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Representantskap HMTS 2020 
 

Representantskapet har i 2020 bestått av følgende 22 medlemmer: 
 

Kommune Medlemmer Varamedlemmer 

Beiarn Monika Sande  1. Andre Kristoffersen 

2. Rune Jørgensen 

3. Marit Moldjord 

Beiarn Torbjørn Grimstad 1. Håkon Sæther 

2. Frank Vilhelmsen 

3. Linda T. Moen 

Bodø Ida Maria Pinnerød 1. Ola Smeplass 

2. Paro Nina Lyngmo 

Bodø Ole-Henrik Hjartøy 1. Janne Ellingsen  

2. Lars Petter Rekkedal 

Fauske  Marlen Rendall Berg 1. Ronny Borge   

2. Kassandra E.B. Petsas  

3. Ingelin Noresjø   

Fauske  Trine Nordvik Løkås   1. Nils-Christian Steinbakk 

2. Kathrine Moan Larsen 

3. Geir Olsen 

Gildeskål Bjørn M. Pedersen Ola Kaldager 

Gildeskål Ida K. Heen Anne Wiik 

Meløy Sigurd Stormo Mette Bjørnvik  

Meløy Jim Helge Andersen Marthe Barvik 

Saltdal Sverre Breivik Rune Berg  

Saltdal Jim Hansen  Gøran Andreassen 

Steigen Wibeke AA. Juul Ada Håtuft 

Steigen Øystein Laxaa Rita Lorentsen 

Sørfold Gisle Hansen 1. Sten Robert Hansen 

2. Daniel Koskinen 

Sørfold Kolbjørn Mathisen 1. Unn-Karin Pedersen 

2. Rune Edvardsen 

3. Bente Grovassbakk 

Hamarøy Britt Kristoffersen Elin Eidsvik 

Hamarøy Jan Folke Sandnes Heidi Kålvåg 

Røst Elisabeth Mikalsen Mona R. Hansen 

Røst Harjeet Jassal Kent H. Storåker 

Værøy Susan Berg-Kristiansen Asbjørn Myklebust   

Værøy Rita Adolfsen Jill Arntsen 

Styret HMTS 
 

Til mai 2020:        Fra mai 2020: 

Medlemmer Medlemmer 

Kyrre Didriksen (leder)  Kyrre Didriksen (leder) 

Benedikte Dyrhaug Stoknes (nestleder)  

Line Voll Bang 

Benedikte Dyrhaug Stoknes (nestleder) 

Line Voll Bang 

Varamedlemmer i rekkefølge      Ørjan Kristensen  

1. Ørjan Kristensen                                       Tordis Sofie Langseth 

2. Tordis Sofie Langseth 

Administrasjon HMTS 
 

Katalin Nagy: Daglig leder 

Kurt Stien: Rådgiver 

Trond Mathiassen: Overingeniør  

Lill Tove Furre: Rådgiver  
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Årsrapport HMTS 2020 

1 Organisasjon 
HMTS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 

Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Hamarøy, Steigen, Sørfold og Værøy. Eierkommunene 

betalte i 2020 et basistilskudd på kr 46,5 pr innbygger til selskapet. Selskapet har kontor i 

Bodø og har miljørettet helsevern, folkehelse og tilsyn som arbeidsområder. HMTS er 

miljøfyrtårnbedrift. Selskapet er organisert etter Lov om interkommunale selskaper.  

 

Det er gjennomført 8 styremøter og 2 representantskapsmøter. 

2 Driftsåret 2020 

2.1 Basistjenester 
HMTS har en hjemmeside hvor det legges ut nyheter løpende og hvor også fagområdene er 

beskrevet. Hjemmesiden er oppgradert og fornyet i 2020. Aktivitetsplanen for kommunene 

samt tilsynsplan har vært fulgt opp så langt det har vært mulig i forhold til Covid 19.  HMTS 

har en faglig beredskap og mottar jevnlig henvendelser og ulike spørsmål, som for eksempel 

om radon og fuktproblem i private boliger. I tillegg behandles klagesaker løpende. 

