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HØRING AV TILTAK MOT SPREDNING AV LEGIONELLA
HØRINGSNOTAT FEBRUAR 2007 - HØRINGSUTTALELSE

Det vises til høringsnotat februar 2007 - høring av tiltak mot spredning av Legionella -
forslag til endringer i kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern.
Kommuneoverlegen v/miljørettet helsevern har følgende uttalelser til høringsnotatet:

- Inndeling i 2 grupper avhengig av risikoklassifisering.
En inndeling som foreslått kan være fornuftig. Basert på en risikovurdering vil det
være riktig å pålegge gruppe 1 virksomhetene en meldeplikt.
Det forutsettes imidlertid at gruppe 2 ikke nedprioriteres slik at risikofokus blir
borte.

Virksomheter i klasse 1 skal innhente 3.partsrevisjon fra akkreditert
inspeksjonsorgan.
Det vurderes som en interessant løsning å åpne for å kunne pålegge virksomheten å
gjennomføre en 3.parts inspeksjon. Det vil også være riktig at det er virksomheten selv
som skal bære den økonomiske belastningen en slik inspeksjon vil medføre. Dette
samsvarer med intemkontrolltankegangen der det er eier av virksomhet som er
ansvarlig for at driften er i henhold til regelverket.
Når det gjelder oppfølging av de funn som evt. gjøres er det ønskelig at det
inspeksjonsorganet som gjennomfører inspeksjonen også foretar oppfølgingen. Dette
vil gi bedre kontinuitet. Spørsmålet her blir imidlertid hvilket hjemmelsgrunnlag
inspeksjonsorganet vil ha for å kreve avviksbehandling. Kommunehelsetjenesten sitter
på slik regelverk gjennom kommunehelsetjenesteloven, mens et 3.parts organ ikke vil
ha denne hjemmelen med mindre dette blir delegert til organet.
Ved en 3. parts inspeksjon må dette forholdet utredes nærmere.

- Inspeksjonssertifikat / inspeksjonsrapport.
Kommunen vil få  de opplysninger som er nødvendig via meldesystemet med vedlagt
inspeksjonssertifikat / -rapport.  Kommunen skal også, uavhengig av 3. partsorganet,
foreta egne inspeksjoner av risikoutsatte anlegg. Det er imidlertid ekstremt viktig at et
evt. sertifikat ikke oppfattes som en godkjenning av anlegget og dermed en hvilepute
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for videre overvåkning. Det anmerkes i denne sammenheng at man på andre områder
nå går bort fra godkjenningsordninger nettopp pga. at dette oppfattes som en hvilepute
der det offentlige går inn og "aksepterer" forholdene.
Dersom hjemmelsgrunnlaget er på plass ser vi ikke noe hinder for at en 3. part
kan foreta inspeksjon som munner ut i en inspeksjonsrapport og ikke et
inspeksjonssertifikat.  Det anbefales derfor at det utarbeides en
inspeksjonsrapport og at oppfølgingen av rapporten foretas av det organ som
foretar inspeksjonen.

Styrke internkontrollen i virksomhetene og samordne HMS regelverket og
regelverket for miljørettet helsevern innenfor kravet om internkontroll.
Det er krav til internkontrollsystem i flere forskrifter innenfor miljørettet helsevern,
bl.a forskrift om miljørettet helsevern, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler, forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v., forskrift om
hygienekrav for frisør-, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v......m.fl.
Ingen av forskriftene gir imidlertid noen god beskrivelse av hvordan et slik system
skal /kan bygges opp. En hjemling av internkontrollforskriften av 06.12.1996, nr. 1127
i kommunehelsetjenesteloven og ta inn kommunehelsetjenesteloven kap. 4a i
internkontrollforskriftens § 2 vil imidlertid gi en bedre hjemmel for å sette krav til
hvilke elementer internkontrollsystemet skal inneholde.
Det vurderes derfor som positivt med en samordning av internkontrollkravet
innen HMS og miljørettet helsevernregelverket.

Høringsuttalelsen er gitt på vegne av kommuneoverlegene og miljørettet helsevern i Hamar,
Stange og Løten kommuner.
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