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NOTAT 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer 

FORETAK: Helse Stavanger HF 

DATO: 31.01.18 

 

FRA: Administrerende direktør 

SAKSBEHANDLER:  

SAKEN GJELDER: Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet 

 

ARKIVSAK: 2018/2 

 

STYREMØTE: 21.02.2018 

 

Administrerende direktørs orientering til styret nr.1 2017 pkt. 12 

 

Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet legges fram til styret for orientering.  
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HELSE STAVANGER HF 
Postboks 8100
4068 STAVANGER

Orgnr 983974678

Tilsyn - HELSE STAVANGER HF

Vi viser til tilsyn den 18.12.2017.

Tilsynet var meldt på forhånd.

Hensikten med tilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. Målet er at virksomhetene skal 
sørge for et arbeidsmiljø som forebygger skader og sykdom, og som gir arbeidstakerne lovlige 
arbeidsbetingelser.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan dere som byggherre håndterer risikoforhold i et 
konkret prosjekt i planleggings- og prosjekteringsfasen.

Arbeidstilsynet sender e-post med invitasjon til å gi tilbakemelding på tilsynet etter de aller fleste 
forhåndsmeldte tilsyn. Dersom virksomheten deres får tilsendt undersøkelsen, håper vi at de som var til 
stede under tilsynsbesøket vil ta seg tid til å svare på den. Det vil være nyttig for vårt videre 
forbedringsarbeid.

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved: 
Ipark (Bygg 14)
Professor Olav Hansens vei 7A
4021 STAVANGER

Til stede fra virksomheten: Kari Gro Johanson (prosjektdirektør) og Therese Øvernes 
(prosjektleder/prosjektering).
Til stede fra andre: Vibeke Nossum, Cowi AS (koordinator prosjektering), Alvin Wehn, Cowi AS 
(prosjekteringsleder) og Florian Wagnerberger, Nordic Office of Architecture (prosjekteringsleder fag).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Lien (senioringeniør) og Daniel Lavik (juridisk rådgiver).
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Arbeidstilsynet kontrollerte hvordan Helse Stavanger HF håndterer risikoforholdene i planleggings- og 
prosjekteringsfasen for den planlagte sykehusutbyggingen SUS2023. Tilsynet startet med en 
presentasjon av SUS2023 som igjen dannet grunnlaget for de oppfølgingsspørsmålene vi stilte i forhold 
til risikoforholdene ved prosjektet. Videre kontrollerte vi hvordan Helse Stavanger HF ivaretar alle sine 
plikter som byggherre og som offentlig oppdragsgiver.

I forbindelse med dette tilsynet ble det også gitt veiledning og vi hadde god dialog om de temaene 
vi hadde varslet på forhånd. 

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom.

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 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/46161.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Jan Petter Sæbø, for
Guro Fykse
tilsynsleder
(sign.)

Jan Lien
senioringeniør
(sign.)

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

Kopi til:
Kari Gro Johansson
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