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AGENDA

• Presentasjon av GHMT

• Lovverk og dokumentunderlag

• Arbeidsformer og fokusområder

• Faglige nettverk og samarbeid





Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS 
(GHMT)

• Interkommunalt selskap for:
Gjøvik kommune

Østre Toten kommune

Vestre Toten kommune

Søndre Land kommune

Nordre Land kommune

Gran kommune fra 01.01.13- overgangsordning 
for 2012

• Ca. 84 000 innbyggere

• Lunner fra januar 2019?





Selskapets hovedoppgaver

• Lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning, 
veiledning og saksbehandling på vegne av 
og i samarbeid med  kommuneoverlegene 
(fagråd/stedfortrederavtale)

• Samarbeid med kommunens øvrige etater

• Interkommunalt samarbeid om 
folkehelseoversikter og folkehelse



Lovverk

 Folkehelseloven 
◦ Forskrift om miljørettet helsevern
◦ Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
◦ Forskrift for badeanlegg,  bassengbad og badstu m.v.
◦ Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 

hulltakingsvirksomhet m.v.
◦ Forskrift om vannforsyning og drikkevann
◦ Forskrift om bekjempelse av skadedyr
◦ Forskrift om strålevern og bruk av stråling 
◦ Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav
◦ Forskrift om oversikt over folkehelsen

 Smittevernloven
 Strålevernloven 
 Lov om vern mot tobakkskader 
 Forvaltningsloven
 Offentleglova



Arbeidet omfatter

• Godkjenning av virksomheter

• Motta og behandle meldinger

• Uttalelse til planer

• Råd og veiledning

• Klagesaksbehandling (klager fra publikum)

• Tilsyn

• Folkehelseoversikter



Miljørettet helsevern

• Lovpålagt oppgave 
• «…omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller 

indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet 

biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer » (Folkehelseloven 

§ 8, kap. 3). 

• Skal ha oversikt over miljøforhold som har 

betydning for helsen, oversikt over 

helsetilstanden i kommunene, og ivareta 

helseaspektet i planlegging. 



Folkehelse

• Definisjon, folkehelse: 
• «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen 

fordeler seg i en befolkning » (folkehelseloven § 3 
a). 

• Definisjon, folkehelsearbeid: 
• «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som 

direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse 
og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse, eller som beskytter mot 
helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av 
faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen » 
(folkehelseloven § 3 b).



Tilsyn 

• Nasjonale føringer

• Risikovurderinger, ressurser

• Tilsynsplan

• Utfra henvendelser/klager

IS-2288 Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet 

helsevern (Helsedirektoratet, 2016)

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1194/Veileder for kommunens tilsyn med milj%C3%B8rettet helsevern IS-2288.pdf




Tilsynsområder

• Godkjenningspliktige virksomheter 
• Skoler
• Barnehager (også dagmamma)
• Lokaler til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

• Meldepliktige virksomheter 
• Asylmottak 
• Campingplasser

• Solarier
• Badeanlegg, bassengbad, boblebad m.v.
• Lokaler til frisør-/hudpleievirksomhet
• Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler
• Virksomheter som har kjøletårn e.l.

• Friluftsbad/badeplasser
• Overvåkning av vannkvalitet ved badeplasser







Andre oppgaver

• Luftforurensning utendørs

• Klager på støy

• Stråling

• Bolighygiene/inneklima

• Skadedyr

• Avfall

• Ulykkesforebygging

• Slam/forurensning



Helse i planlegging

«Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas 
gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging 
og godkjenning av virksomheter og eiendommer. 
Der annet regelverk fastsetter helsebegrunnede krav 
eller normer, skal det tas utgangspunkt i disse ved 
vurderingen av hvorvidt forskriftens krav til 
helsemessig tilfredsstillende drift, jf. kapittel 3, er 
oppfylt.»

- Forskrift om miljørettet helsevern, § 3 

– Forholdet til annet regelverk



Helse i planlegging, forts.

• Tidlig involvering i nye planer

• Helse- og arealforum

• Reguleringsplaner, byggesak, m.m. 

• Uttalelser til forhold som har betydning for helsen



Fra reaktiv til proaktiv rolle



Interkommunal 

helseoversiktsgruppe

• Fra mars 2015

• Tverrfaglig sammensatt. 

• Statistikkgrunnlag

• Danne kunnskapsgrunnlag for plan-

strategien

• Status og utvalgte utfordringsområder

• Deltatt i utarbeidelse av folke-

• helseoversikt

• Årlig oppdatering, revideres hvert 

4. år





Planlegg for framtida 

• Seminar 07.02.2018

• Samarbeid med Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland

• Michael Fuller-Gee, landskapsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune



Samarbeid

• Tverrfaglig (barnehage/skole, eiendom)

• Felles tilsyn (brann, byggesak, Mattilsynet, 

Arbeidstilsynet, Fylkesmannen m.fl.)

• «Helse- og arealforum»

• Folkehelseforum- Felles fokusområder for folkehelse



Faglige nettverk

•NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid)

•Yammer

•Nettverk for miljørettet helsevern i Akershus og Oslo 

•Mjøskameratene

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet: avklaringer av 

faglige spørsmål ved behov.



Prosjekter

• 2016/2017

• Inneklima- nasjonal tilsynskampanje 
• Akustikk i barnehager 

• Asylmottak 

• Tatoveringsvirksomheter

• Tilsyn med solarievirksomheter

• 2018

• Tilsyn med utleieboliger

• Tilsyn med treningssentre (egenrapportering)

• Tilsyn med sykehjem- nasjonal tilsynskampanje



2015-2018 Tilsyn med asylmottak i Gjøvikregionen

Sluttrapport for prosjektet

Dahlgren og Whitehead (1991)

https://pryhp3e5do91vhsga1gbubi1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/sluttrapport-tilsyn-med-asylmottak-i-gjvikregionen-2015-2018-.pdf






Helsedirektoratet (2011). IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet

Bomiljø- hvordan kan vi påvirke noe her?



2018 Tilsyn med utleieboliger i 

Gjøvikregionen

• Pilotprosjekt i Gjøvik kommune

• Samarbeid med brann og byggesak

• Ikke gjort systematisk tilsyn innen miljørettet helsevern 

tidligere 



«Suksessfaktorer» 

• Godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima

• Sterkt fagmiljø- variert fagbakgrunn

• Samarbeid på ulike områder i 
kommunene

• Systematisk arbeid 

• Tett oppfølging- tilsyn kombinert med 
rådgivning og veiledning

• Videreføring av arbeid og erfaringer

• «Endringsvilje»/initiativ



Takk for oppmerksomheten!

Hjemmeside: www.ghmt.no

E-post: postmottak@ghmt.no

Telefon: 61 13 42 90
Besøksadresse: Studievegen 7, 2815 Gjøvik
Https://www.facebook.com/ghmt.iks/

http://www.ghmt.no/
https://www.facebook.com/ghmt.iks/

