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Høringsuttalelse  -  tiltak mot legionella,  forslag til endringer i
kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern

Vi har gjennomgått høringsnotatet og synes at forslaget i stor grad er fornuftig og praktisk.
Det fins noen punkter hvor vi vil gi tilbakemelding.

Systemet med en uavhengig tredjepartsvurdering har sikkert fordeler ved at man kan innhente
kompetente virksomheter uten at kommunene selv nødvendigvis behøver å bygge opp og
vedlikeholde omfattende kompetanse. I praksis kan en slik løsning med flere involverte parter
muligens bli vanskeligere å håndtere og mer byråkratisk enn nødvendig. Samtidig kan den
også bremse kommunene i organisering av mer kompetente fagmiljøer enn de har til
rådelighet per dags dato.

Å pålegge boblebad en ekstra faglig gjennomgang ved etablering anser vi ikke som
nødvendig. Det vil jo være naturlig at kommunene uansett bør planlegge oppfølging ut ifra
meldingen man får jf forskrift om badeanlegg osv.

Et viktig spørsmål er hvilken kompetanse kommuner - og særlig småkommuner - må erverve
seg og vedlikeholde for å kunne vurdere risiko på Legionellasmitte ut ifra
inspeksjonsrapporter og meldinger. Dette spørsmål henger sammen med den mer generelle
problemstilling om hvordan kommunene på best mulig måte kan organisere utføring av
oppgavene mht miljørettet helsevern. Det foreligger gode argument for å tilråde
interkommunale løsninger som sikrer at man kan bygge opp et tilfredstillende
kompetansenivå. Selv store kommuner har etter hva vi erfarer i dag problemer med å
forholde seg til dette regelverket.

En integrering av internkontrollkravene i HMS forskriften vil ikke innebære nye helse-
miljøkrav, men er kun av lovteknisk karakter. Dette kan etter vår mening bidra til å gjøre
systemet mer oversiktelig.
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