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HØRING  - TILTAK MOT SPREDNING AV LEGIONELLA - LOV- OG
FORSKRIFTSENDRINGER

Saksfremstilling:

Byrådsavdelingen har mottatt Høring om tiltak mot spredning av Legionella - lov- og
forskriftsendringer,  fra Helse- og omsorgsdepartementet med høringsfrist 11. mai 2007.

Forslaget er koblet til regelverket for miljørettet helsevern, og omhandler krav om forebygging,
kontroll med innretninger og bestemmelser knyttet til utbrudd. Forslaget innebærer endringer av
kommunehelsetj eneste loven.

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne,  jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning,  jf sak 1360 av 03.07.2001. Byråden har i byrådens sak nr.:  4/2007
Administrative fullmakter i Byrådsavdeling for velferd  og sosiale tjenester pr. 01.04.2007,
videredelegert myndigheten til å avgi høringsuttalelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning
til kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.

Vedtak:

Oslo kommune avgir følgende uttalelse til tiltak mot spredning av legionella.

Oslo kommune synes prinsippet med innpassing av nye bestemmelser vedrørende Legionella i
eksisterende lover og forskrifter er bra. De foreslåtte lovendringene i kommunehelsetjenesteloven
virker hensiktsmessige og kan slik Oslo kommune ser det i prinsippet appliseres på andre
miljøfaktorer enn Legionella.

Når det gjelder det foreslåtte nye kapitlet 4a i forskrift om miljørettet helsevern, mener Oslo
kommune at det bør vurderes om de foreslåtte nye bestemmelsene kunne generaliseres gjennom
mindre endringer i gjeldende bestemmelser. Med hensyn til virkemidler og situasjoner der
virkemidlene skal/kan tas i bruk mot skadelige agens, kunne det generelt vært vist til retningslinjer
fra Folkehelseinstituttet. På denne måten kunne en sortere formelle- og faglige forhold og
bestemmelser mer konsekvent enn tilfellet er nå. Behovet for lov- og forskriftsendringer i akutte,
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nye situasjoner vil bli mindre, mens frembringing av faglige retningslinjer vil kunne skje raskere.
Oslo kommune kan ikke se at en slik utforming svekker forslaget.

Oslo kommunes vurdering av betydningen av endringene:
• Omfanget av meldeplikten i forslaget er håndterlig og rimelig.
• Innføring av krav om tredjepartsvurdering synes som et rasjonelt kvalitetssikringstiltak og

som en god støtte for det kommunale arbeidet på feltet.
• Økonomiske beregninger foretatt av departementet tilsier at tiltakene er

samfunnsøkonomisk lønnsomme. Oslo kommune eier ifølge kommunens registreringer 6
kjøletårn og I luftskrubber av de 20 - 50 kommunalt og fylkeskommunalt eide kjøletårn
og skrubbere. Dette tilsier en årlig utgift for Oslo kommune til inspeksjon av egne
innretninger i størrelsesorden kr 10 000. Kommunens utgifter til saksbehandling i
forbindelse med søknader og meldinger vil samlet ligge i størrelsesorden kr 40 000 til kr
50 000 det første året og senere under kr 5000 pr. år. De økonomiske konsekvensene blir
derfor små dersom beregninger fra Sosial- og helsedirektoratet holder, og forslaget om at
utgiftene skal dekkes innenfor kommunenes rammer synes derfor ikke urimelig.

Departementet ber om en vurdering av hvorvidt boblebad i tillegg til å oppfylle kravene i
bassengforskriften også skal gjennom en faglig inspeksjon ved etableringen. Slik situasjonen er
beskrevet synes Oslo kommune det er naturlig å gå for en mellomløsning, der en form for
typeinspeksjon er tilstrekkelig for boblebad med ferdige systemer for vannsirkulasjon og rensing.

Departementet anmoder også om høringsinstansenes syn på et forslag om å integrere
internkontrollkravet i regelverket for miljørettet helsevern i HMS-forskriften. Oslo kommunes
erfaring er at dette i praksis i en viss utstrekning allerede gjennomføres i form av systemer der
intemkontroll etter de to prinsippene, vern av befolkning og brukere og vern av arbeidstaker, er
beskrevet samlet. Oslo kommune ser det som en fordel at systemene integreres, slik at innholdet i
begrepet "internkontroll" forenkles og dreier seg om all aktivitet som utføres for å sikre at
regelverk knyttet til virksomheten overholdes.
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