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RAPPORT FRA GRUPPE FELLES KOMMUNEOVERLEGE 

 

 

 

Mål i delprosjektet = mandatet:  
 

 Samarbeid om kommuneoverlege-funksjonen/ samfunnsmedisin. 

 Lette rekrutteringen av leger til oppgaver i kommunehelsetjenesten.  

 Samarbeid og kompetanseløft om smittevern.  
 

Tiltak i delprosjektet:  

 Kartlegge behovet for en eller flere kommuneoverlege(r) i regionen og synliggjøre 

fordeler og ulemper ved en slik ordning.  

 Iverksette samarbeid om kommuneoverlege. * 

 Iverksette kompetanseløft og satsing på smittevern. * 

*Presisering: Gruppa finner det uriktig å iverksette noe, men ønsker å legge frem ulike 

alternativer slik at beslutningstakerne får reelle valgmuligheter. Alternativene vil ikke være 

utredet i detalj da vi mener det heller bør komme når en har valgt alternativ. 

Relevant bakgrunnsinformasjon legges ved.  

 

Fjellregionen 

Består av kommunene: Folldal, Alvdal, Rendalen,  Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen.  

Kommune Innbyggertall 

Pr 1/10-2012 

Folldal 1647 

Alvdal 2450 

Tynset 5572 

Rendalen 1936 

Tolga 1671 

Os 2025 

Røros 5593 

Holtålen 2021 

Samlet 22915 

 

«Tynset regionen» 

13276 innbyggere 

«Røros regionen» 

9639 innbyggere 
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Det er to hovedsentra i Fjellregionen. Tynset og Røros. Det er sykehus på Tynset og en 

avdeling under St Olav på Røros (Nye Røros sykehus). Røros, Os og Holtålen kommuner 

utgjør et legevaktdistrikt med base på Røros. Legevaktdistriktet for i de andre kommunene i 

Fjellregionen går under Tynset legevaktdistrikt med sete på Tynset sykehus. 

Mattilsynet på Tynset dekker Hedmarkskommunene, men Mattilsynet på Røros dekker 

Røros og Holtålen. 

Røros og Holtålen er en del av Helse- Midt, mens kommunene i Hedmark hører under helse 

Sør- Øst.  Fylkesmannen med Fylkeslegene følger fylkesgrensene. 

 

Samfunnsmedisinske oppgaver i kommunehelsetjenesten – hvorfor trenger vi 
interkommunalt samarbeid? 

 
Oppgavene som tilligger kommuneoverlege er blitt mer omfattende de siste årene, samtidig 
som mange kommuner har strevd med å rekruttere leger til samfunnsmedisinsk arbeid. 
Mange steder bærer samfunnsmedisinen preg av små fagmiljøer, lav stabilitet i stillingene, 
svak rekruttering og stor sårbarhet ved permisjoner, ferie og annet fravær.  
 
Kvaliteten i arbeidet varierer fra kommune til kommune og avhenger ofte av personen som 
innehar stillingen. Samtidig med rekrutteringssvikt i samfunnsmedisin, har mange mindre 
kommuner nedprioritert arbeidet med miljørettet helsevern, trass i at dette er en lovfestet 
oppgave.  

Pr i dag er det ingen av kommunene i Fjellregionen som oppfyller de lov- og 

forskriftsfestede kravene til samfunnsmedisinsk arbeid.  
 
Som i de fleste distriktsstrøk, har ”Fjellregionen” sine kommuneoverlegestillinger besatt av 
leger i kombinerte stillinger der fastlegearbeidet blir prioritert og utgjør hovedtyngden av 
stillingsinnholdet. I vår region er det kun en av kommuneoverlegene spesialist i 
samfunnsmedisin. Det er følgelig behov for å styrke kompetansen på området.  
 

Samfunnsmedisinske oppgaver  
 

Det samfunnsmedisinske arbeidsfeltet er vidtrekkende og er beskrevet og regulert av en 
rekke lover, forskrifter og offentlige meldinger:  
   
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven), som begge trådte i kraft i 2012, gir 
kommunene ansvar for et mer omfattende folkehelsearbeid enn tidligere – med stor vekt på 
forebyggende tiltak.  
 
Folkehelseloven skal i hht. §1 bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
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somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og 
statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i 
folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og 
systematisk folkehelsearbeid.  

Folkehelselovens § 27 beskriver den kompetanse som er nødvendig for å ivareta oppgaver 
etter loven:  

”Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver etter 
loven her. Det skal ansettes en eller flere kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for 
kommunen for å ivareta blant annet: 

a) samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7, herunder 
epidemiologiske analyser, jf. § 5 annet ledd, 

b) hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern, smittevern 
og helsemessig beredskap og 

c) andre oppgaver delegert fra kommunestyret.” 

Folkehelseloven slår fast at kommuner kan samarbeide om ansettelse av kommuneoverlege 
for å ivareta samfunnsmedisinske oppgaver.  Også samhandlingsreformen fremhever 
kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for helse- og 
omsorgstjenester («sørge-for-ansvar»), uten at kommunene samtidig pålegges bestemte 
måter å organisere tjenestene på. Dette vil gi kommunene et tydeligere og mer helhetlig 
ansvar, samt større frihet til å organisere og tilpasse tilbudet i samsvar med lokale behov. 

 
Smittevernloven regulerer arbeidet med smittevern, som er et stort arbeidsfelt der statlige 
myndigheters og publikums forventinger er økende. Alle kommuner skal ha en 
smittevernlege som har ansvar for å utarbeide forslag til smittevernplan som vedtas i 
kommunestyret. Smittevernhendelser kan plutselig oppstå og krever oppfølging, så som 
legionella-utbruddet i Østfold i 2005 og svineinfluensapandemien i 2009. Arbeidet med 
pandemien, som tok til i feriemåneden om sommeren, avdekket sviktende smittevern- og 
medieberedskap i en lang rekke kommuner.  
 
