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Aktivitetsplan HMTS 2023 
 

1 Godkjenninger av virksomheter 

- Plan- og driftsgodkjenning av barnehager, skoler og tatoveringsvirksomheter  

2 Tilsyn og oppfølging virksomheter 

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

 - Tilsyn barnehager og skoler. Totalt 173:  

o Tema internkontroll, inne- og utemiljø, drift og lydforhold. Ca 50 tilsyn (Beiarn, Bodø, 

Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen). Spesiell oppfølging av 

virksomheter som enda ikke har akseptabelt radonnivå 

o Tema psykososialt miljø – robuste barn i gode relasjoner i barnehage og skole. Fokus på 

ungdomskoler 

- Tilsyn hygiene, smittevern, renhold campingplasser. Totalt ca 40. Ca 5 tilsyn (Meløy, Saltdal, 

Bodø) 

- Tilsyn veitoaletter, andre turiststeder. Ca 12 tilsyn 

- Tilsyn badeanlegg. Totalt 25. 7 tilsyn (Bodø, Beiarn, Hamarøy, Røst, Værøy, Sørfold) 

- Tilsyn tatoveringsvirksomheter: Totalt 6. Tilsyn med alle (Bodø) 

- Tilsyn/oppfølging i forhold til hygiene og internkontroll spesielt i forhold til rutiner for å hindre 

legionellaoppblomstring 

- Fysisk tilsyn med sykehjem: Oppfølging av landsomfattende tilsynskampanje i 2019. Fokus på 

beboernes forhold; innemiljø, trivsel, mm. Ca 18 tilsyn 

- Gjennomgang/møter med skadedyrbekjempere. Spesielt fokus på rutiner ved oppdrag i barnehage 

og skole.  

- Oppfølging av pålegg fra tidligere tilsyn 

- Beredskap lovverk 

3 Henvendelser/klager  
Løpende oppfølging. Samarbeid med andre etater og kommuneoverlege 

4 Uttalelser og kontakt med eierkommunene   
- Beredskap, oppdrag/hasteoppdrag knyttet til samfunnssituasjonen i kommunene eller annet 

- Samarbeid med kommuneoverlegene, kommuneoverlegeforum (ca 4 møter pr år), mm  

- Gode saksbehandlingsrutiner med ulike kommunale etater 

- Delta på fagmøter, dialogmøter, eiermøter, mm  
 

- Faglig kompetansesenter for kommuneadministrasjon og publikum 

- Presentasjon i eierkommunenes politiske organ  

- Gjennomgang og ev uttalelse i medhold av folkehelseloven til kommunale planer på høring 
- Gjennomgang av kommunenes hjemmesider med innspill for å sikre at informasjon om 

miljørettet helsevern er best mulig der også 

5 Øvrige oppgaver  
- Formidle samfunnsaktuelle tema og nyheter og vårt arbeid i aktiv og informativ 

hjemmeside og facebookside 

- Møter i styre og representantskap 

- Organisasjonsutvikling 

- Delta i Folkehelsealliansen i Nordland 

6  Annet (ekstern finansiering)  
- Prosjekt luktregistrering: Oppdragsgiver IRIS Salten 

- Hygienesertifikat skip: Hygienesertifikat skip i Bodø og Sørfold  
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Tilsynsplan miljørettet helsevern i Salten 

Forskriftene er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, kap 3 

Tilsyn- 

klasse 

Kriterie 

helserisiko 

Tilsyns- 

frekvens 

Fagområde og virksomheter, eller deler av 

virksomheter * 

Lovverk 

1 Betydelig Hvert 2. 

år 

 

Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, 

innendørs fontener (legionella) – 5  

Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende 
(legionella) – 24 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

2 Moderat Hvert 4. 

år 
 

Skoler og barnehager (miljørettet helsevern og legionella) 

- 173  
Campingplasser (mrhv og legionella) - ca 37 

Skadedyrbekjempere – ca 3 

Asylmottak (mrhv) – ca 3 
Badeanl, badstuer (bassengforskr) - ca 25  

Piercing, tattoo, hulltak (hygiene) – 6 

Solarier (hygiene og stråling) – ca 10 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler 
Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om strålevern 

Forskrift om hygienekrav for frisør,- hudpleie,- 
tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 

Forskrift om badeanlegg, bassengbad, bastu, 

mv 

3 Lav Tema 
tilsyn 

etter 

behov/ 

klage 

Hotell, bilvaskehall, m.m. (legionella) – ca 70  
Hudpleie, frisør, etc (mrhv) - ca 60  

Hoteller, overnattingssteder, fiskecamper, restaurant, 

forsamlingslokaler, idrettshaller, hospitser, fengsel, etc 

(hygiene, røyking) 

Bygg/anlegg, restauranter, m.m. (mrhv, støy) – ca 350  

Badestrender (vannprøve) – ca 10 steder 

Forskrift om miljørettet helsevern 
Forskrift om hygienekrav for frisør,- hudpleie,- 

tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 

 

*Antall virksomheter pr 2022 

 


