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Hensikt:  
Systemtilsyn utført av kommunens miljørettet helsevernmyndighet i henhold til Lov om 

folkehelsearbeid (Folkehelseloven) skal være kjent, forberedt, forutsigbar og oppleves 

rettferdig.  

Mål: «Å utvikle miljørettet helsevern kompetansen». 

Beskrivelse:  
Plan for miljørettet helseverntilsyn er tilknyttet «Program for miljørettet helseverntilsyn 2017-

2019».  Tilsynsplaner er 1-årig og skal gi oversikt over hvilke tilsyn vi planlegger å 

gjennomføre i perioden 2017 - 2019. Oversikten er utarbeidet for å oppfylle Folkehelselovens 

§ 30 Internkontroll.  

 

Virksomhetene vi skal føre tilsyn med, vil bli kontaktet i god tid. Virksomhetene kan be om 

informasjonsmøter og veiledning i arbeidet med oppfyllelse bestemmelsene i Folkehelseloven 

og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter.  

 

Hendelsesbaserte tilsyn basert på mottatte bekymringsmeldinger, oppfølgende tilsyn og 

uanmeldte inspeksjoner vil bli gjennomført i tillegg til denne årsoversikten. Hendelsesbaserte 

tilsyn basert på bekymringsmeldinger vil ikke bli forhåndsvarslet.  

 

Tilsyn i tilknytning til beredskap eller på anmodning fra overordnede sentrale myndigheter, 

kan komme i tillegg til denne planen.  

 

Tilsyn i 2019 vil følge samme plan som i 2018.  I 2019 vil vi ha fokus på å framskaffe 

oversikter over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer i miljøet som kan inngå 

som kunnskapsgrunnlag i kommunens planstrategi, jf. Folkehelseloven kapittel 2.  

 

Vi vil prioritere deltakelse på Nettverk for miljørettet folkehelsearbeids (NEMFO) nasjonale 

tilsynskampanje. I 2018 og 2019 vil det være miljørettet helseverntilsyn i sykehjem og 
institusjoner med heldøgns omsorg.  
 
Gjeldene tilsynsprogram for 2017 til 2019 avsluttes med en statusrapport og ny plan og 
tilsynsprogram for miljørettet helsevern utarbeides for perioden 2020-2023 innen 1. 
desember 2019. 
 

Plan for miljørettet helsevern tilsyn i 2019 
I. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.  
Grunn- og videregående skoler 
Tema:   § 6. Krav om godkjenning    
Kriterier:  Fysisk miljø og inneklima 
   Nye skolebygg 
   Midlertidige skolebygg 

Ikke godkjente skoler 
Antall:    21 enheter 
Tilsynsmetode:  Systemtilsyn og tematilsyn   
Tilsynsperiode:  Hele året  
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Barnehager, familiebarnehager, dagmammavirksomheter 
Tema:    § 6. Krav om godkjenning 
Kriterier:  Fysisk miljø og inneklima 
Antall:    31 enheter 
Tilsynsmetode:  Systemtilsyn og tematilsyn 
Tilsynsperiode:  Hele året 
 

II. Forskrift om miljørettet helsevern  
Institusjoner i helse- og omsorgstjenesten (sykehjem)  
Tema:   Kapittel 3 Miljø- og helsekrav 
Kriterier:  Forebyggende Legionelletiltak i vannsystemer som kan spre aerosoler 
   Helse og miljø for pasienter  
Tilsynsmetode:  Systemtilsyn 
Tilsynsperiode:  Hele året 
 
Asylmottak 
Tema:   Kapittel 3 Miljø- og helsekrav  
Kriterier:  Helse og miljø for beboerne 
Tilsynsmetode:  Tilsyn 
Tilsynsperiode:  Hele året 
 
Dusjanlegg 
Tema:   Kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol 
Kriterier:  Forebyggende Legionelletiltak i vannsystemer som kan spre aerosoler. 
Tilsynsmetode:  Kombinert med andre tilsynsbesøk i virksomheter 
Tilsynsperiode:  Hele året. 
 
 
III. Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 
Tatoveringsvirksomheter 
Tema:    Kapittel II Alminnelige bestemmelser 
Kriterier:  Krav til lokaler utstyr og internkontroll 
Tilsynsmetode:  Tematilsyn 
Tilsynsperiode:  Hele året 
 
IV. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) 
Solarier 

Tema    Strålevernforskriften § 36 Solarier 
Kriterier:  Stråling og hygiene   
Tilsynsmetode:  Tematilsyn 
Tilsynsperiode:  Hele året 
  

V. Beredskapsrelatert 
Hendelsesbaserte tilsyn  

Oppfølging av hendelsesbaserte tilsyn i 2018 

Link til Folkehelseloven og henviste forskrifter på lovdata 
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
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Forskrift om miljørettet helsevern  
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 
m.v. 
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) 

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]. 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) 

 

Link til tilsynsveiledere 
Helsedirektoratets veileder i kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS-2288) 

Statens strålevern og Helsedirektoratets veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og 

utleieboliger (IS-2409) 

 

 

Link til kommunens nettside  
Miljørettet helsevern 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-admin/om-ringerike-kommune/radmannens-lederteam/miljorettet-helsevern/Miljorettet-helsevern/

