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NYHETSBREV – MILJØRETTET HELSEVERN  

 

NYHET - NYHETSBREV FRA MILJØRETTET HELSEVERN I ALTA KOMMUNE  

 

Som et ledd i arbeidet med informasjon, råd og veiledning innen miljørettet helsevern har vi 

valgt å få laget nyhetsbrev 4 ganger per år. I 2014 ble det derimot kun sendt ut ett 

nyhetsbrev. Vi vil forbedre oss i 2015, og håper vi klarer å sende ut 4 nyhetsbrev i år.  

Nyhetsbrevene vil bli sendt som e- post til en del av de virksomheter vi fører tilsyn med og 

samarbeidspartnere innad i kommunen. I tillegg blir nyhetsbrevet lagt ut på kommunens 

hjemmeside som en informasjon til alle.  Oppfølging av skoler og barnehager har vært og vil 

fortsatt ha en prioritet innen miljørettet helsevern. 

 

HVA ER EGENTLIG MILJØRETTET HELSEVERN? 

 

Miljørettet helsevern omhandler «alt i 

miljøet som kan ha innvirkning på helsen», 

og er en lovpålagt oppgave i alle 

kommuner.  Miljørettet helsevern inngår i 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).  

 

Fagområdet miljørettet helsevern er et 

stort og omfangsrikt område. En rekke 

forskrifter regulerer arbeidet, og arbeidet 

består i stor grad av tilsyn, godkjenning, 

behandling av klagesaker, gi uttalelser i 

ulike saker, behandle meldinger samt gi 

råd, informasjon og veiledning til 

befolkningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet med miljørettet helsevern i 

kommunene har lang historikk. Fra 

Sunnhetsloven i 1860, til 

kommunehelsetjenesteloven i 1984 og 

folkehelseloven i 2012.  Med fokus på 

områder som bolighygiene, drikkevann, 

kloakk og rotter, var det nok også tidligere  

en del arbeid for de lokale helserådene i 

kommunene  

 

Aktuelle områder innen miljørettet 

helsevern er: miljø og helse i barnehage 

og skole (barnas arbeidsmiljø), inneklima, 

radon, legionella, drikkevann, støy, 

luftforurensning, skadedyr, helse og trivsel 

i kommunal planlegging, 

helse/hygiene/smittevern ved asylmottak, 

badeanlegg, boblebad, campingplasser, 

frisørsalonger, tatovering, solarier og 

hudpleievirksomhet.  
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TEMA - KRAV OM INTERNKONTROLL 

Nyere forskrifter stiller krav om internkontroll. Det er gjerne leder av virksomhetene sitt 

ansvar å påse at regelverket overholdes. Internkontroll innebærer at virksomhetene selv må 

følge kontroll med om kravene i lovverket er oppfylt. Det viktigste er at 

internkontrollsystemet viser 

• Hva som skal gjøres 

• Hvordan det skal gjøres  

• Hvem som skal gjøre det 

• Når det skal gjøres 

• Hva som faktisk blir gjort  

Vit hva dere skal gjøre – Gjør det – Vis at dere har gjort det 

Forslag til innhold i et internkontrollsystem  

1. Oversikt ansvarsområder/organisering – hvem har ansvar for hva 

a. Her er det viktig at det er foretatt en avklaring av roller og ansvar mellom 

involverte enheter som drifter virksomheten 

2. Oversikt over lover, forskrifter og regler som regulerer driften ved virksomheten 

a. Dette bør med fordel samles ett sted 

b. Tips: http://regelhjelp.no/ 

3. Virksomhetens målsetting med internkontrollarbeidet 

a. Hvorfor skal vi jobbe med dette? 

4. Rutinebeskrivelser som «svarer på» kravene i regelverket om miljørettet helsevern  

a. Tips: skoler/barnehager: Bruk veileder, og «god praksis» innen hvert 

forskriftskrav 

5. Avviksbehandling og korrigerende tiltak (Hva gjør vi dersom det oppstår en feil?)  

a. Her kreves det en skriftlig generell beskrivelse som sier noe om hvordan en 

skal gå fram dersom det oppdages et avvik. I tillegg skal det finnes et skjema 

(hva har skjedd, årsak, strakstiltak, korrigerende tiltak) som fylles ut for hvert 

avvik. 

