
 
 
 
Miljørettet helsevern i Alta kommune  
 

Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune  
E- post: krto@alta.kommune.no / tlf. 78 45 54 37 
 

mailto:kristin.torum@alta.kommune.no
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Drømmesituasjon....  

GRUPPEARBEID I FORSAMLINGEN 
100 personer får gjort mye mer enn 1 person  
 
• Strategi for å informere om hva miljørettet helsevern er!  
• Maler for sjekklister for ulike typer tilsyn 
• Mal for søknad om godkjenning, meldeskjema 
• Intervjuguider til bruk ved ulike tilsyn  
• Gjennomføre tilsyn  
• Revidere IK- systemet miljørettet helsevern  
• Oppdatere hjemmeside med fagartikler om miljørettet helsevern  
• Saksbehandling klagesaker  
• Ajourføre oversiktsregisteret over til tilsynsobjekter 
• Planlegge nye tilsyn  
Neida, ikke gruppearbeid denne gangen...  
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Informasjon om:  

 Ansvar og organisering  
 Myndighet  
 Finnmark og Alta kommune 
 
 Hva omfattes av miljørettet 

helsevern i Alta kommune?  
 Hva jobber helsekonsulent i 

Alta kommune med?  
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Ansvar og organisering  
Miljørettet helsevern i Alta kommune   

• 100 % stilling som helsekonsulent 
fra januar 2000 

• Kommuneoverlege delegert 
myndighet  

• Organisering i Alta kommune – 
rådmann, kommunalledere for ulike 
tjenesteområder, virksomhetsledere 

• Helse- og sosialadministrasjonen / 
staben til kommunalleder for 
tjenesteområde helse og sosial   

Kommunalleder / Nestleder HS  / 
Servicekontoret (4 pers) / Kommuneoverlege 
/ Helsekonsulent / 3 rådgivere / 3 personer 
som jobber med velferdsteknologi / 
Prosjektmedarbeider 
omorganiseringsprosess i HS /Fagansvarlig 
Profil  
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Myndighet delegert til kommuneoverlege  

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3 (miljørettet helsevern) 
og kap 6 (samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn m.v)  
 

• Forskrifter om miljørettet helsevern som er hjemlet i folkehelselovens 
kapittel om miljørettet helsevern 
 

• Andre forskrifter:  
– Forurensningsforskriften del 4. Kommunelegen tildeles kommunens 

forurensningsmyndighet etter §§ 13-2, 13-17, 13-18 samt tilsynsmyndighet for 
kommunens egne anlegg etter kap 12 
 

– Strålevern (Strålevernforskriften) av 29.10.10, § 54 om tilsyn av solarier.  
§ 54. Tilsyn. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1380 

 
 

 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1380
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Alta kommune  

• Bystatus 1. januar 2000 
• Areal: 3 665,39 km² 
• 2015: Passerte 20.000 innbyggere 
• 2018: 20.653 innbyggere  
• Den kommunen i fylket med flest 

innbyggere  
– Hammerfest: 10.527  
– Sør- Varanger: 10.199 
– Vadsø: 6154 

 
Finnmark fylke:  
Areal: 48 631,09 km² 
Befolkning: 76.149 innbyggere  
19 kommuner  

 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kvadratkilometer
https://no.wikipedia.org/wiki/Kvadratkilometer
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Hva omfattes av miljørettet helsevern i Alta 
kommune?  

TILSYN  
 Retningslinjer for risikobasert tilsyn  

 Lovverk og delegasjoner, arbeid i Alta, 
tilsynsformer  

 Tilsynsklasser 
 Oversikt over tilsynsobjekter  

 Tilsynsregister, excel  
 
Blant annet:  
• 5000 barn/ungdommer i barnehage/skole 

– 27 bhg / 16 grunnskoler / 1 vid skole  

• 5 basseng 
• 3 tatovering  
• 5 sykehjem  
• Elevheim til videregående skole 
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Alta kommune  - bysentrum og distrikter  

Langfjordbotn 
Talvik 

Rafsbotn  

Tverrelvdalen 
Øvre Alta 

Kviby 

Kvalfjord 

Altneset 

Korsfjord  

Lerresfjord 

Kåfjord 
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Alta sentrum – skoler  

 

Saga skole  

Tverrelvdalen skole 

Gakori skole 

Bossekop skole  

Elvebakken skole  

Aronnes skole  

Komsa skole 
  

Alta ungdomsskole 
Sandfallet ungdomsskole  
Alta videregående skole  

Alta Kristne Grunnskole  

Kaiskuru nærmiljøsenter  

Øvre Alta skole  
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Alta sentrum – barnehager  

 
 

Holmen gårds- og naturbarnehage AS  

Kaiskuru barnehage  

Saga barnehage 

Kronstad barnehage 

Snehvit barnehage  
Furua barnehage 
Rishaugen barnehage 

Komsatoppen barnehage 

Aronnes barnehage  

Oterfaret barnehage Gakori barnehage 

Alta Siida  
Sentrum barnehage 
IMI barnehage (3 enheter) 
Midtbakken barnehage  
Nyland studentbarnehage 
 Holten barnehage  

Tornerose barnehage 
Bossekop barnehage 
Breidablikk barnehage  
Furuly barnehage  
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Utvikling i barnehager og skoler i Alta   

• Midlertidige barnehager som har 
blitt varige (brakker, 
utebarnehager)  

• Nye skoler, ombygging av skoler  
• Skolerigg ved eksisterende skoler  
• Midlertidige lokaler ved 

ombygging  
• Stor ombyggingsprosess Alta 

videregående skole  
• Private grunnskoler  
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Hva jobber helsekonsulent i Alta kommune 
med? Jfr. arbeidsplanen 2018 

