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Tilsynsplan for Ringerike kommune  
Miljørettet helseverntilsyn 

Godkjent:  januar 2023 Rådmann Tore Isaksen  

Godkjent:  januar 2023 Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

Formål 
Ringerike kommune supplerer Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 med tilsynsplan for 

miljørettet helsevern for 2023.    

Hensikt 
Sikre etterlevelse av folkehelseloven i virksomheter som er tilgjengelig for allmennheten og som 

benyttes av mange mennesker. 

Effektmål 
1. Bidra til å øke implementering av miljørettet helsevern i virksomheter. 

2. Bidra til å redusere risiko for helsemessige ulemper som ikke er helt uvesentlige. 

 

Resultatmål  
1. Kommunen fører miljørettet helseverntilsyn 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 % 

Fellestilsyn og samordnet tilsyn med andre tilsynsmyndigheter er aktuelt. 

 

Hjemmel 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 

Det vises til 
Helsedirektoratets veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS-2288)  

Ressurser   
Ressursgrupper 
Fag- og ressursgrupper etableres ved behov 

 

Samvirke 
Eksterne: Mattilsynet, Arbeidstilsynet, El-tilsynet, Kommuneoverlegene i nabokommuner 

 

Interne: Plan- og bygningsmyndigheten, Forurensningsmyndigheten, Landbruksmyndigheten, 

Brannvernmyndigheten m.fl. 

https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/c36d6085d4c745f3be8511fc4a44c28a/plan-for-miljorettet-helsevern-2020-2023.pdf
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Metoder for tilsynet 
Kommunens tilsynstrapp 
Tilsynstrappa er utviklet av Ringerike kommune og tilpasset til tilsyn etter folkehelseloven.   

 
Figur 1 Kommunens tilsynstrapp for miljørettet helsevern 

 

 

 

Modell for tilsynet 
Tilsynet gjennomføres etter Demings kvalitetssirkel for 

kontinuerlig forbedring «PUKK» (Planlegg, Utfør, Kontroller og 

Korriger).   

• Tilsynsplanen er dynamisk og korrigeres ved behov.  

• Tilsynsplanen kan bli endret på kort varsel som følge av 

uforutsette hendelser, beredskap, pandemi mv. 

 

Figur 2 Kvalitetssirkel for 

kontinuerlig forbedring (Demings 

kvalitetssirkel) 

 

 

 

Prioriterte tilsyn i miljø og helse i 2023 
Undervisnings-
institusjoner 

Barnehager 
Grunnskoler  

Ca. 20 – 25 
virksomheter 

Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv.    

Institusjoner Sykehjem og 
helseinstitusjoner 

Ca. 5 – 6 
virksomheter  

Forskrift om miljørettet helsevern 
Forskrift om hygienekrav … 

Hendelsesbaserte 
tilsyn 

Omgivelseshygiene Ved behov Forskrift om miljørettet helsevern 

Korona pandemi Publikums-
tilgjengelige lokaler 

Ved behov Folkehelseloven 
Forskrift om miljørettet helsevern 

 

  

Varsel om 
tilsyn

Tilsyn

Tilsynsrapport

Tilsynssak 
avsluttes

Plan

UtførKontroller

Korriger  
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Miljørettet helseverntilsyn i 2023 blir lagt opp med 

• Oppfølgende tilsyn med temaet «krav om godkjenning» i kommunale barnehager og skoler 

• Tematilsyn «krav om godkjenning» av private barnehager 

o Spørreundersøkelser (egenrapportering) 

o Tilsynsbesøk 

•  Systemtilsyn med temaet «krav til miljø og helse i sykehjem og internkontroll»  

o Spørreundersøkelse (egenrapportering) 

o Dokumentinnsyn 

o Tilsynsbesøk 

• Tilsynsrapport, vedtaksbrev eller brev om tilsynssak avsluttet.   

• Oppfølgende tilsyn til alle avvikene er lukket og tilsynssaken kan avsluttes. 

 

Lover og forskrifter ved tilsyn 
Hjemmel for planlagte tilsyn i 2023 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

• Forskrift om miljørettet helsevern 

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.    

• Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m 

• Forskrift om skadedyrbekjempelse 

 

Tilsynsveiledere 

• Helsedirektoratets veileder i kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS-2288). 

• Helsedirektoratet og Strålevernets veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og 

utleieboliger (IS-2409). 

 

Gjennomgående tema for miljørettet helseverntilsyn i 2023 

Smittevern og skadedyrforekomst 

Inneklima, luftkvalitet og lydforhold 

Renhold og vedlikehold 

Utforming og innredning 

Risiko for ulykker og skader 


