Årsplan for miljørettet helsevern 2014
Årsplan for rutinemessige tilsyn
Årsplan for tilsyn må sees i sammenheng med tilsynsplan for 2012-2015, og denne er satt opp
som et foreløpig mål. ROS-analyse for tilsyn og detaljerte prioriteringer finnes i
kvalitetssikringssystemet for miljørettet helsevern. Det må tas forbehold om endringer eller
forskyvninger av ulike grunner, blant annet dersom kartlegging eller respons fra
virksomhetene tar lengre tid enn planlagt. Et eksempel som er forbundet med usikkerhet er
solarietilsyn som i utgangspunktet var planlagt til 2014, men der det nå avventes nye
retningslinjer etter utsettelsen av lovendringer fra den nye regjeringen og Statens strålevern.
Ved tilfeller der planlagt tilsynsrunde blir utsatt eller forskjøvet skal det i mellomtiden foretas
stikkprøvetilsyn med virksomheter i tilsynsklasse C.

1. Tilsyn med barnehager – Tilsynsklasse A
Tilsynet krever tverrfaglig og samarbeid på tvers av faginstanser. I Rana kommune har tilsyn
med miljørettet helsevern og tilsyn etter barnehageloven gått sammen om et felles
barnehagetilsyn. Målet er at tilsynet skal fremstå som koordinert og oversiktlig for den
enkelte barnehage og barnehageeier. I løpet av høsten 2013 ble det utført en runde med
«prøvetilsyn» ved 7 barnehager. Tilsynsmetodikken skal revideres etter denne runden, og
samarbeidet med barnehageavdelingen videreføres. Målet er at hver virksomhet skal få tilsyn
etter barnehageloven og miljørettet helsevern-forskriften hvert 3. år.
I forkant av de stedlige tilsynene, og videre i desember hvert år, blir det utsendt et skjema fra
IST Webtilsyn for egenrapportering fra barnehagene. Skjemaet inneholder spørsmål om
barnehagenes etterlevelse av barnehageloven og stikkprøvespørsmål fra miljørettet helsevernforskriften. Resultatene fra innsendte skjema sammenstilles i et analyseprogram som forenkler
sammenlikning og synliggjør problemområder og progresjon.
Fokusområder på miljørettet helsevern-tilsyn i 2014 er etterlevelse av krav til internkontroll,
internkontrollsystem og systematisk arbeid med krav i forskriften. Tilsynene blir utført som et
intervju, med dokumentgjennomgang og befaring. Det blir stilt spørsmål om barnehagenes
arbeid med utvalgte krav i forskriften, med formål om å se om barnehagene har forståelse og
kunnskap om miljørettet helsevernarbeid og at de har gode systemer for dette arbeidet.

Navn
Ytteren barnehage
Mjølan barnehage
Kirkebakken kulturbarnehage
Skonseng naturbarnehage
Barnehagen Småtroll
Vestvikheia barnehage
Selfors barnehage
Revelheia barnehage

Beskrivelse
Kommunal
Kommunal
Privat
Privat
Privat
Privat
Kommunal
Kommunal

Status
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent

Planlagt tilsyn
April/Mai ‘14
April/Mai ‘14
April/Mai ‘14
April/Mai ‘14
April/Mai ‘14
April/Mai ‘14
April/Mai ‘14
April/Mai ‘14

Moltekarten gårds- og naturbarnehage
Barnas hus
Frikultbarnehagen Ytteren
Båsmobakken barnehage
Røverreiret barnehage
Tusenbein barnehage
Utskarpen barnehage

Privat
Kommunal
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent

April/Mai ‘14
Oktober ‘14
Oktober ‘14
Oktober ‘14
Oktober ‘14
Oktober ‘14
Oktober ‘14

2. Tilsyn med skoler – Tilsynsklasse A
Det er, per januar 2014, 10 skoler i Rana kommune som ikke er godkjent etter § 6 i forskrift
om miljørettet helsevern. Disse skal ha et fungerende internkontrollsystem, og tilsyn med
disse skolene vil være basert på internkontrollprinsippet og være en systemrevisjon med
intervju og befaring. Det er en grunnleggende forutsetning for miljørettet helseverntilsyn og
etterlevelse av krav til miljørettet helsevern at skolene har implementert internkontrollsystem
og utøver forskriftsmessig internkontroll. Fra tilsyn i 2013 viser det seg at skoler i Rana har
mangler på dette området, og det vil være et vedvarende fokus på dette området under tilsyn i
2014 også.
Følgende paragrafer blir hovedtema på rutinemessig tilsyn:
§4 – Internkontroll
§5 - Opplysnings- og informasjonsplikt
§14 - Sikkerhet og helsemessig beredskap
§15 - Førstehjelp
§16 - Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold
§17 - Smittevern
§23 - Sanitære forhold
Formålet er å undersøke om skolene har forståelse og kunnskap om miljørettet
helsevernarbeid og at de har gode systemer for dette arbeidet. Tilsyn i forbindelse med
søknader om godkjenning har mer fokus på det overordnede – internkontrollsystemet med
planer for forvaltning, drift og vedlikehold, og de fysiske forholdene inne og ute.
Tilsynsplanen for skoler i 2014 blir seende slik ut med forbehold om oppdateringer etter evt.
mottatte godkjenningssøknader:
Navn
Utskarpen skole
Lyngheim skole

