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HØRING AV UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM STRÅLEVERN OG BRUK AV
STRÅLING (STRÅLEVERNFORSKRIFTEN)

Landsorganisasjonen i Norge (LO) stiller seg i det store og hele positive til høringsforslaget.
Vi vil i den forbindelse også vise til vår høringsuttalelsen til "Krav om forbygging av og tiltak
mot radioaktiv forurensning i det ytre miljø" som er foreslått tatt ut av strålevernsforskriften.

LO har merket seg at med de foreslåtte endringene, vil forskriften gjelde for yrkes.
eksponering, både for ioniserende og ikke-ioniserende stråling, på Svalbard og Jan Mayen.
Vi støtter dette, men savner en synliggjøring av hvordan man skal møte de utfordringer dette
innebærer.

LO støtter at utdypende regulering for radon i arbeidslokaler utelukkende bør fastettes i
medhold av Arbeidsmiljøloven, og vi deler dette syn. Imidlertid etterlyser vi en oppfølging
fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forhold til krav knyttet til radoneksponering på
arbeidsplasser. Det kan ikke aksepteres at ikke også dette kommer med i det pågående
arbeidet.

LO har merket seg at det er Helse- og omsorgsdepartementets syn at utdwende regulering om
radon i arbeidslokaler bør hjemles i Arbeidsmiljøloven. LO deler dette syn, men vi etterlyser
en oppfølging på dette punkt.

Vi har videre merket oss at Helse- og omsorgsdepartementet argumenterer med at:
"Strålevernet har dessuten ikke et regionalt tilsynsapparat slik som Arbeidstilsynet." LO viser
til at Arbeidstilsynet er i dag helt avhengig av den kompetanse og den kapasitet som
Strålevernet har, hvilket gjenspeiler seg i den samarbeidsavtalen som eksisterer mellom
Arbeidstilsynet og Strålevernet. Det er derfor etter LOs syn helt nødvendig at Arbeidstilsynet
får styrket sin kompetanse og kapasitet hvis de skal kunne ivareta forvaltningsansvaret etter
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Arbeidsmiljøloven innen ioniserende stråling på en forsvarlig måte. Vi forutsetter at HOD og
AID i samarbeid sikrer at dette skjer.

LO vil fremheve at en stor gruppe arbeidstakere, ansatte innen helse- og omsorgssektoren
som utsettes for stråling i sitt arbeid, kommer i en spesiell situasjon sammenholdt med for
eksempel ansatte i industrien. Overvåkingen av stråleeksponeringen av ansatte innen helse-
og omsorgssektoren vil i noen grad være knyttet opp også mot hensynet til pasienter. Det er
dessuten et eget opplegg innen strålevemet for kontroll med stråling fra medisinsk utstyr som
det er naturlig å se i sammenheng med overvåking av eksponeringen av de som betjener eller
oppholder seg i nærheten av de aktuelle apparatene. LO mener at disse forhold må vurderes
nærmere, og de ansattes organisasjoner må få være med i dette arbeidet.

LO har med bekymring merket seg at vi ikke har fått svar på en henvendelse av juli i år til
Direktoratet for arbeidstilsynet om oppfølgingen av Strategier for å redusere
radoneksponering i Norge. LO vil understreke at hensynet til arbeidstakere må bli en delav
det oppfølgingsarbeidet for strategien, som har kommet så godt i gang på andre områder.

Avslutningsvis viser vi til behovet for bedre kartlegging/oversikt over radomivåer på faste
arbeidsplasser, spesielt under jord eller i berg; men også for mobile/ambulerende
arbeidsplasser i aktuelle geografiske områder. Dette er forhold som vi påpekte i
referansegruppen forbindelse med utarbeidelse av Strategier for å redusere radoneksponering
i Norge, men uten at dette er tatt med i strategien— noe vi beklager.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
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