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Afgørelse

CVR-nr. 21481815

Virksomheden har nu haft mulighed for at komme med sine bemærkninger til
vores beskrivelse af de forhold, som vi konstaterede ved tilsynbesøget den 15.
november 2013 hos Plejehjem - Albo Omsorgscenter, Rådhusdammen 1, 2620
Albertslund, hvor vi talte med leder Gitte Johansen, leder Bjarne Webb, amr,
kanalhuset Lotte Christiansen, amr, 2. sal Dorthe Larsen og amr, 1. sal Marianne
Sørensen.

20. december 2013

Virksomhedens eventuelle bemærkninger er indføjet med kursiv i beskrivelsen i de
relevante bilaget. Vi har på baggrund af de samlede beskrivelser af de faktiske
forhold truffet følgende afgørelser:

CVR-nr.66137112

Påbud og rådgivningspåbud
Det betyder, at virksomheden påbydes:


At sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for helbredsforringelse som følge af
mobning.

Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller
psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet med
borgere på ALBO Omsorgscenter.
(se bilag 2).
Som følge af dette påbud får virksomheden desuden rådgivningspåbud om:
At bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at
bistå sig med at efterkomme ovennævnte påbud samt med at forebygge
lignende arbejdsmiljøproblemer (se bilag 2).
Begge påbud skal være efterkommet senest den 1. juli 2014.
Aftale med rådgivningsvirksomhed
Rådgivningspåbud betyder, at I skal indgå en skriftlig aftale med en
rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det område, der er
truffet afgørelse om. Der er en liste over autoriserede rådgivningsvirksomheder på
vores hjemmeside. Se www.at.dk/raadgivere.
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I skal give os besked, når I har indgået aftale med den autoriserede
rådgivningsvirksomhed. Det skal I gøre ved at udfylde og indsende vedlagte
blanket, så vi har modtaget den/dem senest den 2. februar 2014.
Husk, at vi skal have besked, når påbuddene er efterkommet
I skal give os besked om, hvordan I har opfyldt påbuddene ved at udfylde den
vedlagte blanket og sende den til os senest en uge efter fristen for at efterkomme
påbuddene.
Husk at orientere de ansatte
Alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddet, skal
orienteres om det.
Klage
I kan klage over påbuddene til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal indsendes til
Arbejdstilsynet og være modtaget inden fire uger efter, at I har modtaget
påbuddene. Hvis klagen er modtaget inden fristen, har den opsættende virkning.
Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddene, mens klagen bliver
behandlet.
Ring, hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet, hvis I har spørgsmål til påbuddene.
Venlig hilsen
Ditte Rask
Tilsynsførende

