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DERES DATO

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342

Crash Nattklubb AS
Nordre Gate 26
7010 TRONDHEIM

VARSEL OM TVANGSMULKT
Vi viser til pålegg av 08.12.2009. Vi viser videre til brev av 27.05.2010 der det ble gitt ny frist for
gjennomføring av pålegg nr 1 og 4. Fristen var 01.07.2010. Vi har ikke mottatt tilbakemelding om at
påleggene er oppfylt.
Arbeidstilsynet har hjemmel til å ilegge tvangsmulkt i arbeidsmiljøloven § 18-7.
Påleggene gjentas med ny frist:
Pålegg nr. 1 - Kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner
Virksomheten må kartlegge og gjennomføre en risikovurdering av faren for vold og trusler knyttet til
driften, og på den bakgrunn utarbeide en handlingsplan med tiltak og tidsfrister for å redusere
risikoforholdene vedrørende vold og trusler, jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr.6 og
arbeidsmiljøloven § 4-3 (4).
Frist for gjennomføring: 15.10.2010
Vilkår:
Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av kartlegging og risikovurdering
med tilhørende handlingsplan.
Pålegg nr. 4 - Opplæring av arbeidstakerne
Arbeidsgiver skal utarbeide skriftlige rutiner for opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av
vold og trusler, jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7 og arbeidsmiljøloven § 3-2 (1).
Frist for gjennomføring: 15.10.2010
Vilkår:
Rutinene må minimum inneholde opplysninger om når opplæring skal gjennomføres, herunder også
hvor ofte opplæringen skal gjentas, at opplæring er obligatorisk, at arbeidstakerne minimum skal lære
hvordan episoder kan utvikle seg, hvordan truende atferd kan dempes, hvordan man møter en
person og hvordan man kan komme seg unna.
Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av rutinene.
Arbeidstilsynet vil ilegge tvangsmulkt hvis vi ikke har mottatt skriftlig melding om at påleggene er
oppfylt innen fastsatt frist. Tvangsmulkten settes til 1000 kr. pr. påleggspunkt pr. dag.
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Hvis virksomheten har kommentarer til varsel om tvangsmulkt med frister, ber vi om en
skriftlig tilbakemelding senest 18.08.2010.
Dersom vi ikke hører noe fra virksomheten innen fristen, vil det bli fattet vedtak om tvangsmulkt i
tråd med det som er beskrevet i dette varselet.
Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2009/19265 ved svar.
Med hilsen
Arbeidstilsynet Midt-Norge

Trond Reinseth
tilsynsleder
(sign.)

Gunvor S. Solstad
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
verneombud
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