6. Registreringer 

a. Eks: avviksskjema, renholdsplan, tilsynsrapporter, inneklimamålinger 

7. Intern revisjon  

a. Ved en gitt hyppighet (eks: en gang i året) gjennomgås internkontrollsystemet 

for å kontrollere at det er samsvar mellom system, praksis og regelverk. Det 

skal være skriftliggjort når slik gjennomgang skal foregå, og resultatet av 

gjennomgangen skal dokumenteres. 
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TEMA – TILSYN  

Samordnet tilsyn av barnehager i 2014 

Alta kommune har ansvar for tilsyn med barnehagene etter barnehageloven og 

folkehelseloven (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.) , og skal 

utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er 

tilfredsstillende.  

I løpet av 2014 er det gjennomført samordnet tilsyn av nesten alle barnehager i Alta, både 

kommunale og private.  Tema for tilsynene har vært «helse, miljø og trivsel for barna». 

Tilsynene er gjennomført av helsekonsulent og barnehagerådgivere. Det er noe etterslep på 

tilsynsrapporter og oppfølgingsarbeid, men det jobbes med dette. Det vil i tillegg bli laget en 

samlerapport etter alle tilsynene.  

Tilsyn av virksomheter i 2015:  

Med bakgrunn i dokumentet «Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet 

helsevern m.v», av 23.05.14, skal det årlig utarbeides en tilsynsplan som viser hvilke 

virksomheter det skal gjennomføres tilsyn med hvert år. Den årlige tilsynsplanen viser 

planlagte tilsyn. Det vil også kunne gjennomføres tilsyn i forbindelse med søknad om 

godkjenning, mottak av meldeskjema, innmeldte avvik og andre hendelser. Dette 

fremkommer ikke av denne planen. Tilsynsplan for 2015 viser at det planlegges tilsyn av 5 

svømmehaller, 4 vannverk, ett asylmottak, en videregående skole samt barnehager og 

grunnskoler  

 

Spesielt for skoler og barnehager:  

• Barnehager: Etterarbeid samordnet tilsyn 2014. Totalt 19 virksomheter. Tilsyn er kun 

aktuelt ved enkelte virksomheter. Prioritering:   

1. Oppfølging der det er registrert flere avvik  

2. Ny godkjenning pga endring  

3. Avvik om internkontroll  

• Grunnskoler: I løpet av 2015 og 2016 planlegges det tilsyn av alle grunnskoler i Alta. 

Tema er godkjenning, oppfølging av utestående avvik og internkontroll (§ 4). 

Egenmeldingsskjema vil bli vurdert i forkant av tilsynene. Tilsynene vil gjennomføres 

etter følgende prioritet:  

1. Ikke godkjente virksomheter 

2. Oppfølging av skoler med utestående avvik  

3. Andre 
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UTFYLLENDE INFORMASJON  

Folkehelseloven 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Helsedirektoratet og informasjon om miljørettet helsevern  

Alta kommune, og tjeneste «miljø og helse»  

Miljø og helse i barnehagen og skolen – nettside utarbeidet av Forum for miljø og helse i 

samarbeid med Helsedirektoratet 

 

Utgiver:  

Alta kommune, tjenesteområde helse og sosial, helse- og sosialadministrasjonen, Markveien 

29-31, 9510 Alta  

Internettadresse: http://www.alta.kommune.no  

E- postadresse: postmottak.hs@alta.kommune.no  

Telefon: 78 45 50 00 / 78 45 54 02 

Besøksadresse: Alta helsesenter  

 

Kontaktperson: Helsekonsulent Kristin Tørum  

e- postadresse: krto@alta.kommune.no / telefon: 78 45 54 37 

 

 

 

 

 