Ytteren skole

Status
Ikke godkjent. Har fått frist til
3. april for å sende inn
søknad.
Det forventes at skolen skal
søke godkjenning i løpet av
året og det blir da foretatt
tilsyn ifbm. søknad.
Det forventes at skolen skal
søke godkjenning i løpet av

Utført/planlagt tilsyn
Ifbm søknad ‘14
Ifbm søknad ‘14

Ifbm søknad ‘14

Hauknes skole
Dalsgrenda skole
Alteren skole
Båsmo ungdomsskole
Båsmo barneskole

året og det blir da foretatt
tilsyn ifbm. søknad.
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent

’14
‘14
‘14
‘14
‘14

3. Tilsyn med campingplasser og gjestehavner i Rana – Tilsynsklasse C
Tilsyn med campingplasser og gjestehavner utføres etter mal fra Miljørettet Helsevern i
Vestfold. Gjestehavner må kartlegges og informasjon om campingplasser må oppdateres.
Planlagt tilsyn juni-september ’14.
4. Stikkprøvetilsyn - Tatovering og frisører med hulltaking – Tilsynsklasse B og C
I denne kategorien faller virksomheter som er meldepliktige eller godkjenningspliktige etter
forskrift om hygienekrav eller § 14 i forskrift om miljørettet helsevern, samt virksomheter
som kommer under skadedyrforskriften og drikkevannsforskriften. Det vil også bli utført
tilsyn etter alle miljørettet helsevern-forskrifter ved klager eller andre opplysninger som tilsier
at tilsyn kan være nødvendig.
Videre skal følgende oppgaver prioriteres:
Behandling av søknader og meldinger
Søknader om godkjenning etter forskrift om hygienekrav eller forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler skal behandles så raskt som mulig. Meldinger om
virksomhet etter de ulike forskriftene skal også prioriteres, og virksomhetene skal registreres i
oversikt og tilsynsplan.
Uttalelser
Miljørettet helsevern skal gi uttalelser til søknader eller planer som behandles etter andre
lovverk. Dette kan være på forespørsel fra andre myndigheter som Mattilsynet eller
Fylkesmannen, samt kommunale myndigheter som plankontoret, byggesaksavdelingen eller
miljøvernavdelingen.
Miljø og helse
Miljørettet helsevern, miljøvernrådgiver og evt. kommuneoverlege samarbeider angående
overlappende myndighetsområder, og ved behov i enkeltsaker.
Henvendelser og klager fra innbyggerne
Henvendelser om informasjon eller ønsker om rådgivning fra innbyggerne i Rana må også
prioriteres. Dette kan være henvendelser angående ulike miljøfaktorer og forhold i offentlige
bygg, men også angående forhold i private boliger. Miljørettet helsevern stopper i
utgangspunktet ved ”dørstokken” til private boliger, men rådgivning og helsediplomati bør
likevel prioriteres. Her må det utarbeides prosedyrer for ulike typer henvendelser og klager.
Dette gjøres i forbindelse med oppstått behov. Stikkord er samarbeid mellom kommunale
avdelinger og andre myndigheter eller faginstanser (NAAF, FHI, KLIF etc.).

Ny portalløsning for Rana kommune lanseres i januar og det skal prioriteres å få informasjon
og ressurser angående miljørettet helsevern opp på kommunens internettsider. Også i
forbindelse med tilsynsrunder bør det komme opp informasjon om ulike aktuelle tema på
internettsidene.
Internrevisjon og rapportering
Kvalitetssikringssystemet med internkontroll, prosedyrer og tilsynsplan gjennomgås og
revideres ved behov. Behov for endringer kan oppstå ved lovendringer, utsendte rundskriv fra
myndigheter, politiske føringer, endringer i intern organisering i kommunen, endringer i
virksomheter som faller under miljørettet helseverns tilsynsansvar m.v. Det skal i tillegg
foretas en generell gjennomgang en gang per år – i november.
Arbeid med beredskapsplan etter § 28 i folkehelseloven skal ferdigstilles innen 1.juli 2014,
samtidig som helseberedskapsplanen for helse- sosial- og omsorgsavdelingen.
I desember 2014 skal det utarbeides en årsrapport som legges frem for helse- og
omsorgsutvalget i januar 2015. Orienteringssaker og samlerapporter fra tilsynsrunder vil også
bli fremlagt utvalget til orientering.

