
 Interkommunalt selskap (IKS)

 IKS-loven

 Selskapsavtale

 Ca 84 000 innbyggere

 4 ansatte

 Lovpålagte kommunale oppgaver, tilsyn. mm 

 Delegert myndighet i 10 kommuner

(samråd med kommuneoverlege)

 Basisoppgaver – basistilskudd 

(46,5 kr/innbygger i 2020)

 Andre oppgaver

www.hmts.no



Visjon: Trygge og sunne innbyggere

Virksomhetside 
 Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor folkehelse og miljørettet 

helsevern 

 Være et kompetansesenter og tilby lovpålagte oppgaver, prosjektarbeid og andre 

tjenester innenfor aktuelle fagområder

Verdier: Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige

Mål: Å være den foretrukne leverandør av helse- og miljøtjenester for befolkningen

Fokusområder
 Faglige basistjenester for eierkommunene 

 Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene 

 Faglige tjenester for andre kunder

 Etablere god kontakt med eierkommuner og øvrige kunder

www.hmts.no



IKS-loven

Selskapsavtale HMTS

Etiske regler

Visjon – virksomhetside – verdier - mål

Retningslinjer

• Instruks styret

• Instruks daglig leder

Langtidsplan 2019 - 2022

Årsmelding 2018

Aktivitetsplan 2019

Tilsynsplan miljørettet helsevern Salten

Styringsdokumenter

www.hmts.no

http://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/selskapsavtale__16.pdf
http://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/selskapsavtale__16.pdf
http://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/1c8464e3859921673e331467d78289ad.doc
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/aktivitetsplan_kommunene_2019.pdf
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/aktivitetsplan_kommunene_2019.pdf
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/aktivitetsplan_kommunene_2019.pdf
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/aktivitetsplan_kommunene_2019.pdf
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/langtidsplan_20192022.pdf
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/aarsmelding_2018_4.pdf
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/aktivitetsplan_kommunene_2019.pdf
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/tilsynsplan_miljoerettet_helsevern_i_salten.pdf


Selskapsavtale – formål

 Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, 

fysikalske og tekniske forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og 

forurensning overfor eierkommunene eller andre.

 Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse etter ønske fra eierkommunene.

 Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor eierkommunene 

eller andre.

Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver 

www.hmts.no



 Strategi, økonomiplan (4 år) og budsjett neste år: Vedtas av eierne i høstmøte

 Budsjettgrunnlag året etter: Vedtas av eierne i møte vår

 Tilsynsplan

 Handlingsplan: Forslag sendes kommuneoverlege/rådmann nov året før. 

Sendes så til postmottak og legges ut på hjemmeside. 

Rapportering

 Kommunevis rapporter til kommunenes årsrapport (ferdig januar)

 Årsmelding og regnskap: Vedtas av eierne i møte vår

 Kommuneoverlegeforum, fagmøter, adm. møter med kommunen

Planlegge aktiviteter

www.hmts.no



Miljørettet helsevern
Folkehelselovens kap 3. Ansvar: Kommunen

 Lov om folkehelseloven (Folkehelseloven) – kap 3
• Forskrift om miljørettet helsevern

• Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann

• Forskrift om skadedyrbekjempelse

• Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu, m.m.

• Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 

hulltakingsvirksomhet m.v. (Forskrift hygienekrav for frisørvirksomhet, mv.)