Miljørettet helsevern er et sentralt samfunnsmedisinsk arbeidsfelt som er omtalt i 
folkehelseloven samt i en separat forskrift. Kommunene pålegges å føre tilsyn med de 
faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 
helsen. En styrking av miljørettet helsevern er således en styrking av smittevernarbeidet. Det 
finnes en lang rekke bestemmelser om meldeplikt for virksomheter, gransking og 
konsekvensutredning. Miljørettet helsevern krever derfor samarbeid med kommunens 
tekniske etat. Mye viktig og lovpålagt arbeid forsømmes, som for eksempel tilsyn med 
barnehager, skoler, svømmehall, campingplasser, solarier m.m.  
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
Kommuneoverlegeoppgaver, oppsummert: 

 Lokal helsemyndighet 

 Medisinskfaglig rådgiver 

 Forebyggende og helsefremmende arbeid 

 Helseovervåking 

 Planarbeid 

 Samarbeid med helseforetak og statlige myndigheter 

 Fremme kontakt  mellom 2. linjetjenesten og kommunene 

 Miljørettet helsevern 

 Smittevern 

 Helsemessig beredskap 

 Kvalitetssikring og tilsyn 

 Helhetlig evaluering og koordinering 

 Sosialmedisinsk arbeid 

 Samarbeid med fastlegene og legevakttjenesten 

 Administrative oppgaver 

 
 
Se vedlegg 2, “Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og 
folkehelse” for mer detaljerte opplysninger.  
 

Hva sier utredninger fra prosjekter i andre kommuner? 

De siste årene har en rekke kommuner valgt interkommunale ordninger for å løse sine 
oppgaver innen samfunnsmedisin og miljørettet helsevern. I Nord-Gudbrandsdal har Sjåk, 
Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja gått sammen om en koordinatorfunksjon: 
www.nglms.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse.  

Interkommunale løsninger er etablert eller under utprøving i Østfold, Hallingdal, Værnes 
regionen, Vestfold (12 kommuner), Rogaland og Midt-Troms med flere. I Helsedirektoratets 
rapport IS-1633 Gjennomgang av miljørettet helsevern i kommunene (2009), står det i 
kapittel 3.1: 

En hovedutfordring som gjenspeiles i en rekke av svarene i undersøkelsen, er at det 
benyttes for lite ressurser i miljørettet helsevern i forhold til utfordringer og 
oppgaver. Særlig er det for lav kompetanse innen miljørettet helsevern i de små 
kommunene. Rapportens generelle funn er at miljørettet helseverntjenesten fungerer 
dårlig i de minste kommunene, dette funnet bekreftes av at mange av de små 
kommunene heller ikke har klart å svare på undersøkelsen. Dette er også et uttrykk for 
en marginal samfunnsmedisin i småkommunene. Undersøkelsen er relativt entydig på 
at oppbyggingen av miljørettet helseverntjenesten de siste årene i hovedsak har 
foregått i de store kommunene og i interkommunale samarbeid. I små kommuner som 

http://www.nglms.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse
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står utenfor interkommunale samarbeid har tjenesten mange steder blitt bygget ned. 
Dette er et funn som bør være aktuelt å vurdere ved utvelgelse av hvilke kommuner det 
bør føres tilsyn med.  

 
Det er altså en ønsket utvikling både politisk og medisinskfaglig at det opprettes 
interkommunale løsninger for miljørettet helsevern og samfunnsmedisinske oppgaver slik at 
de lovpålagte oppgavene kan løses på en faglig og samfunnsmessig tilfredsstillende måte.  
 

Følgende avsnitt er hentet fra et samarbeidsprosjekt i Indre Østfold: 

«Kommunene må på bakgrunn av dette (les: nytt regelverk/Folkehelselov/Helse- og 
omsorgstjenestelov) styrke sin medisinskfaglige kompetanse og kapasitet. Særlig vil 
det være viktig å ha oversikt over helsetilstanden i egen befolkning og hvilke 
helsetjenester det er behov for. Kommunenes politiske og administrative ledelse må 
ha et faglig godt beslutningsgrunnlag for å styre ressursbruken effektivt og med 
nødvendige prioriteringer.  
 
Kommunene skal også medfinansiere pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten. 
Det blir derfor viktig at kommunene har oversikt over hvordan disse midlene brukes, 
samtidig som kommunens egen helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten samarbeider 
godt.  
 
Både i Samhandlingsreformen og i forarbeidene til lovverket understrekes det at en 
styrking av kommuneoverlegefunksjonen er en viktig forutsetning for at kommunene 
skal kunne løse pålagte oppgaver innen helsesektoren.  
 
Kommuneoverlegene i alle kommunene får et betydelig ansvarsområde og krevende 
oppgaver. Mange av disse oppgavene vil være ganske like i den enkelte kommune. 
Prosjektgruppen mener at det vil gi klare fordeler både faglig og ressursmessig om 
det etableres et godt og forpliktende samarbeid mellom kommuneoverlegene i Indre 
Østfold». 
 
 

Bakgrunnen for å gå sammen i interkommunale samarbeid, er altså at de lovpålagte 
oppgavene som tilligger kommuneoverlegefunksjonen, er så store og omfattende at det 
ikke lenger er rimelig at de skal kunne utføres faglig tilfredsstillende nok i små 
deltidsstillinger i hver enkelt kommune.  
 
I vedlegg nr. 2 ses en sammenstilling av oppgaver som beskrevet i prosjekt om 
interkommunal kommuneoverlege fra Indre Østfold.  
 
Arbeidsgruppen har sett på rapporter og evalueringer av flere modeller som er tatt i bruk. Vi 

har bl.a. konsultert Anders Smith, ledende samfunnsmedisiner og seniorrådgiver i 

Helsedirektoratet, for å få råd om organiseringen i Fjellregionen. 
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Hvordan løse oppgavene?   

Det vil si beskrive hvilke ulike samarbeidsformer som finnes og komme med anbefaling: 

 

Erkjennelsen om at kommuneoverlegene har mange ulike og ofte spesialiserte oppgaver å 

løse har medført at det er mange steder i Norge hvor det er etablert og i ferd med å 

etableres samfunnsmedisinske samhandlingsarenaer. Det er ulike former for samarbeid, 

men behovet for interkommunal kommuneoverlege virker å være stort. Det er ingen egen 

oppskrift fra sentrale helsemyndigheter på hvordan dette skal organiseres. 

En ser for seg den interkommunale kommuneoverlege som en fagstilling som i størst mulig 

grad bør fritas for budsjett- og personalansvar. Kommuneoverlegen bør likevel være en 

naturlig samarbeidspartner i utforming av allmennlegetjenesten og være faglig 

samarbeidspartner i øvrige forhold som ligger under helsetjenesten.  

Kommuneoverlegen må trekkes med i relevant planarbeid slik at lovverkets intensjon på 

dette felt blir ivaretatt. Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for kommunen. 

 

Oppgavene 

Miljørettet helsevern med smittevern, beredskapsplanlegging og «teknisk hygiene» 

Legevakt og akuttmedisinsk samarbeid via AMK kan med hell delegeres til annen lege. 

