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Tilsynsplan for Ringerike kommune  
Miljørettet helsevern- og covid-19-tilsyn 

Godkjent 23.03.2021 Rådmann Tore Isaksen  
 Kommuneoverlege Karin Møller 

Formål 
Ringerike kommune supplerer plan for miljørettet helsevern 2020-2023 med tilsynsplan for 
miljørettet helsevern- og covid-19-tilsyn under koronapandemien i 2021.  

Hensikt 
Sikre etterlevelse av folkehelseloven og smittevernloven i virksomheter som er tilgjengelig for 
allmennheten og som benyttes av mange mennesker. 

Effektmål 
1. Bidra til å redusere risiko for spredning av koronaviruset mellom mennesker. 
2. Bidra til å øke implementering av miljørettet helsevern i virksomheter. 
 

Resultatmål  
1. Kommunen skal føres tilsyn i virksomheter som er tilgjengelig for allmennheten og som 

benyttes av mange mennesker.  
2. Tilsynsteamet skal gi råd og veiledning til eiere, daglig ledere og ansvarlig for virksomheter 

som er tilgjengelig for allmennheten og som benyttes av mange mennesker. 

Tilsynsteamet og hjemmel 
Tilsynsteam 

Kommuneoverlegen Karin Møller 25 % 
Fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther 100 % 
Saksbehandler miljørettet helsevern Marthe Løkke-Sørengen 50 % 

  
Fellestilsyn og samordnet tilsyn med andre tilsynsmyndigheter er aktuelt. 

Hjemmel 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)  

Anbefalte opplegg og metoder for tilsynet 
Opplegg for tilsynet (utdrag fra Helsedirektoratets tilsynsveileder 12.03.2021) 
Helsedirektoratets anbefalte prioriteringer er:  

 Kjennskap til lokale forhold og virksomheter i kommunen. 
 Lokale data fra smitteoppsporingsarbeidet. 
 Folkehelseinstituttets ukesrapporter og statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no). 
 Erfaringer fra omkringliggende eller sammenlignbare kommuner, for å vurdere hva som er 

typiske smittesteder og risikosituasjoner. 
 Tilbakemeldinger fra nasjonalt kontrollsenter for innreisende. 
 Tips fra publikum eller andre myndigheter. 
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Tilsynsmetoder (utdrag fra Helsedirektoratets tilsynsveileder 12.03.2021) 
Helsedirektoratet anbefaler følgende tilsynsmetoder: 

 Informasjon og veiledning, skriftlig eller muntlig, f.eks. på telefon. 
 Stedlige tilsyn, enten varslet eller uanmeldt. 
 Dokumenttilsyn, f.eks. innhente risikovurderinger og smittevernrutiner. 
 Kombinasjon av punktene over. 

 

Prioriterte tilsyn  
 

Tilsyn vurderes og prioriteres utfra 
Situasjonsbeskrivelse:   Beskrivelse av virksomheten /situasjonen 

 Hvor stort er omfang? 
 Hvor mange som er involvert? 
 Hvilket tidsrom?   
 Særlige kjennetegn? 

Spredningspotensiale 
(risiko): 

Om vi ikke gjør noe 
 Hva er da spredningspotensialet? 
 Hvor mange vil kunne bli berørt?  
 Hvor mange virksomheter er involvert? 

Sykdomsbyrden 
(konsekvens): 

Om vi ikke gjør noe  
 Hva er da sykdomsbyrden?  
 Hva er samfunnsbyrden? 

o Fravær?  
o Sykdom?  

 Kapasitet i tjenester og virksomheter?  
 Helsevesenets evne til å håndtere pandemien fra TISK til intensiv. 
(TISK= testing, isolering, smittesporing og karantene). 

 
Det kan resultere i en score 1-5: 

Risikoklasse Omfang av smittede  Risiko for spredning 
1:  Få, enkelte berørte Lav risiko  
2:  Grupper berørt Lav til moderat risiko 
3:  Større grupper berørt Moderat til høy risiko 
4:  Uoversiktlig situasjon Høy risiko  
5:  Omfattende spredning Tap av kontroll 

 

Ansvar og myndighet  
Myndighet/delegasjon Saksbehandling etter fullmakt 
Kommuneoverlegen eller ass. 
kommuneoverlege (utlyst): 

Prinsipielle saker, spørsmål om stenging/restriksjoner 
og saker med risikonivå fra 4 og 5. 

