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AD. HØRING  AV FORSLAG  TIL ENDRING  AV LOV  OM HELSETJENESTEN I
KOMMUNENE M.V. - INNSPILL FRA MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND

Kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal har opprettet et
interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern i Grenland, med kontor i vertskommunen
Porsgrunn. På vegne av disse kommunene og med bakgrunn i kommunehelsetjenesteloven og
forskrift om miljørettet helsevern har samarbeidet følgende innspill til endring av lov om
helsetjenesten i kommunene m.v.:

Det savnes et sterkere fokus på informasjonsarbeid innen smittefare og spredning av
Legionellabakterier, både til aktuelle virksomheter og private husstander. Det bør spesielt fokuseres
på forebyggende tiltak for å unngå smitte fra de ulike anleggene.

Meldepliktige virksomheter bør omfatte de installasjonene som har vist seg å ha størst potensial for
vekst og smitte av Legionella. Disse omfatter kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige
boblebad. Dette er basert på Norsk folkehelseinstitutts risikovurdering. Miljørettet helsevern i
Grenland stiller seg bak denne vurderingen.

Forskrift om miljørettet helsevern og internkontrollforskriften oppstiller i stor grad parallelle krav til
mange av de samme virksomhetene. Det vil kunne være en fordel for virksomhetene om
internkontrollkravene i de to regelverkene blir samlet på ett sted. Da vil det bl.a. komme tydeligere
fram at krav gitt i regelverket for helse, miljø og sikkerhet og regelverket for miljørettet helsevern
skal innarbeides i ett og samme internkontrollsystem. Dette kan bidra til en helhetlig
risikovurdering i virksomhetene.

Miljørettet helsevern i Grenland ber helse- og omsorgsdepartementet om å ta hensyn til våre innspill
til endring i kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern.
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