Medisinsk faglig rådgiving og Folkehelsearbeid 

 

Mange vil hevde at de foreslåtte former for interkommunalt samarbeid er en måte å unngå 

kommunesammenslåing . De ulike samarbeidsformer som er beskrevet i vedleggene bærer 

preg av det. De beskriver ulike former for delegasjon av myndighet og ulike former for 

politisk styring av samarbeidet (politiske nemnder etc.) De skisseres kort før anbefaling av 

hva som er hensiktsmessig i vår region følger. Mer utførlig om de enkelte ordninger for 

samarbeid følger som vedlegg 2. 

Det vil være fornuftig ikke å bare se på muligheten for å etablere en interkommunal 

kommuneoverlege alene, men også se på muligheten for at det etableres et 

«samfunnsmedisinsk kraftsenter» omkring denne. Slik vil en ivareta tverrfagligheten og 

operativiteten for kommuneoverlegen. Naturlige samarbeidspartnere er: den 

interkommunale kommuneoverlegen, en interkommunal folkehelsekoordinator, mattilsynet 

og en helsekonsulent/ teknisk hygieniker Helseforetakene og Folkehelseinstituttet  

Stillingsstørrelser bør justeres avhengig av størrelsen på det området som skal betjenes.  
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Skisse over samfunnsmedisinsk enhet 

 

Kommuneoverlegen Helsekonsulent / Teknisk 
hygiene 
 

Mattilsynet 
 

Folkehelsekoordinator  

 

Ved ansettelse av interkommunal kommuneoverlege må en sikre seg at denne har en 

samarbeidspartner (= helsekonsulent) som kan ta seg av saksbehandling og være den 

operative kraft innen teknisk hygiene. Helsekonsulenten og kommuneoverlegen må ha et 

nært samarbeid med Mattilsynet og i fellesskap bygge opp en robust og kompetent enhet. 

Dette sikrer et bredt fagmiljø som er stabiliserende og rekrutterende. 

En slik organisering vil sikre ivaretakelse av en rekke områder som i dag er stemoderlig 

ivaretatt i den enkelte kommune (tilsyn etc.) og gi en solid tverrfaglig kompetanseenhet. 

Samfunnsmedisinsk enhet anbefales derfor å være: 

 Interkommunal kommuneoverlege 

 Helsekonsulent 

 Samarbeid med Mattilsynet 

 Interkommunal folkehelsekoordinator 

 Samarbeid med andre 
 

Helsekonsulentens arbeidsområder: 

Saksbehandler i miljørettet helsevern dvs.: 

 Tilsyn med drikkevann ( samarbeid med Mattilsynet) 

 Tilsyn med badeanlegg og bassengbad 

 Forskrift om miljørettet helsevern; tilsyn med campingplasser, -hoteller, herberger og 
serveringssteder, forsamlingslokaler 

 Tilsyn med skoler og barnehager 

 Tilsyn med solarier og frisørsalonger 

 Tilsyn med røyking på utesteder 

 Opplysninger knyttet til ernæring 
 

Folkehelsekoordinatorens oppgaver: 

 Iverksette og drifte hensiktsmessige tiltak for å bedre folkehelsen, eksempelvis 
etablere frisklivssentraler. 
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Kortfattet om organisasjonsformer se vedlegg 1. 

 Her følger overskriftene samt litt mer om vertskapskommunemodellen som anbefales 

Kjøp av tjenester kommuner i mellom? 

Samarbeid etter kommuneloven § 27 - eget styre 

Lov om interkommunale selskap (IKS-loven) 

Aksjeselskap 

Stiftelser 

Vertskommunemodellen 

Vertskommunemodellen dreier seg om den situasjonen der en kommune overlater bestemte 
oppgaver og beslutningsmyndighet knyttet til oppgaven til en annen kommune 
(vertskommunen).  Den innebærer ikke etablering av en egen juridisk person. Det er tale om 
et avtalebasert samarbeid mellom to eller flere kommuner.   

Samkommunemodellen 

Delegering til samkommune/vertskommune 
 

Med bakgrunn i de oppgaver en ser for seg skal løses ved en interkommunal 

kommuneoverlege er nok vertskommunemodellen den mest hensiktsmessige. Det er denne 

løsning de fleste andre har valgt og som også anbefales av Seniorrådgiver Anders Smith i 

Helsedirektoratet. Den ivaretar delegering av myndighet innen miljørettet helsevern som 

innbefatter smittevern og beredskapsplanlegging. 
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Alternativer 

 

Alternativ  Område Samarbeidende 
kommuner 

Fordeler Ulemper 

1 Hele 
Fjellregionen 

Alle i Fjellregionen Får samlet all 
kompetanse i en 
enhet 

For store avstander 
fysisk og «mentalt» 
Må forholde seg til 2 
fylkeslegeembeter og 
helseregioner. Det må 
være 2 hele stillinger 

2 Tynset Tynset, Rendalen,  
Tolga, Folldal, 
Alvdal 

Naturlig enhet. 
Har felles 
legevaktdistrikt i 
dag. 

Få 

 Røros Røros, Os, 
Holtålen 

Samarbeid og 
kommuneoverlege 
i dag.. Har felles 
legevaktdistrikt i 
dag. 

Må forholde seg til 2 
Mattilsyn, fylkesleger og 
2 helseregioner. 
 

3 Tynset Tynset, Rendalen,  
Tolga, Folldal, 
Alvdal 
Os 

En fylkeslege, en 
helseregion og ett 
Mattilsyn å 
forholde seg til 

Os i annet vaktdistrikt i 
dag. Os har mest 
tradisjon å arbeide 
nordover og har 
samarbeid om 
kommuneoverlege med 
Røros og Holtålen i dag. 

 Røros Røros, Holtålen En fylkeslege, en 
helseregion og ett 
Mattilsyn å 
forholde seg til 
Felles legevakt i 
dag og felles 
kommuneoverlege 
i dag. 

Denne enheten blir liten 
?  
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Økonomiske vurderinger knyttet til interkommunal kommuneoverlege (IKO) 

 

Bakgrunnen for vurderingene er ut fra styringsgruppens ønske om vurdering av dette basert på deres 

vedtak om at det skal være en IKO på Tynset og en på Røros. 

 

De tall som er satt opp er ikke kvalitetssikret hva kontorleie etc angår. Lønn er et rimelig anslag av 

hva virkeligheten vil innebære.  I de ulike modellene gull-bronse er det graderte stillingsstørrelser for 

helsekonsulenter og IKO. Modellene gir et oversiktlig bilde av hva en får tilbake i form av samlet 

samfunnsmedisinsk kraft og tyngde avhengig av hvor mye den enkelte kommune vil betale for 

tjenestene. En får det en betaler for. 