Fagansvarlig miljørettet helsevern: Saker med risikonivå 1-3. 
Saksbehandler miljørettet helsevern: Saker med risikonivå 1-2. 
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Metoder for tilsynet 
Kommunens tilsynstrapp 
Tilsynstrappa er utviklet av Ringerike kommune og tilpasset til tilsyn etter smittevernloven og 
folkehelseloven. Tilsynsmyndigheten konferer med informasjonsrådgiverne før planlegging av tilsyn i 
virksomheter.  

 
Figur 1 Kommunens tilsynstrapp under koronapandemien 

 
 
Modell for tilsynet 
Tilsynet gjennomføres etter Demings kvalitetssirkel for 
kontinuerlig forbedring PUKK (planlegg, utfør, kontroller og 
korriger) under utførelse av tilsynet.   

 Tilsynsplanen er dynamisk og korrigeres som følge av 
utviklingen i koronapandemien og smitterisiko  

 PUKK-modell kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring.  
 Tilsynsplanen kan følgelig bli endret på kort varsel. 

Figur 2 Kvalitetssirkel for 
kontinuerlig forbedring (Demings 
kvalitetssirkel) 

Ressurser   
Faggruppe. 
Fagansvarlig miljørettet helsevern (leder) 
Saksbehandlere miljørettet helsevern  
Konsulent med ansvar for serverings- og skjenkebevillinger 
Kommuneoverlege (vara: ass. kom. lege) 
Faggruppen suppleres ved behov med: 

 Kommuneadvokat  
 Kommunens næringssjef 

 

Ressursgruppe 
Kommunens korona-næringslivsforum (faggruppen pluss kommunikasjonsavdeling og politiet). 

Informasjon
• Koronautekontakter
• Internettsider

Tilsyn
• Miljø og helse
• Smittevern

Tilsynsrapport
• Varsel om vedtak

Vedtak med 
pålegg om retting 
/ tvangsmulkt

Politiet

Plan

UtførKontroller

Korriger  
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Samvirke 
Vi samhandler med andre myndigheter.  
Eksterne: Mattilsynet, Arbeidstilsynet m. fl. 
Interne: Plan- og bygningsmyndigheten, Landbruksmyndigheten, Brannvernmyndigheten m.fl. 
 

Tilsyn gjennomføres i følgende virksomheter i 2021 
 
 
 
Undervisnings-
institusjoner 
  

 
 
 
Miljø, 
helse og 
smittevern 
  
  

Barneskoler, 
ungdomsskoler og 
videregående skoler 

 
Covid-19-forskriften 
Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv.    
     

Barnehager og 
familiebarnehager   
Læringssenter for voksne, 
kjøreskoler 

 
 
 
 
 
  
Covid-19 forskriften  
Forskrift om miljørettet helsevern  
  
 

Høyskoler og universitet 

Overnattings-
steder 

Hotell, campingplasser,  
innkvartering  

Utesteder  
 
 
 
 
 
 
Smittevern  
  

Skjenkesteder og 
serveringssteder   

Idrett og kultur Treningssentre, 
idrettshaller,  
museer 

Næringsliv Forretninger og 
kjøpesentre 

Virksomheter 
tilgjengelig for 
allmennheten 

Forsamlingslokaler, bingo, 
bowling, o.l. spillehaller 

Arrangementer Idrett- og kulturøvelser og 
arrangementer 

Covid-19-forskriften 

Én-til én 
virksomheter: 

Frisørsalonger, 
hudpleiesalonger, 
tatoveringsstudio, solarier 

Covid-19-forskriften 
Forskrift om hygienekrav for frisør-, 
hudpleie-, tatoverings- og 
hulltakingsvirksomhet m.v.  

 
Dokumentgrunnlag 
Hjemmel 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)  
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)  
Forskrift om miljørettet helsevern 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.   Forskrift om hygienekrav for 
frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.  

 
Veiledere  
Smittevernveiledere og bransjenormer for smittevern under koronapandemien 
 
Tilsynsveiledere 
Helsedirektoratets veileder i kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS-2288) 
Helsedirektoratet, 12.03.2021. Veileder for kommunens tilsyn med smittevernregler. 


