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Beredskapsplan 

  

miljørettet helsevern 2022-2026 
 
 

Beiarn * Bodø * Gildeskål * Meløy * Fauske * Saltdal 

Steigen * Sørfold * Hábmer-Hamarøy * Værøy * Røst 

 

 

Kommunene plikter å utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver etter Folkehelselovens kap 

3 Miljørettet helsevern og Helseberedskapsloven §2-2. Planen skal samordnes med kommunens 

øvrige beredskapsplaner, jf Folkehelseloven §28.  

 

Folkehelselovens kap 3: Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid 

direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer 

og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 

Formålet med helseberedskap er å kunne verne liv og helse og gi nødvendig helsehjelp også 

under kriser.  

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) utfører oppgaver hjemlet i folkehelselovens kap 3 med 

forskrifter for eierkommunene.  

 

Lovverk som hjemler HMTS sine arbeidsoppgaver innenfor miljørettet helsevern: 

• Smittevernlov (HMTS er saksbehandler, smittevernoverlegen fatter vedtak) 

• Folkehelseloven (HMTS er saksbehandler og har delegert myndighet til å fatte vedtak i 

alle eierkommunene bortsett fra Beiarn hvor kommuneoverlegen fatter vedtak): 

- Forskrift miljørettet helsevern 

- Forskrift miljørettet helsevern i barnehage og skole 

- Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 

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

mv. 

• Strålevernlov m forskrift (HMTS er saksbehandler, kommunen fatter vedtak) 

 

Kommunale beredskapsplaner (inkl sårbarhetsanalyser): 

• Kommunene i Salten har utarbeidet en felles overordnet ROS-analyse pr 2022 (minus 

Værøy og Røst) 

• Kommunal kriseplan og overordnet ROS-analyse 

• Plan for helsemessig og sosial beredskap 

• Smittevernplan 

• Pandemiplan 
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Punktene i denne beredskapsplanen bør innarbeides eller legges med som vedlegg ved 

kommunens neste revisjon av overordna ROS-analyse. Kontaktinformasjon og aktuelle bidrag 

fra HMTS bør innarbeides i kommunenes overordna kriseplan. 

 

Forebyggende og løpende beredskap HMTS: 

• Strategier: Overordnet mål og prioritering av HMTS sine oppgaver for kommunene 

• Langtidsplan med økonomiplan: 4-årig oversikt over satsingsoppgaver og fokus vurdert opp 

mot økonomi, kompetanse, kapasitet og risikovurdering i forhold til helse og miljø 

• Tilsynsplan: Oversikt over antall og type virksomheter og tilsynsfrekvens i de ulike 

virksomhetene vurdert ut fra helserisiko og kapasitet 

• Årlig handlingsplan med beskrivelse av aktiviteter: Detaljert oversikt over årlig innsats 

• Kvalitetsstyringssystem med prosedyrer og arbeidsbeskrivelse: Internkontroll, beskrivelse 

av arbeidsoppgaver med lovhjemmel, prosedyrer og arbeidsbeskrivelse 

Se https://hmts.no/Dokumenter-og-innsyn. 

 

HMTS har oversikt over virksomheter og kontaktpersoner knyttet til ordinære tilsynsoppgaver; 

Skoler, barnehager, solarier, sykehjem, badeanlegg, asylmottak, campingplasser, mm. HMTS 

har samarbeid og kommunikasjonskanaler med kommunene (kommuneoverlegene spesielt) og 

kjennskap til lovverk, planlegging og gjennomføring av tilsyn samt fagområder knyttet til 

forvaltning, inneklima, hygiene, støy, legionella, smittevern, mm. HMTS har egen hjemmeside 

(https://hmts.no/no). 

 

Beredskap i HMTS ved større uønskede hendelser, akutte og/eller langvarige: 

Myndighet og plikt til å drifte miljørettet helseverntjenesten i krig og i situasjoner med kriser og 

katastrofer i fredstid.  

 

Risikogrupper: Brukere av virksomhetene og allmennheten generelt (enkeltindivid og folk flest) 

både innendørs og utendørs.  

Risikovurdering vil være:   

• Miljø- og helsefremmende arbeid (bekymring for helsemessig ulempe over tid) 

• Vesentlig helsemessig ulempe 

• Overhengende fare for helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe, død 

 

Oppgaver: HMTS sin innsats gjøres i henhold til den enkelte kommune sin beredskapsplan 

/overordna ROS-analyse og kriseplan, i nær kontakt med kommuneoverlegen i kommunen og 

etter gjeldende lovverk. 

