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Rådmannens innstilling
Holmestrandkommunelar seg høre i hhtnedenståendesaksutredning.

02.09.2014 Behandlingen i Utvalget for oppvekst og omsorg

Rådmannensinnstillingble enstemmigvedtatt

Utvalget for Oppvekst og omsorg henstiller til BYSTYRET å gjøre følgende VEDTAK:

Holmestrandkommunelar seg høre i hhtnedenståendesaksutredning.

Dokumenter i saksmappen
Nr T Dok.datoAvsender/Mottaker
1I07.07.2014 Helse- og

omsorgsdepartementet

Tittel
Høringav forslagom å oppheve
betjeningskravfor solarierog
alternativeløsningerfor å håndheve
aldersgrensen

Sammendrag
Holmestrandkommunehar mottatthøringsbrevog—notatfra HOD av den 07.07, med høringsfrist
den 29.09.14.

Saksutredning



Denne saken har vært oppe til faglig vurdering flere ganger tidligere de siste 15 årene grunnet den
svært bekymringsfulle økningen i antall hudkrefttilfeller i Norge. Vi viser til våre tidligere
høringsuttalelser som alle har konkludert med et klart behov for beskyttelse av befolkningen mot
denne type strålepåvirkning.

Begrunnelsene for å regulere denne strålepåvirkningen grundig, spesielt for unge personer, er
solid dokumentert innledningsvis i horingsnotatet.
Vi vil kun tilføye at vi gjennom våre helsetjenester overfor personer under 18 år ser at uvettig
solariebruk er et åpenbart problem, samt at vi ved tilsyn med solariene i den samfunnsmedisinske
tjenesten ser at det benyttes feil lysrør for å styrke UVA-eksponeringen.
Vår erfaring tilsier således at behovet for direkte individuell informasjon og regulering av bruk,
spesielt overfor yngre personer er stort.
Vi var således svært tilfredse med vedtaket om betjente solarier, og så dette som et av de viktigste
tiltakene nasjonal helsemyndighet hadde gjort, etter en rekke innspill, bl.a. fra oss, for å redusere
kreftforekomsten i Norge.

Høringsnotatet foreslår flere alternativer til adgangskontroll, og drøfter samtidig styrker og
svakheter ved disse, både i forhold til effekt, kostnader og personvern.

Holmestrand kommune tenker at kostnadsperspektivet uansett må være klart underordnet viktige
helsehensyn for unge personer i denne sammenhengen.
Flere av forslagene, bl.a. bruk av fingeravtrykk, opprettelse av registre osv, har klart betenkelige
sider m.h.t. personverninteresser.
Vi kan ikke se at noen av forslagene vil kunne demme tilstrekkelig effektivt opp for at personer
under 18 skal kunne benytte seg av ubetjente solarier ved hjelp av personer over 18, en metodikk
vi kjenner fra andre deler av samfunnet med forsøk på aldersgrensesetting.

En tilstrekkelig effektiv kontroll med bruk av solarier for personer under 18 år ser vi således kun
ved betjente solarier, slik også tidligere utredninger har vist. Dette vil tjene folkehelsen og helsen til
den enkelte, sikre individuell informasjon til personer over 18 og trolig sikre et, ofte påkrevet, bedre
renhold enn i dagens situasjon.

Faktaopplysninger

Juridiske forhold

økonomiske konsekvenser
Ikke utover at økt kreftforekomst i seg selv gir økte kostnader for den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.

Barn og unges interesser
Unges helseinteresser er et svært viktig poeng i denne saken, se saksutredningen.

Miljøkonsekvenser

HMS/Folkehelse
Som barn og unge.

Vurderinger

Videre behandling
Bystyret


