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Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

 

Plan for miljørettet helsevern er revidert i samsvar med kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020.  

 

Plan for miljørettet helsevern er endret fra tidligere versjoner. 

Planen er revidert og erstatter versjon 2017-2019 som bestod planen av disse fem 

dokumentene: 

- Plan for miljørettet helsevern    

- Program for miljørettet helseverntilsyn    

- Beredskapsplan for miljørettet helsevern    

- Plan for miljørettet helseverntilsyn 

- Prosjekt: Strategi for universell utforming – miljørettet helsevern* 

* Prosjektet er avsluttet, og kommunnen deltar ikke lenger i nettverk for universell utforming 

og mottar ikke støtte for dette arbeidet. Universell utforming er innarbeidet i kommunens 

ordinære plan og utviklingsarbeid, herunder i miljørettet folkehelsearbeid.    

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Planens endringer er basert på de erfaringer tjenesten har gjort i foregående planperiode. Det 

er erkjent en mindre grad av forutsigbarhet i gjennomføring av planlagte tilsynsprogram og 

tilsynsplaner. Det skyldes flere forhold, bl.a. uforutsette hendelser og tilsynsobjektenes evne 

til å håndtere tilsyn etter Folkehelseloven. Miljørettet helsevern har uendret et årsverk som 

fagansvarlig, hvilket gjør tjenesten mindre fleksibel ved økt arbeidsbelastning. I kommende 

planperiode vil tilsynsplanene omfatte tilsyn med samme tema i flere virksomheter, og det 

prioriteres deltakelse nasjonale tilsynskampanjer. Formålet med tilsynene er uendret: dels å 

verifisere om lov og forskrift overholdes, og dels bidra til læring og utvikling av tjenestene. 

Tilsynsprogram og beredskapsplan for miljørettet helsevern inngår som egne kapittler i 

planen.  

 

NS-9000 familien ligger til grunn for utformingen av planen. Tilhørende prosedyrer vil bli 

redigert i samsvar med NS 9000- familien og ny Kommuneloven, kapittel 25. Internkontroll 

(§§ 25-1 og 25-2).   

 

Godkjenning av plan for miljørettet helsevern 2020-23 



 

 

Rådmannen godkjenner plan for miljørettet helsevern 2020-23 og anmoder om at den 

publiseres på kommunens internettside med en oppdatert introduksjon. 

 

Med hilsen 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

      Karin Møller 

Kommuneoverlege 
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