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Ønske om tilbakemelding på ny veileder i tilsyn med solarier 

På vegne av styret i NEMFO oversendes innspill til veilederen (lagt inn spor endring i vedlagte 

dokumentet), forslag til notatark/sjekkliste for tilsyn (den er litt annerledes enn DSA sin mal)  samt 

noen andre merknader som følger under. 

Merknader: 

 Det er et veldig bra initiativ å lage en slik veileder med tilhørende maler. Dette gjør det lettere å 
utføre vår tilsynsvirksomhet. Innhold i veilederen er generelt veldig bra. Vi setter stor pris på DSA 
sitt arbeid, både når det gjelder denne veilederen, men også generelt den bistanden kommunene 
får og har fått opp gjennom årene når det gjelder solarietilsyn. 
 

 Det er utfordrende å kontrollere appene og betalingsautomatene, og dermed å få kontrollert 
godt nok om det bare er de som er over 18 år som har tilgang til solariene, om «tidsuret» kan 
stilles i hht. anbefalt lenge på soltid, og om kundene får presentert informasjonsbrosjyren godt 
nok.  Det er vanskelig å avdekke eventuelle «hull» i disse systemene. Vi har lastet ned noen av 
appene og registrert oss som kunder ved tidligere tilsyn, men det er vi meget ukomfortable med, 
i og med at vi må oppgi våre personlige data som for eksempel personnummer. Vi mener at det 
bør være mulighet for en enklere kontroll av de elektroniske systemene. Det bør vurderes en 
forhåndsgodkjenning av disse systemene utført av DSA.  Noen solarier har oppslag om «dersom 
du ikke har BankID trykk «avbryt registrering» og kontakt servicetelefon». Gir dette mulighet til å 
unngå regelverket?  

 

 Det hadde vært fint med gratis solarieopplæring for tilsynspersonell (samme kurs som for de  
som vil avlegge solarieprøven).   

 

 Selv om det lages egen veileder nå, kan gjerne DSA ha et eget område for kommunale 

tilsynsmyndigheter på sine nettsider. Her kan man samle rapportmalene og evt. annet 

tilsynsmateriale, de elektroniske nyhetsbrevene, mm. Evt. med innloggingssystem.  

 

Med hilsen 

Mona Bondevik 

på vegne av styret i NEMFO 
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