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MILJØRETTA HELSEVERN - ÅRSMELDING 2016 OG PRIORITERTE
OPPGAVER 2017
Miljøretta helsevern er en del av folkehelsearbeidet i kommunen. Lokalt i Klepp er det i tillegg
til kommuneoverlegen avsatt ressurser for en saksbehandler i 15 % stilling. Denne stillingen
kjøpes nå av MHV- Rogaland brann og redning IKS. Samlet sett har Klepp ressurser til
miljørettet helsevern i om lag 60 % stiling hvor arbeidsoppgavene er fordelt på følgende
måte:
Arbeidsoppgaver som inngår i 15 % stilling i Klepp kommune:
Forberede og organisere møtene i rådgivingsgruppa for miljøretta helsevernsaker to
ganger per år
Bidra til oppgaver eller prosjekter innen folkehelsearbeidet
Saksarbeid
Arbeidsoppgaver som inngår i ordningen interkommunal miljørettet helsevern:
Planlegge og gjennomføre systematiske tilsyn ut fra avdelingens risikovurdering av
tilsynsobjekter i kommunen
Registrere og ha oversikt over ulike tilsynsobjekt
Saksbehandle i enkeltsaker
Kalle inn til årsmøte og lage årsrapport
Deltakelse i planarbeid og PlanROS og vurdere planer med hensyn til miljøfaktorer
I denne saken gis det en oppsummering av aktivitetene i året 2016, planer for prioriterte
oppgaver i 2017, samt oversikt over skoler og barnehager kommuneoverlegen har ført tilsyn
med og godkjenningsstatus for disse virksomhetene.
Planlagte og utførte oppgaver i 2016
Folkehelsearbeid:
Kommuneoverlegen og rådgiver i miljørettet helsevern har deltatt i prosessen rundt
omorganisering av folkehelsearbeidet. Rådgiver i miljørettet helsevern har bidratt inn i
folkehelsearbeidet og deltatt på møter når folkehelsekoordinator ikke har kunne møtt.
Godkjenning og tilsyn av barnehager og skoler:
I godkjenningsprosessen gis først en uttalelse til planene, deretter blir det gjennomført en
ferdigbefaring. Godkjenning blir først gitt når alle eventuelle avvik fra forskriften er rettet.
Tilsyn ved barnehager skal i følge avdelingens risikovurdering skje med en frekvens på hvert
tredje år. Avvik og merknader fra tidligere tilsyn følges opp ved tilsynene. Tilsyn ved skolene
har inngått i en nasjonal tilsynskampanje på inneklima i skoler i perioden høsten 2016 –
våren 2017.
Følgende barnehager og skoler er i forbindelse med nyetablering eller større endringer
godkjent i 2016, eller er i en godkjenningsprosess:
- Tu barnehage - i en godkjenningsprosess
- Orre barnehage - i en godkjenningsprosess
- Engelsvoll skule - i en godkjenningsprosess

-

Kleppe friluftsbarnehage - godkjent
Øksnevad videregåande skole - godkjent
Eirik Raude – godkjent
Tu skule - godkjent