Basisoppgavene har vært påvirket av Covid 19-pandemien. Planlagte tematilsyn i hht 

tilsynsplanen ble utsatt fra mars. Driftsgodkjenningsbesøk på skoler og barnehager er 

gjennomført løpende. Det er jobbet med å følge opp pålegg knyttet til tidligere tilsyn.  

 

Som følge av Covid 19 pandemien ble det gjennomført hygienetilsyn på alle campingplasser i 

mai/juni. 

 

Kommuneoverlegeforum Salten: HMTS administrer og koordinerer dette forumet. Normalt 

avholdes det 4 slike møter i året. Fra mars ble det behov for oftere møter i forumet for å 

koordinere kunnskap og innsats knyttet til Covid-19 pandemien og forskrift/veiledere. Det er 

avholdt totalt 10 møter i 2020, alle elektroniske. 

 

Inneklimaforum: HMTS drifter inneklimaforum i Bodø kommune. Det er avholdt 3 møter. 

 

Tilsyn og saksbehandling virksomheter 

 Plan- og driftsgodkjenning barnehager og skoler: 4 

 Barnehager: 8 tematilsyn fysisk miljø og 4 tematilsyn/oppfølging psykososialt miljø 

 Skoler: 12 tematilsyn fysisk miljø og 2 tematilsyn/oppfølging psykososialt miljø 

 Bassenganlegg: 3 tilsyn 

 Legionella/dusjanlegg: 11 tilsyn/oppfølginger   

 Tatoveringsvirksomheter: 0 godkjenningssaker  

 Campingplasser/overnatting: 35 tilsyn  

 Lekeland: 1 tilsyn  

 Helsehensyn i plan: 36 plansaker/høringer er gjennomgått  

 Klagesaker: 11 klagesaker fra privatpersoner/kunder. Mest støyklager (fra 

strømaggregat, bilvei, varmepumpe, industri, hanehold, fly, musikk). I tillegg en sak 

om manglende skadedyrsikring (mus).  

 

Totalt er 89 % av alle skoler og barnehager driftsgodkjent.  
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Radon i skoler og barnehager:   

Rapporteringsfrister for skoler og barnehager fulgt opp. En del har måttet følge opp 

langtidsmålinger som viste nivå over tiltaksgrense med fase 2 målinger i åpningstida når 

ventilasjon går som normalt.  

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v:  

Vi har oppdatert oversiktene på salonger ved hjelp av offentlige registre og kontaktet de per 

brev/e-post for å informere om forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. Det er 

utfordrende å ha fullstendig oversikt da en del salonger har vært etablert før registreringskrav 

var inntrådt, og nye etableres som regel uten at det meldes inn til kommunen/HMTS selv om 

de har meldeplikt. Offentlige registre inneholder også inaktive/opphørte steder. 

 

Folkehelsealliansen i Nordland: HMTS deltar i folkehelsealliansen i Nordland. Vi har deltatt 

på 3 arbeidsmøter og ett fagmøte i 2020.  

 

HMTS sin hjemmeside er blitt revidert og framstår i ny drakt med oppdatert informasjon.  

HMTS har også bidratt med fagforelesning på Nord Universitet. 

Vi har presentert status HMTS på kommunestyremøter i Hamarøy og Fauske og deltatt på 

adm møter i Hamarøy, ledermøte i Bodø og rådmann/kommunedirektørmøte i Salten. 

 

Kommunevis oversikt:  
 

Beiarn kommune – 2020  

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

 Begge skolebyggene og 1 av de 2 barnehageavdelingene er godkjent.  

 Både skole og barnehager er fulgt opp med saksbehandling i 2020. Alle avvik knyttet til 

tidligere tilsyn er bekreftet lukket.  

 Psykososialt miljø i barnehager og skoler: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skoler på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 

skolemiljø» som er sendt til kommunen. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern:  

Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på Covid 19-tiltak på 3 virksomheter 

(Tollå, Moldjord). 

 

Bodø kommune – 2020 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

 24 av 29 skoler og 58 av 60 barnehager er godkjent.  

 Det er ikke mottatt plangodkjenningssøknader eller driftsgodkjenningssøknader dette året. 