Dersom en velger en IKO i redusert stilling må en ha i mente: 

1. Hvor lett er det å rekruttere noen til gradert stilling ? 

2. Kan evt IKO brukes til noe annet også ( dvs offentlige legeoppgaver som 

skolehelsetjeneste, tjeneste ved IMA, tilsynslege ved sykehjem etc..)? 

Punkt 1) gjelder også for helsekonsulent. 

 

 

 

 

ØKONOMISKE VURDERINGER  
    

       Lønn regnes som brytto lønn + sosiale kostnader (ca 30%) 
  Kommuneoverlege 100% stilling  1200000 spesialist i samfunnsmedisin 

   
1050000 ikke spesialist 

 Helsekonsulent (HK) 
 

530000 
   

       Folkehelsekoordinator er det vel satt av penger til kommunevis allerede ? 
 

   

100% 
stilling 

75 % 
stilling 50% stilling 

 Lønn 
      

spesialist 
Kommuneoverlege 
(KO) 1560000 1170000 780000 

 

ikke spes. 
Kommuneoverlege 
(KO) 1365000 1023750 682500 

 

 
Helsekonsulent (HK) 689000 516750 344500 

 

       Kontorleie 
  

100000 
   Kontorutstyr 

 
100000 

   Kurs og faglig oppdatering 30000 
   skyss 

  
30000 

    
 

      



12 
 

 
 

Gulløsningen KO 100% , HK 100% 
   Kommuneoverlege (KO)  spesialist 1560000 
   Helsekonsulent (HK) 

 
689000 

   Kontorleie 
  

100000 
   Kontorutstyr 

 
100000 

   Kurs og faglig oppdatering 30000 
   skyss 

  
30000 

   

       samlet 
  

2509000 
   

       Sølvløsninger KO 75 % HK 75% 
    Kommuneoverlege (KO)  spesialist 1170000 

   Helsekonsulent (HK) 
 

516750 
   Kontorleie 

  
100000 

   Kontorutstyr 
 

100000 
   Kurs og faglig oppdatering 30000 
   skyss 

  
30000 

   

       samlet 
  

1946750 
   

       

       Bronseløsningen KO 50% HK 50% 
   Kommuneoverlege (KO)  spesialist 780000 
   Helsekonsulent (HK) 

 
344500 

   Kontorleie 
  

100000 
   Kontorutstyr 

 
100000 

   Kurs og faglig oppdatering 30000 
   skyss 

  
20000 

   

       samlet 
  

1374500 
   

       Fordeling av kostnader etter innbyggertall kommunevis 
  

 
inb. gull sølv bronse 

  "Tynset" 13276 2509000 1946750 1374500 
  Tynset 5572 1053039 817060 576884 
  alvdal 2450 463020 359260 253655 
  folldal 1647 311263 241511 170518 
  rendalen  1936 365880 283889 200439 
  tolga 1671 315798 245030 173003 
  

  
gull sølv Bronse 

  "Røros" 9639 2509000 1946750 1374500 
  røros 5593 1455840 1129596 797549 
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os 2025 527101 408981 288761 
  holtålen 2021 526060 408173 288190 
   

 

Det som står i tabellen nedenfor er kostnader fordelt etter innbyggertall ( rød skrift) 

 

Det finnes andre modeller å fordele kostnader på.  En nokså vanlig måte å dele det inn på, er en 

«inngangspris» for hver kommune fordi en del av kostnadene ligger fast uavhengig av innbyggertall. 

Resten av summen deles på kommunene ut fra innbyggertall. Hvis en for eksempel sier at 40 % av 

summen er fastkostnad, 60 % deles etter innbyggertall – eller 30-70 --- eller det som kommunene bli 

enige om.  

 Dersom en eksempelvis tar «gullversjonen»  vil en ved 40 % fast kostnad og 60% til fordeling for 

Tynset sin del bli en kostnad på kr 825.544 mens Folldal vi få en kostnad på kr 387.478 . Altså billigere 

for «store Tynset» og dyrere for «lille Folldal» 

Totalsummen er den samme, men en må velge fordelingsnøkkel. 

Arbeidsgruppen har i hoveddokumentet (som forutsettes kjent) anbefalt alternativ 2 hvor det er 

plassert en interkommunal kommuneoverlege på Tynset og en på Røros. Og at de respektive 

kommuner er vertkommuner. Dette har styringsgruppen sluttet seg til. 

 

De reelle kostnader på hva en IKO vil koste den enkelte kommune er avhengig av hvor mye de 

allerede i dag har satt av til kommuneoverlegefunksjonen. Dersom f eks Tynset har 40% stilling som 

kommuneoverlege må 20 % av denne lønnen sees på som å komme til fratrekk i sluttsummen  da vi 

anbefaler at det skal være en restfunksjon som samfunnsmedisiner ( kalt «brohode») i hver 

kommune. 

Brohodene vil sammen med IKO danne et samfunnsmedisinsk forum som vil tjene hele regionen ved 

sin kompetanse og sitt forpliktende samarbeid. 

 

Anbefalinger 

Arbeidsgruppen anbefaler at en ansetter to interkommunale kommuneoverleger og 

helsekonsulenter i hel stilling med base på Tynset og Røros.  

 

Anbefalinger fra første fremleggelse og som medførte ønske om økonomiske 

betraktninger:. 

Fra leger i samfunnsmedisinsk arbeid (fagforeningen for samfunnsmedisinere) sitt 

policydokument heter det: 

Kommuneoverlegestillingen bør ikke være mindre enn 19 timer, og i kommuner med mer enn 

10000 innbyggere, bør det være full stilling 

Det er behov for å styrke kompetanse og timetall for kommuneoverlegefunksjonene. 
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Vi anbefaler at det opprettes 2  interkommunale kommuneoverlegehjemler i Fjellregionen. 

Hver i 100% stilling. Arbeidsgruppen anbefaler videre at det bevares en 20 % 

samfunnsmedisinsk stilling i hver kommune. Dette ivaretar de faglige kravene til 

spesialiteten i samfunnsmedisin og virker rekrutterende. Denne kan fungere som et 

samfunnsmedisinsk brohode mellom det beskrevne samfunnsmedisinske kraftsentra og 

kommunen. Denne vil også ivareta de samfunnsmedisinske oppgaver ved fravær fra den 

interkommunale kommuneoverlege.  «Brohodelegene» bør trekkes med i et 

samfunnsmedisinsk forum som arrangeres 2 ganger i året. 