• Forskrift om hygieniske forhold om bord i fartøyer

 Lov om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven)

 Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
• Forskrift til lov om kirkegårder

 Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
• Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

www.hmts.no



Tilsynsplan

Tilsyn

klasse

Kriterie

helserisiko

Tilsyns-

frekvens

Fagområde og virksomheter, eller deler av 

virksomheter 

Lovverk

1 Betydelig Hvert 2. 

år

Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, 

anlegg, innendørs fontener (legionella) – 6 

Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og 

lignende (legionella) – 24

Lekedilla - 1

Forskr. om miljørettet helsevern

2 Moderat Hvert 4. 

år

Skoler og barnehager (miljørettet helsevern 

og legionella) – 177: 

Ca 45 tilsyn pr år (+ driftsgodkjenning)

Campingplasser (mrhv og legionella)  - 58

Skadedyrbekjempere – ca 3

Asylmottak (mrhv)  2

Badeanl, badstuer (bassengforskr) – 29 

Piercing, tattoo, hulltak (hygiene) – 6

Solarier (hygiene og stråling) – ca 22

Forskr. om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler

Forskr. om miljørettet helsevern

Forskr. om strålevern

Forskrift om hygienekrav for 

frisørvirksomhet, mv

Forskr. om badeanlegg, 

bassengbad, bastu, mv

3 Lav Tema

tilsyn 

etter 

behov/ 

klage

Hotell, bilvaskehall, m.m. (legionella) – ca 70 

Hudpleie, frisør, etc (mrhv)  - ca 60 

Hoteller, overnattingssteder, fiskecamper, 

restaurant, forsamlingslokaler, idrettshaller, 

hospitser, fengsel, etc (hygiene, røyking)

Bygg/anlegg, restauranter, annen virksomhet 

(mrhv, støy) – ca 350 

Badestrender (vannprøve) – ca 10 steder

Forskr. om miljørettet helsevern

Forskr. om hygienekrav for 

frisør,- hudpleie,- tatoverings- og 

hulltakingsvirksomhet

www.hmts.no



Handlingsplan 2020

1 Faglige basistjenester for eierkommunene
• Tilsyn etter tilsynsplan av virksomheter omfattet av folkehelseloven med forskrifter, mm

• Behandle klagesaker etter folkehelseloven med forskrifter

• Uttalelser til og bidrag i ulike planer og fora

• Robuste barn i gode relasjoner i barnehage og skole

• Samarbeid med kommuneoverlegene i eierkommunene

• Øvrige faste oppgaver

2 Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene
• Veiledning og kursing innenfor ulike tema

• Prosjekter, bidrag i planarbeid

3 Faglige tjenester for andre kunder 
• Tilsyn av virksomheter omfattet av folkehelseloven med forskrifter, mm

• Saksbehandling etter folkehelseloven med forskrifter

• Veiledning og kursing innenfor ulike tema

• Prosjekter, bidrag i planarbeid

4 Etablere god kontakt med eierkommuner og øvrige kunder

www.hmts.no



Forskrift om miljørettet helsevern 

i barnehager og skoler

 Alle skoler og barnehager skal være godkjent 

• Plangodkjenning

• Driftsgodkjenning

 Ansvar for å gi godkjenning: HMTS

 Ansvar for at virksomheten søker 

godkjenning: Virksomhetsleder/eier

Tema ved godkjenning: Internkontroll, lys, lyd, inneklima, bygg/ uteområde, 

materiale, renhold, førstehjelp, radon; Internkontroll, lys, lyd, inneklima, 

bygg/uteområde, materiale, psykososialt miljø, renhold, førstehjelp, radon, 

mm. Inkludert målinger.

www.hmts.no



 HMTS: 

• Folkehelselov (kap. 3) 

• Forskrift om mrhv i barnehager og skoler *: 

Barn / elever

 Fylkesmann: Opplæringslov § 9a: Elever

 Kommune, fagenhet: Barnehagelov*: Barn

 Arbeidstilsynet: Arbeidsmiljøloven: Ansatte

*: Høring gjennomført

Ulike tilsyn skoler og barnehager

www.hmts.no



Status skoler og barnehager – fysisk miljø

Godkjenningsstatus: 3 av 5 (Valnesfjord, Vestmyra, Sulitjelma) skoler 

og 2 av 11 (Erikstad, Sulitjelma) barnehager er ikke godkjent

 2019: 
• Tematilsyn Fauske vg, Fauske idrettsbh, Kvitre, Lyngheia (2), Medås, Hauan 

og Valnesfjord barnehager. 