Følgende barnehager og skoler har hatt tilsyn i 2016:
- Myrsnibå barnehage
- Espira Ormadalen barnehage
- Orstad naturbarnehage
- Bore skule
- Bore ungdomsskule
- Klepp ungdomsskule
- Orstad skule
- Vasshus skule og barnehage
Følgende barnehager skulle hatt tilsyn etter risikobasert tilsynsfrekvens, disse videreføres til
neste års tilsynsplan:
- Borsheim barnehage
- Lyngmarka barnehage
- Steingarden barnehage
- Storhaug barnehage
- Sørhellet barnehage
- Vasshus gardsbarnehage
- Vibå musikkbarnehage
Andre tilsynsobjekter
I følge risikovurderingen skal det føres tilsyn ved asylmottak hvert andre år og ved
campingplasser hvert fjerde år. Følgende tilsyn er gjort i 2016:
- Stiftelsen SANA AS - desentralisert asylmottak i Klepp. Tilsyn, befaringer i 22 boliger
og deltakelse på fellesmøter med virksomheten.
- Bore strandcamping - oppfølgingstilsyn grunnet mangler ved internkontrollsystemet,
sikkerhet og universell utforming. Felles tilsyn med brannforebyggende avdeling i
Rogaland brann og redning IKS.
Annen saksbehandling
Kommuneoverlegen er klageinstans for saker som omhandler fysisk, kjemisk, biologisk og
sosialt miljø. Dette er saker som ofte er tidkrevende, og vanskelig å løse ved bruk av
helselovgiving. Følgende saker er vurderte og behandlet dette året:
- Klage på lukt og støy fra Hoff Jæren AS
- Klage på støy fra trafikk og industri Orstad
- Klage på tatovering i lokaler som ikke var godkjent
Uttalelse til planer og deltakelse i PlanROS
- Deltakelse i møte angående utbygging av Jærnettet
- Deltakelse i møte angående akutt forurensing og rutiner for håndtering
- Deltakelse i møter om reguleringsplaner etc. hos LU
Prioriterte arbeidsoppgaver for 2017
Folkehelse - bidra til oppgaver eller prosjekter innen folkehelsearbeidet.
Delta i planarbeid og PlanROS når det foreligger aktuelle saker.
Delta i fora hvor en ser på kommunens rutiner for håndtering av hendelser med mindre
forurensing
Tilsynsplan for barnehager og skoler basert på risikovurdering:

-

Vasshus gårdsbarnehage –ferdigbefaring
Kleppestemmen FUS barnehage - ferdigbefaring
Kleppe skule – tilsyn nasjonal tilsynskampanje inneklima
Orre skule - tilsyn nasjonal tilsynskampanje inneklima
Bore barnehage – tilsyn
Borsheim barnehage - tilsyn
Lyngmarka barnehage – tilsyn
Markå barnehage - tilsyn
Steingarden barnehage - tilsyn
Storhaug barnehage - tilsyn
Sørhellet barnehage - tilsyn
Vibå musikkbarnehage – tilsyn
Kleppe friluftsbarnehage - tilsyn

Oppfølging av barnehager og skoler som ikke er godkjent eller har utestående avvik:
- Engelsvoll skule – oppfølging i forbindelse med godkjenning
- Orre barnehage- oppfølging i forbindelse med godkjenning
- Tu barnehage – oppfølging i forbindelse med godkjenning
- Myrsnibå barnehage - oppfølging av avvik
- Orstad naturbarnehage– oppfølging av avvik
- Orstad skule - oppfølging av avvik
- Vasshus skule og barnehage - oppfølging av avvik
- Bore ungdomskule - oppfølging av avvik
Tilsyn i institusjon med heldøgns omsorg
Ut fra risikovurderingen skal det føres tilsyn ved institusjon med heldøgns omsorg hvert
fjerde år. Det ble gjort tilsyn ved Sirkelen, Kleppeheimen og Kleppetunet i 2012. På bakgrunn
av dette blir tilsyn ved disse virksomhetene utsatt til 2017. Det kan bli aktuelt å utsette tilsyn
ved enkelte av institusjonene til 2018 grunnet mulig omstrukturering i institusjonene.
- Sirkelen - tilsyn
- Kleppetunet - tilsyn
- Kleppheimen - tilsyn
- Bofelleskapet - tilsyn
- Avlastningsboliger for barn og unge - tilsyn
Andre planlagte tilsyn og saker som skal følges opp:
- Klage på støy fra trafikk og industri Orstad
- Kverneland Group kjøletårn – tilsyn og oppfølging vedrørende akkreditert tilsyn fra
inspeksjonsorgan
- Norsk hønsegjødsel – ha dialog rundt driften og vurder om endring i spredningsfare
- Bore strandcamping – oppfølging av utestående avvik
- Klepp lekeland – informer om lovverk og vurder tilsyn
- Bore svømmehall – oppfølging av utestående avvik
- Orre svømmehall – oppfølging av utestående avvik
- Sirkelen basseng – oppfølging av utestående avvik
- KNA Klepp motorsport – klage på støy
- Treprosjekt – klage på støy og lukt
- Vurdere uttak av badevannsprøver
Innstilling:
Rådmannen sitt forslag til vedtak:
Årsmeldingen 2016 og prioriterte oppgaver i miljørettet helsevern for 2017 tas til orientering.
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