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Tilsyn - VEST-FINN MARK AVFALLSSELSKAP, OARJE-F
RIH PAFITNODAT VEFAS IKS
Vi viser t¡l tilsyn den 20.04.2018.

Hensikten med tilsynet
Tilsynet var en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som gjennomføres annethvert år
Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten har en helhetlig oversikt over risikofaktorene
og har handlingsplaner for å redusere risikoen knyttet til disse.
Tema i tilsynet var

o
o
o
o

Kartlegging av farer og problemer
Vurdering av risiko
Planer og t¡ltak
Rutiner for å forhindre brudd på regelverket

Oppsummering av tilsynet
Kontrollen ble utført på/ved
Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA
Til stede fra virksomheten: Jørgen Masvik (administrerende direktør IKS), Raymond Kames
(administrerende direktør AS), Thor Arnfred Johansen (driftsleder IKS), Dagfinn Nilsen (kontor- og
administrasjonssjef AS), Jan lvar Sivertsen (verneombud AS) og Frode Wirkola (verneombud IKS).
Til stede fra andre: JØrgen Remmen (Fylkesmannen) og Marit Wisløff (Lokale brannvesen).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Marit Brygfjell (seniorinspektør).
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Gjennomføring av tilsynet:
Vi hadde meldt to adskilte tilsyn hos Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS og hos Vefas Retur AS. I forkant av
tilsynet mottok vi muntlig informasjon om at IKS'et eier Vefas Retur AS, og at de har ett felles HMSsystem inkludert felles rutiner for avvikshåndtering. Vi ble derfor enige om at vi kunne f6re tilsyn med
begge selskapene idet samme møtet. På grunn av dette er ansatte fra begge selskapene ført opp på lista
som deltakere i begge tilsynene.
Om virksomheten:
å jobbe med avfallshåndtering i selskapets
gjenvinning
medlemskommuner, ombruk,
og forsvarlig sluttbehandling av avfallet.

Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS har som formål

Konsernet har totalt 40 ansatte. Av disse jobber 23 arbeidstakere i det interkommunale selskapet, og 17
arbeidstakere jobber hos Vefas Retur AS.
Følgende forhold ble kontrollert og funnet i orden:

tilsynet fikk vi framlagt dokumentasjon på at virksomhetene jobber systematisk med kartlegging,
risikovurdering, t¡ltak for å redusere avdekte risikoer og med avvikshåndtering. Tilsynsmyndighetene
stilte spørsmålfor å få utdypet hvordan virksomhetene gårfram for å gradere ulike risikoer, og spørsmål
om hvordan virksomhetene kommer fram til hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere risikoer.
I

I

tilsynet fikk vi presentert en egen risikovurdering for arbeid av barn og ungdom under L8 är

Det ble itilsynet sagt at virksomheten gjennomfører en årlig "samsvarsvurdering"; hvor det vurderes om
det er samsvar mellom det som gjØres i virksomheten og internkontrollforskriftens bestemmelser.

Virksomheten har en HMS-håndbok som blant annet beskriver hvordan det skaljobbes med å redusere
risikoer i virksomheten. Arbeidstakerne har en app på telefonen hvor de kan melde inn både awik og
forbed ringsforsla g fortl6pen d e.
Konklusjon:
De

tre tilsynsmyndighetene som utførte tilsyn hos dere, mener at det ikke er grunn til

å gi dere varsel om

pålegg for de temaene vi gikk gjennom.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven SS 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.
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Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsvnet.no og
www.reselhielp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 L9 97 00. Dersom dere har spørsmål til
sa ken, konta kt sa ksbeha ndler, oppgi refera nsenu m mer 2Ot8/ 16946.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Hallgerd Sjøvoll

tilsynsleder
(sign.)

Marit Brygfjell
sen

iorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og hor derfor ingen signatur,
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