• Driftsgodkjenning: Erikstad og Sulitjelma bh, Valnesfjord skole. Oppfølging 

tidligere vedtak.

• Radonbrev sendt ut 

 2020: Sulitjelma skole. 

www.hmts.no



Aktivitet/hvile (fysisk 

aktivitet)

Luftkvalitet

Belysning

Sikkerhet

Smittevern

Beliggenhet, utforming inne / ute Måltid

Vannkvalitet

RøykefrihetPsykososialt miljø

Førstehjelpskunnskap

Lydmiljø

Sanitære forhold Avfallshåndtering

Driftsgodkjenning

www.hmts.no

Internkontroll

universell utforming



 Barnehager: Tematilsyn og refleksjonsmøter (for ansatte): Systematisk arbeid 

med psykososialt miljø, robuste barn. Rådgivning og veiledning

 Skoler: Tematilsyn: Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Sikre 

systematisk arbeid. Spørreskjema og intervjuer

 Inkluderende barnehage- og skolemiljø (nasjonal satsning UDIR) - fremme 

trygge og gode barnehage- og skolemiljø og å forebygge mobbing og andre 

krenkelser. 

Erfaring: Gjennomgang og rutiner, definisjoner og planer tas tak i i alle faser av 

vårt tilsyn; Ved varsel om at vi kommer, etter tilsyn og så ev etter rapport 

Psykososialt miljø skoler og barnehager

www.hmts.no



Status skoler og barnehager – psykososialt miljø

Psykososialt miljø (§12):

 2013/14: Besøkt 7 skoler

 2018/19: Temabesøk 8 barnehager (Fauske Idrettsbarnehage, Lyngheia, 
Hauan, Vestmyra, Sulitjelma, Kvitre, Medås og Erikstad barnehager)

 2020: Ingen tilsyn planlagt

www.hmts.no



 Sykehjem: Fauske helsetun 2019 

 Badeanlegg, solarier, campingplasser

(tilsyn 2021/22) 

 Tatovering: En godkjenning

 Klagesaker: 1 (støy)

 Uttalelse planer: 11 gjennomgått i 2019

 Veiledning, spørreskjema, mm (»servicetorg»)

 Kommuneoverlegeforum: 4 møter pr år 

 Folkehelsealliansen i Nordland

 Kurs: Legionellaforebygging (Fauske deltok ikke)

Andre tilsyn / oppgaver

www.hmts.no



Tilskudd 2020 – 46,5 kr/innbygger 

Innbyggere pr 

2019 %

tilskudd 

2020

Bodø 52 024 61,7 2 419 116

Meløy 6 331 7,5 294 392

Gildeskål 1 978 2,3 91 977

Beiarn 1 022 1,2 47 523

Saltdal 4 657 5,5 216 551

Fauske 9 760 11,6 453 840

Sørfold 1 975 2,3 91 838

Steigen 2 576 3,1 119 784

Hamarøy* 2 800 3,3 130 200

Røst 508 0,6 23 622

Værøy 732 0,9 34 038

Totalt 84 363 100,0 3 922 880

www.hmts.noKompetente, ansvarlige, tilgjengelige



HMTS i framtiden

 Strategi og mål:
• Sterk og tydelig bidragsyter i kommunenes arbeid med folkehelse; Sunne 

bygg, god helse og godt miljø

• Driften skal være i økonomisk balanse

• Endre navn

• Tett samarbeid med kundene 

• Å være den foretrukne leverandør av helse- og miljøtjenester for 

befolkningen

 For eierkommunene:
• Utføre basisoppgaver med tilsyn og oppfølging av høy kvalitet

• Andre oppdrag, salg av tjenester: - Løpende /prosjekter/kurs

 For andre oppdragsgivere:
• Salg av tjenester

www.hmts.noTrygge og sunne innbyggere


