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UTTALELSE TIL HØRING OM TILTAK MOT SPREDNING AV LEGIONELLA OG
ENDRINGER I INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN.

Kontor for miljørettet helsevern viser til brev av 20.02.200 7 publisert på internett hvor Helse- og
omsorgsdepartementet ber om uttalelser til forslag om tiltak mot spredning av legionella og
forslag til endringer i internkontrollforskriften.

Om tiltak mot spredning av Iegionella
Vi slutter oss til forslaget om å ta inn i regelverket en ordning med tredjepartsvurdering av
kjøletårn, luftskrubbere og boblebad. Dette vil være et viktig tiltak for å bedre rettssikkerheten til
tilsynsobjektene og lette tilsynet med disse, siden de tekniske vurderingene vil bli gjort av
akkreditert instans med spesialkompetanse på feltet. Det antas at det er tilfeldig hvilken
kompetanse kommunene har til å gjøre slike vurderinger selv. Dagens ordning skaper større rom
for at like forhold behandles ulikt, hvilket neppe kan ha vært lovgivers intensjon.

Om samordnet internkontrollkrav
Å samordne internkontrollkravet slik departementet foreslår, vil kunne lette oversikten, gi
sammenheng i virksomhetenes arbeid med internkontroll og føre til bedre innsikt i reglene etter
kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a. Virksomhetene vil da kunne lage bedre og mer
komplette systemer hvor også kravene gitt i medhold av kapittel 4a er tatt hensyn til. En
samordning vil kunne gjøre det enklere å føre tilsyn og drive veiledning.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil vente med å utvide internkontrollforskriften, jfr.
Helse- og omsorgsdepartementets presisering av 23.04. De mener det vil være usikkert om en
samordning vil ha effekt på virksomhetenes evne og vilje til å etterleve regelverket. Det er
vanskelig å tenke seg at en endring vil kunne svekke denne evnen og viljen, snarere tvert om.
Kontor for miljørettet helsevern ser ingen grunner til å vente med å samordne kravene, og ønsker
et slikt tiltak velkommen.
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