Årsrapport miljørettet helsevern – Gildeskål kommune – 2020
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
HMTS har en hjemmeside hvor det legges ut nyheter løpende og hvor også fagområdene er
beskrevet. Hjemmesiden er blitt revidert og framstår i ny drakt med oppdatert informasjon.
Aktivitetsplanen for kommunene samt tilsynsplan har vært fulgt opp så langt det har vært mulig i
forhold til Covid 19. HMTS har en faglig beredskap og mottar jevnlig henvendelser og spørsmål
vedrørende ulike forhold, som for eksempel om radon og fuktproblem i private boliger. I tillegg
behandles klagesaker løpende. Basisoppgavene har vært påvirket av Covid 19-pandemien.
Planlagte tematilsyn i hht tilsynsplanen ble utsatt fra mars. Driftsgodkjenningsbesøk på skoler og
barnehager er gjennomført løpende. Det er jobbet med å følge opp pålegg knyttet til tidligere
tilsyn.
Kommuneoverlegeforum Salten: HMTS administrer og koordinerer dette forumet. Normalt
avholdes det 4 slike møter i året. Fra mars ble det behov for oftere møter i forumet for å
koordinere kunnskap og innsats knyttet til Covid-19 pandemien og forskrift/veiledere. Det er
avholdt totalt 10 møter i 2020, alle elektroniske.
Folkehelsealliansen i Nordland: HMTS deltar i folkehelsealliansen i Nordland. Vi har deltatt på 3
arbeidsmøter og ett fagmøte i 2020.

Basis:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv:
 Alle skolene og barnehagene i Gildeskål er godkjent.
 3 skoler og barnehager med avvik etter tidligere tilsyn er fulgt opp (Sandhornøy
skole/barnehage, Nygårdsjøen oppvekstsenter, Sør-Arnøy skole/barnehage).
 Psykososialt miljø i skoler og barnehager:
o Det er gjennomført møter med fremlegg og refleksjonsoppgaver på temaet «Alle barn har
rett til et trygt og inkluderende barnehagemiljø» med alle ansatte i alle barnehagene. (Møtet
med Sandhornøy barnehage ble gjennomført i januar 2021.)
o HMTS har utarbeidet to ressurspakker til barnehager og skoler på temaet «Inkluderende
barnehagemiljø» og «Inkluderende skolemiljø», som er sendt ut til kommunen, avd. familie,
oppvekst og kultur.
Forskrift om miljørettet helsevern:
Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn med fokus på smittevern korona (Sandhornøy,
Skaugvoll).
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v:
Vi har oppdatert oversiktene på salonger, og kontaktet de per brev/e-post for å informere om
forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. Totalt 5 er registrert.

Salg av tjenester – Covid 19:
HMTS har løpende fulgt med på og satt oss inn i et regelverk med forskrift og en rekke veiledere
som har vært i stadig endring. Covid 19 forskriften er hjemlet i bla folkehelselovens kap 3 hvor
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HMTS er delegert myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og arbeidet er gjort ut fra denne
hjemmelen. I mars og april ble dette arbeidet gjort løpende uten fakturering. Det er utarbeidet og
sendt ut informasjon og tilbud knyttet til oppfølging av Covid 19 i ulike virksomheter til alle
eierkommunene. Alle tilsyn både telefoniske og fysiske er fulgt opp med rapporter.
Det er gjennomført:
- Telefontilsyn med tema smittevern på 4 dagligvarebutikker.
- Telefontilsyn med tema smittevern på 4 serveringssteder.
- Fysisk tilsyn med tema smittevern på 5 serveringssteder.
Bodø 12.02.21
Katalin Nagy
Daglig leder
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