 Det er gjennomført tematilsyn på fysisk miljø, inneklima og lyd på 9 barnehager: 

Breivika, Mellommyra, Stadionparken, Engmark, Studentongan, Nissebo, 

Læringsverkstedet Saltvern og Bodøsjøen, Paradiset. Det ble registrert 12 avvik 

(vedlikehold, internkontroll, radon).  

 15 skoler og barnehager med avvik etter tidligere tilsyn er også fulgt opp  

 HMTS administrerer «Inneklimaforum i Bodø». Det er avholdt 3 møter i 2020. 

 Psykososialt miljø i skoler og barnehager: 

o HMTS deltar med en ressursperson i den nasjonale satsningen «Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø». I Bodø har 16 barnehager, 12 skoler og 13 SFOer og 

Saltvern Fellesskap deltatt i 2020. Barnehager som har deltatt er: Løding barnehage, 

Jentoftsletta barnehage, Linken barnehage, Rønvik barnehage, Skaug oppvekstsenter, 

Læringsverkstedet Knerten barnehage, Sentrum barnehage, Stokkvika barnehage, 
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Nordlandia Mellommyra barnehage, Saltstraumen barnehage, Asphaugen barnehage, 

Norlandia Bjørneborgen barnehage, Skivik barnehage, Bamsebo barnehage, Misvær 

barnehage og Skjerstad oppvekstsenter. Skoler som har deltatt er: Skaug oppvekstsenter, 

Løpsmark skole, Grønnåsen skole, Hunstad ungdomskole, Rønvik skole, Aspåsen skole, 

Saltstraumen skole, St. Eystein skole, Østbyen skole, Mørkvedmarka skole, Misvær 

skole og Skjerstad oppvekstsenter. SFOer som har deltatt er: Alstad B SFO, Saltvern 

SFO, Skaug SFO, Løpsmark SFO, Grønnåsen SFO, Rønvik SFO, Aspåsen SFO, 

Saltstraumen SFO, St. Eysteins SFO, Østbyen SFO, Mørkvedmarka SFO, Misvær SFO 

og Skjerstad SFO. HMTS har deltatt på 54 møter i forbindelse med denne satsningen. 

o HMTS har utarbeidet to ressurspakker på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og 

«Inkluderende skolemiljø» som er sendt ut til alle barnehagene og skolene i kommunen. 

 

 

Forskrift om miljørettet helsevern: 

 Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern Covid 19 på alle 

campingplassene; Bodøsjøen, Geitvågen, Kjerringøy, Saltstraumen, Elvegård 

(Saltstraumen), Misvær, Åseli.  

 Legionella:  

o 3 virksomheter er fulgt opp i forbindelse med legionellatilsyn og rådgivning; Avinor, 

Nordlandssykehuset og Alstad ungdomsskole.  

o Det er gjennomført 1 felles møte med administrasjon om internkontroll legionella 

 Det er mottatt 9 klager som er fulgt opp. Disse var knyttet til støy (8), og inneklima (1).   

 Lekeland: 1 lekeland er fulgt opp med tilsyn og kontakt i forbindelse med 

bekymringsmeldinger om mangelfullt smittevern. 

 Helsehensyn i plansaker: Det er mottatt og gjennomgått 18 planer til høring. Helsehensyn 

ble vurdert som tilfredsstillende i alle disse.  

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

77 frisør- og hudpleiesalonger er registrert og kontaktet per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll.  

 

Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu, m.m: 

Det er gjennomført tilsyn på 3 badeanlegg; Bodin videregående skole, Mørkvedbadet, 

Nordlandsbadet. To anlegg hadde avvik (internkontroll prøvetaking) som senere ble rapportert 

lukket.  

  

Hygienesertifikat: Vi har utstedt 1 hygienesertifikat for skip ved Bodø havn på vegne av 

kommunen. 

 

Annet: Vi har deltatt på et ledermøte i Bodø og hatt møte med OK-avd vedrørende ny 

barnehagelov. 

 

Fauske kommune – 2020 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

 2 av 5 skoler og alle 11 barnehager er godkjent.  

 Det ble behandlet 2 plangodkjenningssøknader. 