 

Det er arbeidsgruppens mening at 1 felles kommuneoverlege for hele Fjellregionen ikke er 

hensiktsmessig. Det medfører for store avstander både geografisk og på det mer mentale 

plan Dersom det skal være interkommunal felles kommuneoverlege for hele Fjellregionen 

bør det være to 100 % stillinger. Disse kan evt. fordele oppgavene seg i mellom.. I Alternativ 

3 tror vi enheten med Røros og Holtålen kan bli for liten selv om den har fordeler med ett 

mattilsyn, en fylkeslege og 1 helseregion. 

Arbeidsgruppen anbefaler Alternativ 2. Det er hensiktsmessig med nærhet til Mattilsynet 

som finnes på Tynset og Røros. Til hver av disse knyttes en helsekonsulent og 

folkehelsekoordinator og det formaliseres et nærmere samarbeid med Mattilsynet. Os 

kommune må da helst inn organiseres under Mattilsynet på Røros. Det anbefales at en 

kommune i hver av disse nye samfunnsmedisinske distrikt utnevnes til vertskommune.  

Dersom det er søkere som ønsker å ha noe pasientkontakt i form av fastlegearbeid bør det kunne 

drøftes, men hovedoppgaven er det interkommunale samfunnsmedisinske arbeidet. 

 

Arbeidsgruppen opprettholder sin anbefaling fra første fremlegging: 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at en ansetter to interkommunale kommuneoverleger og 

helsekonsulenter i hel stilling med base på Tynset og Røros.  
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Vedlegg 1 

Kjøp av tjenester kommuner i mellom? 
Hvis vi et øyeblikk ser bort fra den muligheten som det ble åpnet for i juni 2004 med å 

delegere offentlig myndighet innen miljørettet helsevern og smittevern til et 

interkommunalt organ eller til en vertskommune, så skal vi her minne om 

hva kommunehelsetjenesteloven sier i sin paragraf 3-5 (Medisinsk 

faglig rådgivning): «Kommunen ansetter en eller flere kommuneleger som skal utføre de 

oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks...». Tilsvarende gjelder i henhold til 

smittevernloven (kfr. smittevernlovens §7-2). Alle kommuner skal altså ha en (eller flere) 

kommunelege(r).  Det skal forstås slik at de skal ha sin egen kommunelege (sine egne 

kommuneleger) idet de nevnte lovene stiller krav om at det skal være minst en slik lege i 

hver kommune.  Ordlyden i bestemmelsene er således klar. Det er ikke adgang til å kjøpe 

kommunelegefunksjonen (eller smittevernlegefunksjonen) fra en annen kommune.  

Kommunelegen skal ansettes i den kommunen som han/hun har funksjoner i. 

Innenfor områdene miljørettet helsevern og smittevern er det, som mange vil vite, åpnet for 
samarbeid mellom to eller flere kommuner som innebærer at en kommune kan beslutte å 
delegere sin myndighet på disse områdene til et interkommunalt organ eller til en annen 
(verts-) kommune.   

Samarbeid etter kommuneloven § 27 - eget styre 

I henhold til kommuneloven § 27 kan kommuner eller fylkeskommuner delta i slikt 
samarbeid, men ikke staten eller private aktører. Bestemmelsen om interkommunalt 
samarbeid i kommuneloven gir kun noen hovedregler om slikt samarbeid. Rammene vil 
derfor i ganske stor utstrekning være avhengig av avtalen deltagerne i mellom.  

For å etablere samarbeid etter kommuneloven § 27 må deltagerne «opprette et eget styre til 
løsning av felles oppgaver».  Kommunal myndighet kan delegeres til dette styret, men ikke 
all type myndighet (kfr. ovenfor).  Formålet med å opprette et slikt samarbeid er altså å løse 
bestemte oppgaver, og vedtektene for samarbeidet må angi området for styrets 
virksomhet. Bestemmelsen angir ikke hvilke oppgaver som kan legges til slikt 
interkommunalt samarbeid. Bestemmelsen om eget styre må forstås dit hen at det må 
foretas en tildeling av avgjørelsesmyndighet til dette styret. Et styre er altså mer enn et 
samarbeidsorgan.  

Lov om interkommunale selskap (IKS-loven) 

Dette er det neste man kan vurdere. IKS-loven gjelder for selskaper der deltagerne er 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Loven gir, i motsetning til 
reglene om interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27, ganske detaljerte regler 
om organiseringen av slike selskap.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-005.html#27
http://www.lovdata.no/all/hl-19990129-006.html
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Men IKS-loven regulerer heller ikke hva slags oppgaver som kan legges til et interkommunalt 
selskap. Et interkommunalt selskap vil være et eget rettssubjekt, og kommuneloven gjelder 
ikke for slike selskaper. Slike selskap må ha styringsorganer som representantskap, styre og 
daglig leder. Etter IKS-loven har styret fullmakter direkte hjemlet i IKS-loven og er ikke 
avhengig av at slik myndighet blir delegert. Fullmaktene som styret har vil være langt videre 
enn den kompetansen som legges til et interkommunalt styre etter kommuneloven § 27. Det 
betyr imidlertid ikke at det er større adgang til å legge offentlig myndighet som sådan til 
slike organer enn til et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven.  

Aksjeselskap 

Et tredje alternativ er dannelsen av et aksjeselskap. I likhet med reglene om interkommunalt 
samarbeid etter kommuneloven og reglene i IKS-loven regulerer heller ikke aksjeloven hvilke 
oppgaver som kan legges til et aksjeselskap. Aksjeselskap som samarbeidsform mellom 
kommuner innenfor helseområdet anses som lite aktuelt.  

Stiftelser 

Dette er det fjerde alternativet, men vil ikke bli kommentert her. 

I hvilken grad er et interkommunalt samarbeid et eget rettssubjekt? 

Et «eget rettssubjekt» -  eller en  «egen juridisk person» - har rettigheter og plikter som 
sådan. I norsk og nordisk formuerett regnes begrepet egen juridisk person som et uttrykk for 
at det for en slik enhet gjelder en del rettsregler på linje med fysiske personer. En juridisk 
person vil således kunne være et eget rettighetssubjekt og forpliktelsessubjekt i forhold til 
formuerettens regler, kunne ha sivilprosessuell partsstilling (partsevne) og kunne ha stilling 
som part i forhold til offentlig forvaltning. Posisjonen opptrer normalt som en konsekvens av 
at sammenslutningsformen er stiftet, og opphører ved dens avvikling.  

 

Vertskommunemodellen 

Vertskommunemodellen dreier seg om den situasjonen der en kommune overlater bestemte 
oppgaver og beslutningsmyndighet knyttet til oppgaven til en annen kommune 
(vertskommunen).  Den innebærer ikke etablering av en egen juridisk person. Det er tale om 
et avtalebasert samarbeid mellom to eller flere kommuner.   