 
TEMA SKOLER OG BARNEHAGER  
 Oppfølging av tidligere tilsyn og skoler og barnehager, avvik, avslutte tilsyn  
 Oppsummeringsrapport – tilsyn av grunnskoler i 2016 og 2017 
 Oppfølging av «mat og måltider» i barnehager (dokumenttilsyn) 
 Tilsynskampanje risikovurdering og beredskap i barnehager  
 Løpende saksbehandling, søknad om godkjenning, oppfølging av klagesaker, innmeldte avvik  
 Etablere faste samarbeidsmøter med oppvekst og kultur og kommunale bygg 
 Utarbeide rutiner for opplysningsplikt i samråd med ansvarlige for virksomhetene  

 
TEMA TILSYN 
• Utarbeide plan for tilsyn av virksomheter 
• Oppfølging og gjennomføring av tilsynsplan  
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Hva jobber helsekonsulent i Alta kommune 
med? Jfr. arbeidsplanen 2018 

TEMA HELSE I PLANLEGGING  
• Kommuneoverlegens tilråding i plansaker og høringsuttalelser for å  bidra til synliggjøring av 

helsekonsekvenser  
• Delta på interne planmøter 
• Kommuneplanens arealdel, bidra i arbeidsgrupper  
• Bidra i arbeidet med å utarbeide veileder/retningslinje som viser minstekrav for å sikre 

universell utforming av offentlige bygg og uteområder  
• Bidra med råd og veiledning i evt. temaplaner og aktuelle saker  
• Vurdere rutiner for samarbeid med byggesak  

– Generelt om saker innen miljørettet helsevern  
– Håndtering av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet  
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Hva jobber helsekonsulent i Alta kommune 
med? Jfr. arbeidsplanen 2018 

TEMA: INFORMASJON, RÅD OG 
VEILEDNING  
• Informasjon om kravene om internkontroll til ulike 

virksomheter 
• Påse at Alta kommunes hjemmeside inneholder 

oppdatert informasjon om miljørettet helsevern  
• Bidra med informasjon om fagområdet på møter, kurs og 

konferanser. Aktuelt både lokalt i Alta kommune, 
Finnmark og landet. Kan sees i sammenheng med 
arbeidet i NEMFO 

• Nyhetsbrev om miljørettet helsevern, 2-4 ganger per år 
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Hva jobber helsekonsulent i Alta kommune 
med? Jfr. arbeidsplanen 2018 

TEMA: ADMINISTRASJON OG INTERNKONTROLL  
• Revidere dokumentet "Retningslinjer for tilsyn innen miljørettet 

helsevern» 
• Risikovurdering av tilsynsobjekter innen miljørettet helsevern  
• Sikre internkontroll på miljørettet helsevern  

– Revidering av systemet  
– Utarbeide nye rutiner og prosedyrer  
– Oppdatere/revidere og utarbeide nye maler og søknadsskjema  
– Utarbeide beredskapsplan for kommunens oppgaver etter kap 3 i 

folkehelseloven, samt påse at kravene i forskrift om miljørettet 
helsevern §§ 5 og 6 om beredskap overholdes 

• Oppdatere informasjonen på fellesområdet Bollo  
• Løpende saksbehandling og oppfølging av klagesaker  
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Eksempler på klagesaker  
 

• Støy og boliger (musikk, skytebaner, 
bil med aggregat, trailertrafikk)  

• Sikkerhet ved nytt idrettsanlegg  
• Flombelysning ved butikk nær bolig 
• Lukt fra fjernvarmeanlegget  
• Støy fra vedproduksjon  
• Hygiene ved rasteplasser  
• Støy og lukt fra hundehold  
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Ny klagesak – barnehage klager på støy 
fra byggeplass  
Barnehagestyrer:  
Uholdbart mye støy, støv og vibrering fra byggeplassen «vegg i vegg» med vår barnehage 
Mye lyd, vibrering i bakken, vegger som har fått sprekker, flyvende grusstøv 
Vurderer om de kan være utendørs med barna pga høy støy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: http://alta-omsorgs.kystnor.no/ (web- kamera) 
Hva er gode grep i videre oppfølging?  

http://alta-omsorgs.kystnor.no/
http://alta-omsorgs.kystnor.no/
http://alta-omsorgs.kystnor.no/
http://alta-omsorgs.kystnor.no/
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Hva jobber helsekonsulent i Alta kommune 
med? Jfr. arbeidsplanen 2018 

TEMA: OVERORDNET 
FOLKEHELSEARBEID  
• Tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta 

kommune, tjenestens deltakelse  
• Deltakelse i folkehelseutvalget i Alta kommune  
• Bidra i arbeidet med ulike tiltak: 

Byløyperennet, Alta 10- toppers, refleksdagen 
• Kontaktperson i HS i arbeidet med 

kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv. Innspill til årlige handlingsplaner  

• Barnetråkk  
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Eksempler 
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Hva jobber helsekonsulent i Alta kommune 
med? Jfr. arbeidsplanen 2018 

TEMA: ANDRE OPPGAVER  
• Hjemmesiden Alta kommune  

– Hovedansvarlig / kontaktperson tjenesteområde 
helse og sosial  

– Lede arbeidsgruppe i HS  
• Verneombud 
• Tillitsvalgt Naturviterne i Alta kommune  
• Styremedlem i NEMFO (Nettverk for miljørettet 

folkehelsearbeid)  
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Takk for meg   
Ønsker dere alle et fint opphold i Alta 

Utsikt fra Komsatoppen: http://portalta.kystnor.no/ (web- kamera) 
 
 

http://portalta.kystnor.no/
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