 Det er gjennomført tematilsyn på fysisk miljø i forbindelse med plangodkjenning, ved en 

barnehage og en skole (Valnesfjord barnehage og Fauske vgs. Søbbesva). 

 Utestående avvik fra tidligere tilsyn og driftsgodkjenninger er fulgt opp.  
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 Psykososialt miljø i skoler og barnehager: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skoler på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 

skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. oppvekst og kultur. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern: 

 Tilsyn ved en stall gjennomført, Stall Elverhøy. Krav i forbindelse med terapiridning ble 

gjennomgått.  

 Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern Covid 19 (Sulitjelma, 

Lundhøgda, Fauske). 

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

Vi har oppdatert oversiktene over og kontaktet salonger per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. Totalt 12 er registrert.  

 

Annet: Vi har presentert HMTS på kommunestyremøte i Fauske.  

 

Gildeskål kommune – 2020 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: 

 Alle skolene og barnehagene i Gildeskål er godkjent. 

 3 skoler og barnehager med avvik etter tidligere tilsyn er fulgt opp (Sandhornøy 

skole/barnehage, Nygårdsjøen oppvekstsenter, Sør Arnøy skole/barnehage).  

 Psykososialt miljø i skoler og barnehager: 

o Det er gjennomført møter med fremlegg og refleksjonsoppgaver på temaet «Alle barn 

har rett til et trygt og inkluderende barnehagemiljø» med alle ansatte i alle barnehagene. 

(Møtet med Sandhornøy barnehage ble gjennomført i januar 2021.) 

o HMTS har utarbeidet to ressurspakker til barnehager og skoler på temaet «Inkluderende 

barnehagemiljø» og «Inkluderende skolemiljø», som er sendt ut til kommunen, avd. 

familie, oppvekst og kultur. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern:  

Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern Covid 19 (Sandhornøy, 

Skaugvoll). 

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

Vi har oppdatert oversiktene på salonger, og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. Totalt 5 er registrert. 

 

Hamarøy kommune – 2020 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: 

 Alle barnehager og skoler i tidligere Hamarøy kommune, samt Arran barnehage, er 

godkjent. Status på de andre skolene og barnehagene fra tidligere Tysfjord kommune er 

ikke oppdatert.  

 Tilsyn ved en barnehage gjennomført, driftsgodkjenning Arran barnehage. 

 Psykososialt miljø i barnehager og skoler: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skoler på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 

skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. oppvekst. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern: 
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Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn på de som holdt åpen med fokus på smittevern 

Covid 19 (Presteid, Ness, Ulvsvåg, Sørkil, Notvatn, Tømmernes). 

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. Totalt 2 er registrert. 

 

Annet: Vi har presentert HMTS på kommunestyremøte i Hamarøy og deltatt på et møte med 

administrasjonen. 

 

Meløy kommune – 2020 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

 8 av 10 skoler og 5 av 7 barnehager er godkjent. 

 Det er behandlet én plangodkjenningssøknad.  

 Psykososialt miljø i barnehager og skoler: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skoler på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 

skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. oppvekst. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern: 

 Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern Covid 19 (Furøy, 

Åmnes, Skarvannet, Reipå).  

 Legionella: En virksomhet har fått råd/veiledning om legionellatiltak (Ewos Halsa). 

 Helsehensyn i plansaker: Det er mottatt og gjennomgått 6 planer til høring. Helsehensyn 

ble vurdert tilfredsstillende i alle.  

 

Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu, m.m: 

En skole er fulgt opp ad. avvik badeanlegg (Bolga) 

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll.  Totalt 11 er registrert.  

 

Røst kommune – 2020 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: 

 Skolen og barnehagen er godkjent. 

 Klage på inneklima ved skolen fulgt opp. 

 Psykososialt miljø i barnehager og skoler: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skoler på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 

skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. oppvekst og kultur. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern:  

Rådgivning i en klagesak vedrørende støy. 

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. 1 salong er registrert. 

 

Saltdal kommune – 2020  
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Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

 Alle skoler og barnehager er godkjent. 

 Utestående avvik fra tilsyn 2017-2019 er fulgt opp. 