Samkommunemodellen 

Samkommunemodellen er tenkt som et tilbud til de omfattende samarbeidstiltakene hvor 
det overlates betydelig beslutningsmyndighet til den interkommunale 
enheten. Samkommunen vil være en egen juridisk person, et eget interkommunalt 
forvaltningsorgan. Loven stiller krav om en grunnavtale som utgjør fundamentet for 
samarbeidet.  Egner seg best ved samarbeid om flere tjenester. 
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Delegering til samkommune/vertskommune 

Kommunene får sine oppgaver gitt gjennom særlover. Hittil har det vært nødvendig å søke 
etter en hjemmel i den enkelte lov dersom offentlig myndighetsutøvelse skal kunne legges til 
interkommunale enheter. Særlovene er ofte uklare med hensyn til dette. Derfor foreslår 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) nå å ta inn en «generalbestemmelse» i 
kommuneloven som innebærer at all offentlig myndighetsutøvelse kan delegeres til en 
samkommune eller en vertskommune, med mindre det er avskåret i den aktuelle loven. Den 
eneste begrensning på hva som kan delegeres til en samkommune, vil etter dette være de 
bestemmelser i kommuneloven - eller annen lov - som forbyr kommunestyret å delegere 
myndigheten til andre. Den samme begrensningen vil også gjelde for 
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. For vertskommunesamarbeid uten 
felles nemnd, vil det ligge en ytterligere begrensning i at det bare er saker uten prinsipiell 
betydning som kan legges til vertskommunen.  

 

 

Med bakgrunn i de oppgaver en ser for seg skal løses ved en interkommunal 

kommuneoverlege er nok vertskommunemodellen den mest hensiktsmessige. Det er denne 

løsning de fleste andre har valgt. Den ivaretar delegering av myndighet innen miljørettet 

helsevern som innbefatter smittevern og beredskapsplanlegging. 

 

Vedlegg 2 

Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse 

Denne oversikten omfatter primært helsefremmende og forebyggende oppgaver og de tiltak 

som er rettet mot befolkningen generelt. Den omfatter ikke lovpålagte oppgaver innenfor 

behandling og rehabilitering. 

Oversikten er ikke uttømmende. 

Grunnprinsipper: Sosial utjevning. Helse i alt vi gjør. Føre-var. Bærekraftig utvikling. 

Medvirkning. 

 

 

 

 

Oversikten omhandler: 
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Generelle oppgaver, Opplysning og rådgivning, Statistikk / oversikter, Planarbeid 

ROS-analyser og beredskap, Barnehager og skoler, Smittevern, Oppfølging av virksomheter 

Internkontroll, Røyk, Alkohol, Likestilling, Virkemidler 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Statistikk / oversikter Lovgrunnlag 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke 
inn 
på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 

fylkeskommunen 
gjør tilgjengelig 

- og omsorgstjenestene 

lokalsamfunn 
som kan ha innvirkning på befolkningens helse 
 
Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 
konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være 
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 
helseforskjeller. 
 
Oversikten skal omfatte: 

 
forurensning, støy, sosiale miljøfaktorer, ulykkesrisiko mv., og 
årsakene til deres opptreden 

miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen 
 

avbøtende tiltak 
 

Oversikten skal videre omfatte helsetilstand og de faktorer som 
kan virke inn på helsen til barn og ungdom og til gravide som 
går til kontroll i tilknytning til helsestasjonen. 

Lov om 
Folkehelsearbeid § 5 
 
 
 
Helse- og 
omsorgstjenesteloven 
§ 3-3 
 
 
 
 
Forskrift om 
miljørettet 
helsevern § 5 
 
 
 
 
Smittevernloven 
§ 7-1 
 
Forskrift om 
kommunens 
helsefremmende 
og forebyggende 
arbeid i helsestasjons og 
skolehelsetjenesten § 2-2 

 

 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Generelle oppgaver Lovhjemler 

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte 
kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet 

Lov om 
Folkehelsearbeid § 7 
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omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som 
bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, 
fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og 
alkohol- og annen rusmiddelbruk. 

Den instans i kommunen som får i oppgave å utarbeide oversikt 
over faktorer som kan ha innvirkning på helsen, skal på 
bakgrunn av sin oversikt over helsetilstanden og de faktorer 
som kan virke inn på denne, foreslå helsefremmende og 
forebyggende tiltak og gi råd og uttalelser om helsemessige 
forhold overfor både andre fagmyndigheter, som for eksempel 
plan- og bygningsmyndighetene 
og forurensnings- og produktkontrollmyndighetene, 
virksomheter og befolkningen for øvrig. 

Forskrift om 
miljørettet 
helsevern § 5 

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir 
ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning 
kan skje bl.a. gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med 
frivillig sektor. 

Lov om folkehelsearbeid 
§ 4 

Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse 
for 
å ivareta oppgaver etter loven og skal ansette en eller flere 
kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for å ivareta blant 
annet samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens 
folkehelsearbeid 
, herunder epidemiologiske analyser og hastekompetanse på 
kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern, 
smittevern 
og helsemessig beredskap. 

Lov om 
folkehelsearbeid 
§ 27 

Kommunens overordnede oppgaver: Planarbeid  Lovgrunnlag 

En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i 
kommunens planstrategi. Kommunen skal i sitt arbeid med 
kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet som er egnet for å møte de utfordringer 
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten som er 
beskrevet på side 2 i dette dokumentet.  
 
Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med 
kommunens planstrategi. Planer og tiltak skal behandles etter 
forskrift omkonsekvensutredninger dersom de bl.a. gir vesentlig 
økning i antall personer om utsettes for høy belastning av for 
eksempel luftforurensning eller støy, fører til vesentlig 
forurensning, medfører risiko for alvorlige ulykker eller kan få 
konsekvenser for befolkningens helse som følge av vesentlige 
endringer i boligmarked, boligsammensetning, boligbehov eller 
behov for tjenestetilbud. 
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bl.a. 

Lov om folkehelsearbeid 
§§ 4 og 6 
 
 
 
Plan- og 
bygningsloven 
§ 3-1 
 
 
 
Forskrift om 
miljørettet 
helsevern 
§§ 4 og 5 
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bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av 
landet 

 
helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet 

 
av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, 
materielle verdier mv. 

 
Forskrift om 
konsekvensutredninger 
§ 4g og h 

 

 

Kommunens overordnede oppgaver: ROS analyser og 
beredskap 

Lovgrunnlag 

Kommunen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe i kommunen. Resultatet skal vurderes og 
sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). 
ROS-analyser skal gi kommunen oversikt over hendelser som 
kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten. 
 
