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Sandhornøy skole og barnehage - tilsyn fysisk miljø - vedtak
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) viser til tilsyn ved Sandhornøy skole og barnehage utført
4.11.2019.
Bakgrunn for tilsyn - lovhjemmel
Tilsynet ble utført i henhold til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) §13, forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. og etter fastsatt tilsynsplan.
Kommunen har tilsynsansvaret etter dette regelverket og kan fatte vedtak om utbedringer med
hjemmel i folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. HMTS fører tilsyn og fatter vedtak
etter delegert myndighet fra kommunen. Vår saksbehandling skjer i samråd med
kommuneoverlegen.
Saksgang etter tilsyn
Det er utarbeidet en tilsynsrapport med nærmere beskrivelse av tilsynet og observasjoner som er gjort.
Rapport følger vedlagt.
Definisjoner av eventuelle forhold som påpekes i rapporten er som følgende:
 Merknad: Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke
ansees som avvik. Merknader forventes håndtert internt gjennom virksomhetens internkontroll,
uten videre oppfølging fra HMTS.
 Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i lov eller forskrift. Avvik vil kunne medføre
vedtak om retting. Dette er å betrakte som enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.
Konklusjon etter tilsynet
Ved årets tilsyn registrerte vi en merknad, og to gamle avvik som fortsatt er åpne. Avvik på
lydmiljø fra 2015/2016, barnehagen, er rettet og kan lukkes.
Avvik:
Avvik fra tilsyn 2016, skoledelen, er ikke rettet og videreføres. Det gjelder
1. inneklima eldre klasserom
2. internkontroll (renholdsplan).
Jamfør forskrift §§ 4, 13 (renhold), 19 (inneklima). Avvikene pålegges rettet.
I første omgang settes det tidsfrist for en oppdatert fremdriftsplan når det gjelder inneklima.
Renholdsplan bes utarbeidet innenfor kortere frist.
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø
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Frister:
For avvik 1: Plan forelegges innen 1.2.2020
For avvik 2: Retting innen 1.1.2020
Merknader:
Vinduer underetasje i eldre del har værslitasje og avskalling og bør overflatebehandles for å
forebygge mot fukt.
Vegger på toaletter med skruehull og merker bør males opp.
Hvis virksomheten kan dokumentere at avvikene allerede er rettet, vil vi vurdere å avslutte saken.
Det skal meldes skriftlig til Helse- og miljøtilsyn Salten når påleggene er utført, jamfør fristen (e).
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til folkehelseloven § 19, og forvaltningsloven
§28. Klagen må fremsettes innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes
Helse- og miljøtilsyn Salten, Stormyrveien 25, 8008 Bodø. E-post: post@hmts.no
Opplysnings- og informasjonsplikt
I hht. forskriftens §5 plikter virksomhetens leder å informere foreldre/foresatte og /eller elever om
utfordringer som virksomheten har i forhold til å overholde de ulike kravene i forskriften. Vi ber
derfor om at kopi av dette vedtaket blir videreformidlet til foreldre/foresatte, gjerne representert ved
FAU/SU.
Vedlegg:
Tilsynsrapport og målerapport
Med vennlig hilsen
Katalin Nagy
daglig leder
Kurt Stien
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Kopi til:
Gildeskål kommune - kommunalsjef oppvekst, - teknisk, kommuneoverlege
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