 Psykososialt miljø i barnehager og skoler: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skole på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 

skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. oppvekst og kultur. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern: 

 Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern Covid 19 (Rognan 

fjordcamping, Nordnes camp/bygdesenter, Storjord turistsenter, Skaiti fjellcamping).  

 Legionella:  

o 1 sak med påvist legionella er fulgt opp med rådgivning (sykehjemmet). 

o Vi har hatt møte (teams) om internkontroll legionella med administrasjonen i 

kommunen.  

 1 klage på skadedyr/forurensning i nabolag er fulgt opp over tid og behandlet.  

 Helsehensyn i plansaker: 1 plan vurdert. Helsehensyn vurdert som tilfredsstillende.  

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. 3 salonger er registrert. 

 

Steigen kommune – 2020  

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.: 

 Alle skoler og barnehager i Steigen er godkjent. 

 2 skoler og barnehager med avvik etter tidligere tilsyn er fulgt opp (Steigenskolen 

Leinesfjord og Steigenbarnehagen Engeløya). 

 Psykososialt miljø i barnehager og skoler: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skoler på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 

skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. oppvekst og kultur. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern:  

 Sykehjemmet er fulgt opp, etterslep avvik.  

 Legionella: 1 møte med administrasjonen om internkontroll legionella. 

 Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern Covid 19 ved 

campingplass Leinesfjord.  

 Helsehensyn i plansaker: 5 planer mottatt og gjennomgått. Helsehensyn ble vurdert 

ivaretatt i alle disse.   

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. 3 salonger er registrert. 

 

Sørfold kommune – 2020 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: 

 Alle skoler og barnehager er godkjent.  

 1 barnehage med avvik etter tidligere tilsyn er fulgt opp.  

 Psykososialt miljø i barnehager og skoler:  



9 

 

o Det er gjennomført tematilsyn på psykososialt miljø ved Røsvik skole og Nordsia 

oppvekstsenter. 

o HMTS har utarbeidet to ressurspakker til barnehager og skoler på temaet «Inkluderende 

barnehagemiljø» og «Inkluderende skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. 

oppvekst og kultur. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern: 

 Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern Covid 19 (Mørsvik, 

Øyra og Straumen). 

 Legionella: 1 møte med administrasjonen om internkontroll legionella er gjennomført. 

 Helsehensyn i plansaker: Det er mottatt og gjennomgått 2 større planer til høring. 

Helsehensyn var ivaretatt.  

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v:  

Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. 2 salonger er registrert. 

 

Hygienesertifikat: 2 skip fikk oppdaterte sertifikat ved Elkem Salten. 

 

Værøy kommune – 2020 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.: 

 Skolen er godkjent. Barnehagen har etterslep på retting og mangler endelig godkjenning. 

Retting pågår. 

 Skolen og barnehage har avvik etter tidligere tilsyn, disse er fulgt opp.  

 Psykososialt miljø i barnehager og skoler: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skoler på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 

skolemiljø» som er sendt til kommunen. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern:  

Sykehjemmet er fulgt opp, etterslep på avvik fra tilsyn 2019.  

 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 

Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 

forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. 3 salonger er registrert. 
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2.2 Salg av tjenester 

 Luktpanel, administrasjon: HMTS er engasjert av Iris Salten til å administrere 

luktmeldinger.  

 Dønna kommune: Oppdrag innenfor miljørettet helsevern/internkontroll. 

 

 Covid 19: 

HMTS har løpende fulgt med på og satt oss inn i et regelverk med forskrift og en rekke 

veiledere som har vært i stadig endring. Covid 19 forskriften er hjemlet i bla folkehelselovens 

kap 3 hvor HMTS er delegert myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og arbeidet er gjort ut 

fra denne hjemmelen. I mars og april ble dette arbeidet gjort løpende. Det er utarbeidet og 

sendt ut informasjon og tilbud til alle eierkommunene knyttet til oppfølging av Covid 19 i 

ulike virksomheter. Alle tilsyn både telefoniske og fysiske er fulgt opp med rapporter. 

