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Handlingsplan 2020 – revidert høst  
(endringer i rødt) 

 

1. Faglige basistjenester for eierkommunene  

1.1 Tilsyn og godkjenninger av virksomheter 

(tilsynsfrekvens er normalt hvert 4. år – jf egen tilsynsplan) 
 

-  Plan- og driftsgodkjenning av barnehager, skoler og tatoveringsvirksomheter 

-  Tematilsyn barnehager og skoler – ev elektronisk (tema endres til hygiene, smittevern, renhold, 

toalettforhold):  

Beiarn Beiarn barnehage avd. Tollå 

Bodø Breivika, Mellommyra, Nissebo, Paradiset, Stadionparken, Studentongan, Engmark, 

Læringsverkstedet Bodøsjøen og Saltvern, Stordalen, Tusseladden, Barnas Hus, Bjerkenga, 

Hunstad Øst, Mørkvedmarka, Rensåsen, Rønvik og Stokkvika barnehager.  

Fauske Sulitjelma skole 

Gildeskål Meløy videregående skole avd. Inndyr 

Hamarøy Montessoriskole Skutvik og Storjord, Drag skole. Storjord, Marielund, Drag og Arran 

barnehager  

Meløy Bolga oppvekstsenter, Glomfjord skole, Meløy videregående skole. Glomfjord og Vall 

barnehager  

Steigen Steigenbarnehagen Leinesfjord og Steigenskolen Laskestad 

Sørfold Nordsia oppvekstsenter og Straumen skole 
 

- Tematilsyn badeanlegg: de 11 tilsynene som var planlagt utsettes.  

- Oppfølgende tematilsyn legionella (adm nivå) på sykehjem med avvik i 2019: Bodø (Sølvsuper, 

Hovdejordet/Vollsletta, Stadiontunet), Steigen, Hamarøy, Værøy, Saltdal og Sørfold (Sørfold eldresenter, 

Sørfold sykehjem). Inkluderer rutiner på andre kommunale dusjanlegg (for eksempel idrettshaller). 

- Hudpleie- og frisørsalonger: Utarbeide oversikt og ha en informasjonskampanje med brev.  

- Informasjon vedr. korona sendes: Solarier, frisører  

- Tilsyn butikker og bensinstasjoner i 7 kommuner. Sjekkliste. Rutiner for renhold. 

- Brev til NFK og Vegvesenet om rasteplasser, avfall, veitoaletter 

- Tilsyn hygiene, smittevern, renhold alle campingplasser (juni) 

1.2 Robuste barn i gode relasjoner i barnehage og skole – tilsyn og veiledning 

- Aktiv samarbeidspartner og medlem i ressursgruppa for inkluderende barnehage- og skolemiljø i Bodø 

- Tematilsyn og veiledning i de andre eierkommunene: 

Bodø Satsing inkluderende barnehage- og skolemiljø: ca ½ stilling: Skaug oppvekstsenter, 

Løpsmark skole og SFO, Grønnåsen skole og SFO, Hunstad ungdomskole, Rønvik skole 

og SFO, Aspåsen skole og SFO, Saltstraumen skole og SFO, Alstad SFO, Saltvern SFO, 

Saltvern fellesskap, Østbyen skole og SFO, Mørkvedmarka skole og SFO, Misvær skole 

og SFO, Skjerstad oppvekstsenter, Løding barnehage, Jentoftsletta barnehage, Rønvik 

barnehage, Læringsverkstedet Knerten barnehage, Sentrum barnehage, Stokkvika 

barnehage, Norlandia Mellommyra barnehage, Saltstraumen barnehage, Asphaugen 

barnehage, Bjørneborgen barnehage, Skivik barnehage, Bamsebo barnehage, Misvær 

barnehage  

Gildeskål Nygårdsjøen oppvekstsenter avd. barnehage, Sandhornøy oppvekstsenter avd. barnehage 

samt Storvik, Inndyr og Sørarnøy barnehager: Refleksjonsmøter 

Sørfold Nordsia oppvekstsenter, Røsvik skole: Tematilsyn 

1.3 Behandle klagesaker etter folkehelseloven med forskrifter 

- Løpende oppfølging av klagesaker. Samarbeid med andre etater og kommuneoverlege.  
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- Klagesaker vedrørende koronaforskrift og veilederen på virksomheter som inngår i basis 

1.4 Uttalelser til og bidrag i ulike planer og fora 

- Gjennomgang og ev uttalelse i medhold av folkehelseloven til kommunale planer på høring 

- Drifte inneklimaforum i Bodø. Vurdere behov for lignende samarbeidsfora/nettverk  

- Delta i Folkehelsealliansen i Nordland 

1.5 Øvrige faste oppgaver 

- Samarbeid med kommuneoverlegene 

- Kommuneoverlegeforum: 4 møter 

- Hygienesertifikat skip i Bodø og Sørfold (ekstern fakturering) 

- Samarbeid med folkehelsekoordinator 

- Faglig kompetansesenter for kommuneadministrasjon og publikum, informasjon og veiledning 

- Ny barnehagelov. Undersøke kommunenes tilsynsrutiner – sjekkliste  

- Ny forskrift mrhv bh og skoler: Sette oss inn i den og vurdere tilsyn, veiledninger, samarbeid med 

kommunene, etc. 

 

2. Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene  

2.1 Salg av tjenester  

- Tilsyn, veiledning og møter utover oppsatt tilsynsplan 

- Markedsføring og synliggjøring 

- Kurs om Legionellaforebygging - samarbeid med Labora: web-basert 

- Andre kurs etter avtale for eksempel smittevern, hygiene, internkontroll og psykososialt miljø 

- Tilsyn virksomheter (butikker, serveringssteder, mm sommer 2020), enkelte kommuner etter avtale  

- Klagesaker og veiledning vedrørende koronaforskrift og veilederen på virksomheter utover basis 

2.2 Prosjekter, bidrag i planarbeid 

- Bidrag i arbeidsgrupper, prosjektgrupper i utarbeidelse av planer, etc 

 

3. Faglige tjenester for andre kunder  

3.1 Markedsføring 

- Salg av tjenester 

3.2 Tilsyn av virksomheter omfattet av folkehelseloven med forskrifter, mm 

- Gjennomføre tematilsyn fysisk miljø (bygg/renhold/vedlikehold/lyd, toalett skoler, mm) og/eller 

godkjenningsprosess på skoler og barnehager  

- Gjennomføre tematilsyn på andre virksomheter (badeanlegg, campingplasser, asylmottak, solarier, 

sykehjem, mm) 

3.3 Saksbehandling etter folkehelseloven med forskrifter 

- Behandle klagesaker  

- Uttalelser til og bidrag i ulike planer 

3.4 Veiledning og kursing innenfor ulike tema 

- Kurs om Legionellaforebygging (jf pkt 2.1) 

- Andre kurs etter avtale for eksempel smittevern, hygiene, internkontroll, psykososialt miljø (jf pkt 2.1) 

 

4. Etablere god kontakt med eierkommuner og øvrige kunder 

- Presentasjon i eierkommunenes politiske organ 

- Løpende møter med administrasjonen i eierkommunene 

- Presentasjon og møter med andre kunder 

 


