde forvaltningsrevisjonsrapport, i tillegg vil være hensiktsmessig å
gjennomføre ei avgrensa undersøking av skolande si kartlegginga og
risikovurdering av inneklima, herunder styring og oppfølging av driftsrutinane på
dette området.
For å gje implementeringa av eigedomsstrategien noko tid, meiner kontrollsjefen at
det er naturlig å gjøre oppfølginga med tilleggsundersøkinga i løpet av hausten
2019, med rapportering i kontrollutvalet sitt første møte i 2019.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar Arbeidstilsynet sin tilsynsrapport av 1. mars 2018 frå tilsyn
ved Kristiansund vgs til orientering.
2.

Kontrollutvalet ber kontrollsjefen gjennomføre ei avgrensa undersøking i
samsvar med saksframlegget over, som del av oppfølginga av
forvaltningsrevisjonsprosjektet FR 2/2016 Drift og vedlikehald av skolebygg,
med melding tilbake til kontrollutvalet, seinast hausten 2019.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef

Vedlegg
1 Melding om tilsyn
2 Endeleg tilsynsrapport
3 Fylkeskommunen sitt tilsvar til Arbeidstilsynet
4 Arbeidstilsynet sin tilsynsrapport i 2015