 

Kontaktperson i alle eierkommunene: Kommuneoverlege/smittevernansvarlig. I tillegg leder på 

helsekontoret i Bodø.  

 

Andre kontakter: 

• Eierkommunene: Beiarn kommune, Bodø kommune, Fauske kommune, Gildeskål 

kommune, Hábmer-Hamarøy kommune, Meløy kommune, Røst kommune, Saltdal 

kommune, Steigen kommune, Sørfold kommune, Værøy kommune   

• Statsforvalteren i Nordland 

• Mattilsynet 

• Salten Brann IKS 

• Folkehelseinstituttet 

 

https://hmts.no/Dokumenter-og-innsyn
https://hmts.no/no
http://www.beiarn.kommune.no/
http://bodo.kommune.no/
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http://www.hamaroy.kommune.no/
https://www.meloy.kommune.no/
http://rost.kommune.no/
http://www.saltdal.kommune.no/
http://www.saltdal.kommune.no/
http://www.steigen.kommune.no/
http://www.sorfold.kommune.no/
http://varoy.kommune.no/
https://www.statsforvalteren.no/nordland/
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kontakt_oss/region_nord.764?showOffices=true
https://saltenbrann.no/kontakt/category29.html
https://www.fhi.no/
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 Uønskede hendelser 

 

Hva kan skje/ tiltak 

befolkning 

Oppgaver HMTS 

 

Hendelser over lengre 

tid som omfatter flere 

kommuner 

 Regional faglig koordinator, 

informasjonsformidling, 

samordning, lovverk, kontakt 

befolkning 

 

N
a
tu

rh
en

d
elser

 

Større 

smitteutbrudd/influensa-

pandemi 

Svært smittsom sykdom spres 

raskt. Samfunnsinngripende 

tiltak innføres i forhold til 

hygiene og 

bevegelsesmønster. Akutte 

midlertidige lovbestemmelser 

kan innføres 

 

Informasjon, 

veiledning/saksbehandling, 

tilsyn. Koordinering i  og 

mellom kommunene. 

Kontakt befolkning. Se 

kommunal smittevern- og 

pandemiplan  

 

Ekstremvær (vind, 

nedbør, flom, skred) 

som medfører større 

samfunnsinngrep over 

tid 

 

Dårlig sanitære forhold. 

Kontaminering av drikkevann. 

Giftig gassutslipp. Mulig 

strømbrudd. Ekstern tilkjøring 

vann. Isolasjon. Evakuering. 

Stenging av bygninger/flytting 

av aktiviteter 

 

Informasjon, veiledning, 

tilsyn bla midlertidige 

lokaler. Bistå kommunen(e), 

fagkoordinering mrhv 

S
to

re u
ly

k
k

er/sv
ik

t i k
ritisk

 in
fra

stru
k

tu
r 

 

Større branner, utslipp 

av farlige stoffer (for 

eksempel v/trafikkuhell, 

uhell industri) 

 

Giftig gass spres i et område. 

Isolasjon. Evakuering 

Informasjon, veiledning, 

tilsyn. Bistå kommunen(e), 

fagkoordinering mrhv 

Langvarig strømbortfall, 

svikt IKT-infrastruktur 

 

Mangel på vann, 

Skoler/barnehager må stenge. 

Temperatur- og 

inneklimaproblemer på 

sykehjem, mm. Bortfall av 

elektronisk kommunikasjon. 

Varemangel. Evakuering. 

Stenging av bygninger/flytting 

av aktiviteter. 

  

Alternativ informasjon, 

veiledning, tilsyn bla 

midlertidige lokaler. Bistå 

kommunen(e), 

fagkoordinering mrhv 

Svikt i vannforsyning 

over tid 

 

Mangel på vann. 

Skoler/barnehager må stenge. 

Ekstern tilkjøring vann. 

 

Bistå kommunen. 

Informasjon, veiledning, 

tilsyn 

T
ilsik

ted
e 

h
en

d
elser 

 

Masseankomst 

flyktninger 

 

Tilrettelegge for boliger, 

massemottak 

Informasjon, tilsyn 

asylmottak, veiledning andre 

bosteder. 

 

 

 

 

 


