Aktivitetsplan 2019 i kommunene
Miljørettet helsevern, folkehelse, m.m.
1.

Barnehager og skoler:
a.
Løpende saksbehandling plan- og driftsgodkjenning, samt oppfølging av vedtak
b.
Tematilsyn fysisk miljø: skoler bygg/renhold/vedlikehold/lyd, toalett skoler, mm. Ca 35
tilsyn i 7 kommuner (Bodø, Fauske, Gildeskål, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold).
c.
Radon: Oppfølging 10 år etter fase 1-målinger (ca 130 virksomheter) og oppfølging etter fase
2-målinger
d.
Psykososialt miljø for barn og unge: Oppfølging barnehager og skoler. Tilsyn skoler
Gildeskål, Værøy, Røst, Meløy, Steigen, Hamarøy. Prosjekt lærende nettverk Bodø.

2. Andre virksomheter (badstuer, sykehjem, boblebad, solarier, campingplasser, basseng,
tatoveringsvirksomheter, bingolokaler m.m.), legionella:
a.
Nasjonalt tematilsyn miljørettet helsevern sykehjem – alle kommuner; 19 tilsyn
b.
Tilsyn bassengbad: kommune: Bodø (1), Hamarøy (1), Steigen (1)
c.
Tilsyn campingplasser/rorbucamp: Saltdal (2)
3. Annet:
a.
Oppfølging kommunene og utadretta virksomhet: Hjemmesider, media, møter med
kommuneadministrasjon, kommunestyret, samarbeid med folkehelsekoordinatorer
b.
Ulike faglige forum/møteplasser: Kommuneoverlegeforum Salten, folkehelse- og
miljøforum, plangrupper og inneklimaforum i Bodø, folkehelsealliansen i Nordland, KS
Bedrift-styre
c.
Klagesaker
d.
Uttalelser: Planer, drikkevannsanlegg, støy, m.m.
4.

Øvrige tjenester - eksternfinansiert:
a. Hygienesertifikat skip
b. Luktpanel IRIS Salten
c. Kurs legionella og psykososialt miljø
d. Godkjenningstilsyn skoler og barnehager i andre kommuner
Tilsynsplan miljørettet helsevern i Salten

Tilsyns- Kriterie
klasse
helserisiko

Tilsynsfrekvens

Fagområde og virksomheter, eller deler av virksomheter

1

Hvert 2 år

Kjøletårn, luftscrubber, boblebad og lignende (legionella) - 6
Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende (legionella) - 26
Skole og barnehage (miljørettet helsevern og legionella) - 177
Campingplasser (mrhv og legionella) - 40
Skadedyrbekjempere - 3
Asylmottak (miljørettet helsevern) - 3
Badeanlegg, badstuer (bassengforskrift) - 31
Piercing, tattoo, hulltaking (hygiene) - 7
Solarier (hygiene og stråling) – ca 17
Hoteller, overnatting , bilvaskehall, m.m. (legionella) – ca 70
Hudpleie, frisør, etc (miljørettet helsevern) - ca 60
Hoteller, restaurant, forsamlingslokaler, idrettshaller, hospitser, fengsel, etc
(hygiene og røyking) og bygg/anlegg, restauranter, annen virksomhet
(miljørettet helsevern: støy)– ca 350
Badestrender (vannprøve) – ca 10 steder

Betydelig

2

Hvert 3-4 år
Moderat

3

Lav

Tematilsyn,
etter behov
eller ved
klager
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