 

Totalt er det brukt ca 17 ukesverk på aktiviteter knyttet til Covid 19. Av disse er det fakturert 

for ca 9 ukeverk for eierkommunene 

 

Kommunevis aktivitet: 

 

Bodø kommune:  

- Telefonrunde med tema smittevern overfor alle dagligvarebutikker og servicestasjoner i 

april 

- Besøksrunde tema smittevern ved servicestasjoner i sentrum og Tverlandet.  

- Besvart enkelthenvendelser/bekymringsmeldinger (byggeplass, kjøpesenter.) 

- Besøk ved Frelsesarmeen rusomsorg tema smittevern 

- Befaring sammen med skjenkekontrollen og Mattilsynet, gjennomgang av smitteverntiltak 

ved 6 større serveringssteder/puber.  

- Vurdering og råd, diverse henvendelser om arrangementer/messer 

- Samråd med kommuneoverlege vedrørende isolat på cruiseskip 

- Deltatt i møte sammen med kommuneoverlege ved Bodø lufthavn 

- Deltatt sammen med smittevernledelsen i teamsmøte med serveringsbransjen  

- Det er gjennomført telefontilsyn med tema smittevern i forbindelse med Covid 19-

pandemien hos følgende bensinstasjoner: Esso Rønvik, Esso Tverlandet, Shell Mørkved, 

Shell Stormyra, Circle K Hunstad, Circle K Olav 5 gate, Esso Bodøelv og YX Misvær.  

- Det sendt ut informasjon om regelverk og sjekkliste til alle serveringssteder 2 ganger og 

til alle dagligvarebutikker en gang. 

- HMTS har deltatt på ukentlige møte for gjennomgang og fordeling av enkeltsaker, 

henvendelser, klager. En del av disse er fulgt opp i tillegg til løpende direkte henvendelser 

og klager. Dette gjelder bla kjøpesentre. 

- Treningssentre: Fulgt opp med egen sjekkliste og egenmelding fra alle, samt en 

oppfølgingsrunde noe senere. 

- Vi deltar løpende på samarbeidsmøter i administrasjonen knyttet til Covid 19, og har 

deltatt på 24 slike i 2020. 

 

Gildeskål kommune: 

- Telefonrunde i april med tema smittevern 4 dagligvarebutikker  

- Telefontilsyn med tema smittevern på 4 serveringssteder 

- Fysisk tilsyn med tema smittevern på 5 serveringssteder 

 

Steigen kommune:  

- Svar på henvendelser, veiledning 
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- Telefonrunde i april til 3 dagligvarebutikker og en servicestasjon med gjennomgang 

smittevernrutiner.  

- Tilsynsbesøk gjennomgang smittevern ved 5 serveringssteder og 4 dagligvarebutikker 

senere på sommeren. 

- Veiledning smittevern til barnehager og skoler (Leinesfjord, Nordfold). 

- Mail til alle 8 serveringssteder og 6 butikker med informasjon om regelverk og sjekkliste. 

 

Meløy kommune: 

- Telefonrunde til 10 dagligvarebutikker og servicestasjoner i april.  

- Telefonisk tilsyn med tema smittevern på 11 serveringssteder  

- Fysisk tilsyn med tema smittevern på 7 serveringssteder 

 

Fauske kommune 

- Fysisk tilsyn med tema smittevern i 4 butikker, 3 serveringssteder, 1 servicestasjon og 

Fauske kino 

- Møte med kommuneoverlege  

 

Saltdal kommune 

- Oppfølging løpende henvendelser og klager 

- Veiledning smittevern idrettsanlegg (gym/svømmehall). 

