Handlingsplan for HMTS 2022
Det tas forbehold om endringer fortløpende ut fra situasjon og behov i kommunene

1. Miljørettet helsevern i eierkommunene
1.1 Godkjenninger av virksomheter
- Plan- og driftsgodkjenning av barnehager, skoler og tatoveringsvirksomheter

1.2 Tilsyn og oppfølging virksomheter og kommuner
(tilsynsfrekvens er normalt hvert 4. år – jf egen tilsynsplan)
- Tematilsyn barnehager og skoler: Tema fysisk miljø, hygiene, renhold, internkontroll. Totalt 179. Ca
65 tilsyn.
- Oppfølging tidligere tilsyn
- Tilsyn hygiene, smittevern, renhold campingplasser. Totalt ca 40. Ca 28 tilsyn
- Tilsyn veitoaletter, andre turiststeder. Ca 12 tilsyn
- Landsomfattende kampanje solarier. Totalt ca 15
- Tematilsyn badeanlegg. Totalt 25. 10 tilsyn
- Legionella: Tilsyn/oppfølging
- Informasjon og nye rutiner ny forskrift mrhv barnehager og skoler
- Beredskap lovverk
- Fagmøter etter ønske og behov; bla legionella, hygiene, internkontroll
- Bidrag i arbeidsgrupper, prosjektgrupper etter behov

1.3 Robuste barn i gode relasjoner i barnehage og skole – tilsyn og veiledning
- Vurdere oppgavene i forhold til ny barnehagelov og ny forskrift mrhv barnehager og skoler
- Tematilsyn (skoler/barnehager)
- Samarbeid om kompetanseløftet i skoler og barnehager

1.4 Behandle klagesaker etter folkehelseloven med forskrifter
Løpende oppfølging av klagesaker. Samarbeid med andre etater og kommuneoverlege

1.5 Uttalelser til og bidrag i ulike planer og fora, mm
- Gjennomgang og ev uttalelse i medhold av folkehelseloven til kommunale planer på høring
- Delta i Folkehelsealliansen i Nordland

1.6 Øvrige oppgaver
- Beredskap, oppdrag/hasteoppdrag knyttet til samfunnssituasjonen i kommunene eller annet
- Samarbeid med kommuneoverlegene, kommuneoverlegeforum, mm
- Hygienesertifikat skip i Bodø og Sørfold
- Samarbeid med folkehelsekoordinator og øvrige fagetater i kommunene; fagmøter, mm
- Faglig kompetansesenter for kommuneadministrasjon og publikum
- Informasjon, veiledning, hjemmeside, facebook
- Presentasjon i eierkommunenes politiske organ
- Møter i styre og representantskap
- Organisasjonsutvikling

2. Annet
2.1 Prosjekt luktregistrering
Oppdragsgiver IRIS Salten
2.2 Prosjekt Helgeland 2022
Bidra til arbeid mrhv i ytre Helgeland. Egen delprosjektstilling HMTS i 2022. Eksternt finansiert
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