På bakgrunn av den helhetlige ROS-analysen skal kommunen 
utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for 
oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. I 
tillegg skal kommunen vurdere forhold som bør integreres i 
planer og prosesser etter plan- og bygningsloven. 
Kommunestyret skal sørge for fastsettelse og oppdatering av 
beredskapsplanen. 
 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten 
påse at ROS-analyse gjennomføres for planområdet, eller selv 
foreta slik analyse. 
Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sine 
oppgaver etter folkehelselovens kapittel om mijørettet 
helsevern. 
 
Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan for de helse- og 
sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlig 
for. Helseberedskapsplanen skal samordnes med kommunens 
øvrige beredskapsplaner. 
 
Kommuneoverlegen skal utarbeide et forslag til plan for 
helsetjenestens arbeid mot smittsomme sykdommer herunder 
beredskapsplaner og –tiltak, og organisere og lede dette 
arbeidet. 
 
Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige 

Plan- og 
bygningsloven 
§ 4-3 
 
 
Helse- og 
sosialberedskapsloven 
 
§§ 2-1 og 2-2 
Sivilbeskyttelsesloven 
§§ 14 og 15 
 
Lov om folkehelsearbeid 
§ 28 
 
Helse- og 
omsorgsloven 
§ 5-2 
 
Smittevernloven 
§ 7-2 
 
Forurensningsloven 
§ 43 
 
Forskrift om krav 
til beredskapsplanlegging 
og beredskapsarbeid 
mv. 
§§ 2, 3 og 6 
 
Forskrift om kommunal 
beredkskapsplikt 
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beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner for å 
sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann under kriser 
og katastrofer i fredstid, og ved krig. 
 
Kommunen skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre 
tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre 
skadevirkninger innen kommunen, og som ikke av dekkes av 
privat beredskap etter forurensningsloven. 

§§ 2, 3 og 4 
 
 
 
Drikkevannsforskriften 
§ 11 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Barnehager og skoler Lovgrunnlag 

Barnehager og skoler (defineres nærmere i forskriften) skal 
være godkjent av kommunestyret. Søknad legges frem ved 
etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. 
 

Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager 
og skoler m.v. § 6 

Kommunestyret fører tilsyn med at forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler overholdes. Kan granske, 
rette,stanse og ilegge tvangsmulkt 
 

Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager 
og skoler m.v. §§ 
25 og 26 

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt 
psykososialt miljø og drive et kontinuerlig og systematisk arbeid 
for å fremme helse, miljø og sikkerheten til elevene. 
Skoleeier skal gi elevene gratis frukt og grønnsaker 
(ungdomsskolen). 
 

Opplæringsloven 
§§ 9a-3, 4, 13-5 

Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i 
samsvar med gjeldende regelverk. 
 

Barnehageloven § 8 

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler 
m.v. dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3. 
 

Strålevernforskriften 
§ 6 

 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Opplysning og rådgivning Lovgrunnlag 
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Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den 
enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og 
forebygge sykdom. 
 
Kommunen skal drive opplysning om smittsomme sykdommer 
og gi råd og veiledning om hvordan de kan forebygges. 
 
Kommuneoverlegen skal utarbeide forslag til forebyggende 
tiltak for kommunen, bistå bl.a. kommunen og helsepersonell 
og gi opplysninger og råd til befolkningen om vern mot 
smittsomme sykdommer. 
 
Vannverkseier skal ha relevant informasjon om 
drikkevannskvalitet tilgjengelig og kunne gi informasjon om 
forhold som kan medføre helsemessig risiko. Opplysningsplikt til 
tilsyn og register. 
 

Lov om 
Folkehelsearbeid § 7 
 
 
Smittevernloven 
§§ 7-1 og 7-2 
 
 
 
Drikkevannsforskriften 
§§ 6 og 7 

Helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud skal bl.a. omfatte 
forebyggende psykososialt arbeid, opplysningsvirksomhet og 
veiledning i grupper, undervisning til 
grupper/klasser/foreldremøter (hvis ønsket fra skole). 
 

Forskrift om kommunens 
Helsefremmende og 
Forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten § 2 

 

 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Oppfølging av 
virksomheter 

Lovgrunnlag 

Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet 
helsevern overholdes i private og offentlige virksomheter og 
eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha 
innvirkninger på helsen. Kommunen skal påse at internkontroll 
føres og bl.a.: 

 
 

rettet mot dem 
 

 at virksomheten lukker sine avvik etter en fastsatt 
tid 
 
Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet 
som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 
helsen. 
 
Virkeområde (inkludert kommunale virksomheter): 
Anlegg for avfall og gjenvinning. Avløpsanlegg. 

Forskrift om miljørettet 
helsevern §§ 6 og 11a 
med merknader 
 
 
 
Lov om folkehelsearbeid 
§ 9 
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Renovasjonsvirksomheter. Utslipp fra 
boliger/hytter/campingvogner. 
Bygge- og anleggsplasser. Ekspedisjonslokaler, for eksempel 
butikker. Forsamlingslokaler. Enkelttiltak/enkeltarrangementer 
som etter sin art åpenbart kan medføre helsemessig ulempe 
eller helseskade for omgivelsene. Idretts-, fritids- og 
underholdningsanlegg. Institusjoner, internater og lignende. 
Overnattingssteder. Serveringssteder. 
Badeplasser. Hytteområder. Leir- og campingplasser. Kontorer – 
offentlige og private. Lokaler for fysikalsk eller annen 
helsemessig behandling – kontorer for helsepersonell og 
alternative behandlere. 
Produksjonsbedrifter. Undervisningslokaler. Skytebaner. 
Servicebedrifter. Bensinstasjoner. Verksted. Husdyrhold i 
tettbygd strøk. Transportmidler. Virksomheter med kjøletårn, 
luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-
anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, 
innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener. 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Oppfølging av 
virksomheter 

Lovgrunnlag 

Det er meldingsplikt til kommunen før bruk og ved endringer av 
badeanlegg (bassengbad eller badstu), bassengbad (utendørs- 
og innendørs basseng, boblebad, terapibad). 
 
Kommunestyret fører tilsyn med at forskriften overholdes. 
 

Forskrift for badeanlegg, 
bassengbad og badstu 
§§ 6 og 19 

Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet 
(inkludert solarier) skal meldes til kommunestyret før de tas i 
bruk. 
 
Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og 
hulltakingsvirksomhet skal være godkjent av kommunestyret før 
de tas i bruk. Det samme gjelder når igangværende virksomhet 
skifter eier og ved større ominnredninger. 
 