- Oppfølging av klage på smittevern ved serveringssted (turistsenter) 

- Oppfølging av klage på smittevern Arena gym treningssenter 

- Veiledning renhold på veitoalett 

- Veiledning internkontroll smittevern serveringssted 

- Fysisk tilsyn med tema smittevern på 10 serveringssteder 

 

Hamarøy kommune 

- Telefonrunde tema smittevern i april til 5 dagligvarebutikker og 3 servicestasjoner 

-  Tilsyn smittevern på Innhavet – hotell, butikk og bensinstasjon 

-  Gjennomgang smittevern ved omsorgsbolig Drag 

 

Røst kommune 

- Telefonrunde tema smittevern til 1 butikk og 5 serveringssteder 

- Veiledning/gjennomgang smittevern ved julemesse (serveringssted) 

 

Sørfold  

- Telefonrunde smittevern i april til 3 dagligvarebutikker  

- Veiledning smittevern barnehage 

- Veiledning smittevern driftspersonell kommunen (bil, utstyr) 

 

3 Miljø og sosialt 

3.1  Personale 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS hadde 4 fast ansatte i 2020. Selskapet er medlem i 

Kommunal Landspensjonskasse. 
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 3.2  Arbeidsmiljø og likestilling 
HMTS er ikke tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Selskapet har ikke AMU-utvalg eller 

verneombud. Det har ikke vært materielle skader eller personulykker i selskapet i 2020. 

Samlet sykefravær med egen sykdom i 2020 har vært 0,8 %, alt er egenmeldt korttidsfravær.  

 

Selskapets 4 fast ansatte består av 2 menn og 2 kvinner. Ansatt definert i ledende stilling er 1 

kvinne. Styret består av 5 eiervalgte medlemmer hvorav 3 kvinner og 2 menn.  

3.3  Ytre miljø 
Selskapet har en miljøvennlig drift og forurenser i liten grad det ytre miljø. HMTS er 

miljøfyrtårnbedrift. 

4 Regnskap og økonomi 
Samlet driftsinntekter er kr 4 401 180,-. Driftskostnadene er på kr 4 215 619,-.  

Inkludert renteinntekt blir det et årsresultat på kr 190 774,-. Dette er kr 289 059,- mer enn 

budsjettert. Dette skyldes økte inntekter knyttet til salg av tjenester hovedsakelig innenfor 

oppfølging av Covid 19 forskrift og veiledninger samt mindre reiseaktivitet. 

 

Resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av 

resultatet i 2020 og den økonomiske situasjonen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold 

etter regnskapsårets slutt som det ikke er tatt hensyn til og som kunne hatt betydning for 

resultatet og den totale økonomiske situasjonen. 

5 Fortsatt drift 
Styret og daglig leder mener at forutsetning for fortsatt drift i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

er til stede. 
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Resultatregnskap HMTS 2020 
 
          Regnskap        Regnskap 
 Note            2020            2019 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     

Driftsinntekter     

Driftsinntekter           434 472,00            199 075,00  
Hygienesertifikat              9 250,00               9 250,00  
Prosjekt Luktpanel - Iris Salten IKS            25 974,00             24 975,00  
Prosjekt Lærende nettverk                        -               60 000,00  
     

Kommunale tilskudd        3 931 484,00         3 707 327,00  
     

Inndekning overskuddsarealer     

Sum driftsinntekter        4 401 180,00         4 000 627,00  

     

Driftskostnader     

Personalrelaterte kostnader 3,4       3 524 841,00         3 527 781,00  
Ordinære avskrivninger 2           30 249,00             30 576,00  
Annen driftskostnad 3          660 529,00            767 451,00  
     

Sum driftskostnader        4 215 619,00         4 325 808,00  

     

DRIFTSRESULTAT               185 561               -325 181  

     

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     

     

Annen renteinntekt              4 990,00             14 006,00  
Annen finansinntekt              1 295,00               1 290,00  
Finanskostnad     

Annen rentekostnad  -           1 072,00    

Annen finanskostnad     

Rentekostnader     

NETTO FINANSPOSTER              5 213,00             15 296,00  
Resultat/ordinært resultat           190 774,00          -309 885,00  
Ekstraordinær inntekt        
ÅRSRESULTAT           190 774,00           -309 885,00  

     

OVERFØRINGER     

Dekkes av annen egenkapital           190 774,00          -309 885,00  
Overført til annen egenkapital        
Overført til annen egenkapital           190 774,00           -309 885,00  
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Balanse HMTS 2020 
 

   2020  2019 

Eiendeler      
Anleggsmidler      
Varige driftsmidler      
Bygningsmessige anlegg 2    
Inventar, utstyr 2        15 694          54 005  