Kommunestyret fører tilsyn med at forskriften overholdes. 
 
Kommunene har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med 
solarier og kan derved også til å gjøre de nødvendige 
enkeltvedtak, slik det fremgår av strålevernloven og 
strålevernforskriften. 
 

Forskrift om hygienekrav 
for 
frisør-, hudpleie-, 
tatoverings- og 
hulltakingsvirksomhet 
§§ 3, 5 og 8 
 
 
 
Strålevernforskriften 
§36 

Kommunen skal følge opp meldepliktige virksomheter. 
 
Følgende virksomheter skal melde til kommunen ved første 

Forskrift om miljørettet 
helsevern §§ 11c og 14 
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gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer: 
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere. 
Asylmottak. Hospitser. Campingplasser. Undervisningslokaler. 
Forsamlingslokaler. Virksomheter som foretar utslipp av 
avløpsvann. (For virksomheter som krever tillatelse gjennom 
vedtak etter plan-og bygningsloven, forurensningsloven eller 
annet lovverk som krever vurdering avhelsekonsekvenser, vil 
det ikke være nødvendig med egen melding.) 
 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Virkemidler Lovgrunnlag 

Kommunen kan pålegge: 
 

ansvarlige for forhold ved en eiendom, for egen regning å 
utrede mulige helsemessige konsekvenser av tiltaket eller 
forholdet 

 
kan ha innvirkning på helsen en plikt, til uten hinder av 
taushetsplikt, å gi kommunen de opplysninger som er 
nødvendige for at den kan utføre sine gjøremål (innenfor 
miljørettet helsevern) 

 
ovenfor, en plikt til å gi allmennheten eller kunder m.v. 
opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten 
som kan ha innvirkning på helsen 
Kommunen har muligheter til å granske, pålegge retting, gi 
tvangsmulkt, stanse virksomheter og gi overtredelsesgebyr ved 
risiko for helseskader. Granskingen kan gjennomføres av den 
som er delegert myndighet eller av kommunelegen i hastesaker. 

Lov om 
folkehelsearbeid 
§§ 11, 12, 13, 14,15 
16 og 18 

 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Smittevern mm Lovgrunnlag 

Kommunen fører innenfor sitt ansvarsområde tilsyn med at 
bestemmelsene i forskriften overholdes, og fatter de 
nødvendige vedtak hjemlet bl.a. i smittevernloven. (Smittefarlig 
avfall.) 
 

Forskrift om smittefarlig 
avfall fra helsetjeneste 
og dyrehelsetjeneste 
mv § 9 

Kommunen fører tilsyn med overholdelse av regler for lagring 
og bruk av husdyrgjødsel og avløpsslam i tillegg til silopressaft. 
Det omfatter bl.a. plassering av anlegg for husdyrgjødsel, krav 
til lagertyper, gjødslingsplaner, spredetidspunkt og spredeareal. 
 

Forskrift om gjødselvarer 
mv. av 
organisk opphav 
§§ 18, 19, 
20, 21 og 29 

Kommunen kan gi de pålegg som er nødvendig for 
gjennomføring av avfallshåndtering i forbindelse med drift av 

Forurensningsloven 
§§ 35 og 37 
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dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk, turistanlegg el.l. og ved 
arrangementer. 
 
Kommunen kan gi pålegg om opprydding ved forsøpling 
 

Kommunen kan gi pålegg om iverksettelse av tiltak for å 
forebygge, ev. oppdage forekomst og utrydde skadedyr. 
Kommuneoverlegen kan gi hastevedtak. 
 
Ved skadedyrbekjempelse med giftige midler, skal det sendes 
melding til kommunen før og etter tiltak. 
 

Forskrift om 
skadedyrbekjempelse 
§§ 2, 3 

 

Kommunens overordnede oppgaver: Internkontroll Lovgrunnlag 

Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i 
eller i medhold av lov om folkehelsearbeid overholdes. 
 
Kommunens tilsyn med virksomheter og eiendommer som kan 
ha innvirkning på helsen skal dokumenteres særskilt. 
 
Helsestasjons- skolehelsetjenesten skal etablere internkontroll. 
 
Vannverkseier skal kartlegge mulige farer forbundet med 
drikkevannets helsemessige trygghet og føre internkontroll. 
 

 
Lov om folkehelsearbeid 
§ 30 
Forskrift om kommunens 
Helsefremmende og 
Forebyggende arbeid i 
Helsestasjons og 
skolehelsetjenesten 
§ 3-1 
 
Drikkevannsforskriften 
§ 5 

Kommunens overordnede oppgaver: Røyk. Alkohol. 
Likestilling. 

Lovgrunnlag 

Kommunestyret skal føre tilsyn med at reglene i og i medhold 
av §12 - Røykeforbud i lokaler og transportmidler overholdes. 
(Arbeidstilsynet fører tilsyn i arbeidslokaler.) 
 

Røykeloven § 13 

Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av 
alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 
volumprosent alkohol og statlig bevilling etter § 5-3 første ledd 
tilligger kommunen. 
 
Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 
 

Alkoholloven §§ 1, 1-7d 

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og 
planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle 
samfunnsområder og for å fremme lovens formål. 
 
Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetninger, 
skal i årsberetningen redegjøre for tiltak som er iverksatt og 
tiltak som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål. 

Lov om likestilling 
Mellom kjønnene § 1a 
Diskriminerings 
loven § 3a 
Diskriminerings 
- og tilgjengelighetsloven 
§ 3 



26 
 

Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er 
pliktige til å utarbeide årsberetning, skal gi tilsvarende 
redegjørelse i årsbudsjettet. (Gjelder diskrimineringsloven og 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.) 
 

 

Fra Indre Østfold : Prosjektgruppens forslag:  

kommunens organisasjon  

rådgiver  

 

Indre Østfold. Dette samarbeidet bør knyttes til et fremtidig Lokalmedisinsk 
kompetansesenter i Indre Østfold og organiseres som en avdeling knyttet til senteret. Denne 
avdelingen skal ha ansatt lege i deltidsstilling som leder av avdelingen.  

 interkommunalt samarbeid som kan få delegert bestemte 
oppgaver med behov for særlig kompetanse (smittevern, miljøhygieniske målinger, 
miljørettet helsevern). Dette samarbeidet kan knyttes til et fremtidig Lokalmedisinsk 
kompetansesenter i Indre Østfold og bør organiseres som en del av 
kommuneoverlegefellesskapet.  

kommunalt helsesystem der det er god samhandling med spesialisthelsetjenesten. 
Kommuneoverlegene skal kvalitetssikre det medisinske behandlingstilbudet og 
ressursbruken.  
 