Sum varige driftsmidler          15 694          54 005  

       
Finansielle anleggsmidler      
Investering i datterselskap      
Investering i aksjer/andeler            6 000            6 000  

Fordringer på eiere      
Sum finansielle anleggsmidler            6 000            6 000  

       
Sum anleggsmidler          21 694          60 005  

Omløpsmidler      
Kundefordringer        138 346        114 701  

Andre fordringer         13 909        116 822  

Sum fordringer        152 255        231 523  

       
Bankinnskudd, kontanter o l 5    2 435 492      2 120 681  

Sum omløpsmidler      2 587 747      2 352 204  

Sum eiendeler      2 609 441       2 412 209  

       
Egenkapital      
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital 6    1 963 358      1 772 584  

Sum egenkapital      1 963 358       1 772 584  

       
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld          27 784          47 613  

Skyldig offentlige avgifter        292 505        269 738  

Annen kortsiktig gjeld        325 794        322 274  

Sum kortsiktig gjeld        646 083        639 625  

Sum gjeld        646 083         639 625  

       
Sum egenkapital og gjeld      2 609 441       2 412 209  

 

 

Bodø 31.12.20/26.03.20 

        
                        ___________________                                                                          ____________________ 

                      Kyrre Didriksen                                                        Benedikte Dyrhaug Stoknes 

          styreleder                                                                             nestleder 

 

______________________                                        ______________________ 

                      Line Voll Bang                                                                    Ørjan Kristensen                                                             

                      styremedlem                                                                        styremedlem 

 
______________________                                        ______________________ 

                      Tordis Sofie Langseth  Katalin Nagy                                                              

                      styremedlem                                                                        daglig leder 
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Noter til regnskapet, HMTS 2020 
 
Note 1: REGNSKAPSPRINSIPPER      
       
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak  
   
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld     
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som   
omløpsmidler.       
       
Varige driftsmidler        
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for "bedriftsøkonomiske" avskrivninger som er beregnet på  
grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.  Det er brukt lineære avskrivninger, og avskrivningssatsene er   
angitt nedenfor i note 2.       
       
Offentlige tilskudd       
Offentlige tilskudd behandles etter bruttometoden og inngår i selskapet driftsinntekter.    
       
Inntekter       
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.   
       
Fordringer       
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning    
til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.    
       

       
Note 2: VARIGE DRIFTSMIDLER      
       
Varige driftsmidler og avskrivninger:      
 Bygningsmessige Inventar/     
  anlegg maskiner Sum    
Anskaffelseskost 01.01.2019 289 061 479 955 769 016    
Tilgang 2020  0 0    
Avgang til anskaffelseskost  8 061 8 061    
Samlede avskrivninger 289 061 456 199 745 260    
Bokført verdi 0 15 695 15 695    
        
Årets avskrivning 0 30 249 30 249    
Avskrivningsprosent 10 % 20 %      
      

       
Note 3: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.    
 2020 2019     
Lønnskostnader (i tusen) (i tusen)     
Lønninger 2871 2815     
Arbeidsgiveravgift 259 258     
Pensjonskostnader 365 422     
Andre lønnsrelaterte ytelser 30 33     
Sum 3525 3528     

       
  (i hele tusen)   (i hele tusen)      
Lønn daglig leder          931                                   944       
DL pensjonskostnader                        107          125     
       
Godtgjørelse styre                              118           76      
Kostnadsført honorar til revisor            40            37      
Annen godtgj. revisor       
       
Gjennomsnittlig antall ansatte:            4            4     
       
Godtgjørelse til revisor er eks.mva.      
       
Note 4: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER     
       
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordninger  
i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor.  

       
Ordningen oppfyller kravene til tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.   
       

       
Note 5: BUNDNE MIDLER       
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I posten inngår bundne bankinnskudd på til sammen kr. 165 745     
       

       
Note 6: ENDRING I EGENKAPITALEN      
          
Annen egenkapital per 31.12.2019             1 772 585      
Årets resultat                  190 774      
Egenkapital 31.12.2020               1 963 359      
       

 
 


