Folkehelsekontoret
Status kontrollvirksomhet
FØRSTE KVARTAL 2021

Tilsyn Kontrollvirksomhet
Mandat:
Kommunenes tilsynsansvar følger av smittevernloven § 7-1 og folkehelseloven kapittel 3.
Tilsyn med etterlevelse av smittevernreglene er tydeliggjort i covid-19-forskriften § 18 c som gir
kommunen i oppgave å føre tilsyn med at tiltakene i forskriften kapittel 2, 4, 5, 5A og 5B overholdes

Politiske føringer:
• Kommunedirektøren er av kommunestyret delegert ansvaret for å innvilge og avslå søknader om salgs- og
skjenkebevillinger, samt å inndra slike bevillinger. Det vises til kommunestyrevedtak av 07.05.2014, sak
KST-043/14, der følgende ble vedtatt: «Rådmannen legger årlig frem en orienteringssak for politikerne,
der nøkkeltall og praksis for vedtak i forbindelse med salgs- og skjenkebevillinger gjennomgås.»

Tilsynsområder Kontrollvirksomhet
Operativ Smittevernkontroll

Operativ Bevillingskontroll

Nye Kontrollområder

Butikker

Salgskontroller

Karantene og isolasjon

Arrangement

Skjenkekontroller

Byggeplasser

Fritidsaktivitet barn og u20 år/idrett

Tobakkskontroller

Alpinanlegg
Frisør, hudpleie, tatovering
Kollektiv transport
Treningssenter
Serveringssteder

Antall kontroller 2021

850

56

• Alle salgs-tobakks- og skjenkesteder skal ha minst en kontroll i året
• Loven stiller krav om tre ganger så mange kontroller som antall bevillinger
• Loven stiller krav om dobbelt så mange tobakkskontroller som antall salgssteder
• Karantene og isolasjon – stikkprøvekontroller fra innreiseregistret: mål 50 indeks pr uke
• Karantene og isolasjon - kontroller basert på innkomne tips: mål - alle innen 3 dager

Operativ medio april.2021

Samarbeid og avtaler

Utvikling og Digitalisering ved
Wenche Kjølseth

Informasjonssikkerhetsteamet
ved Åge Stensbøl

Personvernombud ved Anette
Engum

Thon Hotell

Arbeidstilsynet

Byggsak

Mattilsynet

Smittesporerne ved Marianne
Wiborg Møller

Kommuneadvokat ved
Tomasz Edsberg

Politiet
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Synkende tall for februar og mars gjenspeiler nasjonale føringer og samfunnsaktivitet

Nytt tilsynsområde: Karantene og isolasjon
Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med etterlevelsen av tiltakene etter smittevernloven § 7-1
og med virksomheters generelle smittevernforhold etter folkehelseloven kapittel 3, jf. forskrift
om miljørettet helsevern §§ 7 og 10. Tilsyn med etterlevelse av smittevernreglene er tydeliggjort i covid19-forskriften § 18 c som gir kommunen i oppgave å føre tilsyn med at tiltakene i forskriften
kapittel 2 (karanteneregler), 4, 5, 5A og 5B overholdes.
Kontrollvirksomhet ved Folkehelsekontoret skal administrere og
saksbehandle tilsynsområdet karantene og isolasjon.
Innebærer tilsyn både på karantene hotell og i privat hus, med eventuelle sanksjoner ved lovbrudd.
Utvalg av tilsynsobjekter baseres på konkrete innkomne tips fra samarbeidspartnere, samt stikkprøver
fra innreiseregisteret.
Tilsynsmetodikk er telefon og uanmeldt stedlig tilsyn av kontrollørene, med bistand fra politiet.

Nytt tilsynsområde: Byggeplasser
Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser, Bærum: Fastsatt av formannskapet i Bærum

kommune 4. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1,
jf. kommunestyrets delegeringsvedtak i sak 100/20.

Dette innebærer tilsyn på alle byggeplasser som vil vare utover 15 virkedager eller den forventede
arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk, med eventuelle sanksjoner ved lovbrudd.

Utvalg av tilsynsobjekter baseres på konkrete tips fra publikum, aktører og stikkprøver fra
kart over byggeplasser .

Tilsynsmetodikk er meldt og uanmeldt stedlig tilsyn av kontrollørene.

Lovbrudd
Sanksjoner ift smittevernstilsyn er å gi pålegg om retting av forhold som er i strid med reglene i
covid-19-forskriften. Ved manglende etterlevelse av et pålegg om retting, kan kommunen
ilegge tvangsmulkt. Ved manglende etterlevelse av covid-19-forskriften eller manglende
oppfyllelse av pålegg gitt av kommunen gjennom tilsyn, kan kommunen vurdere å
politianmelde forholdet.

Politiet ønsker at kommunen ved påvist brudd på byggeplassforskrift og karantene og
isolasjon, leverer anmeldelse for hvert enkelt forhold. Anmeldelse utarbeides av Tilsynsteamet,

som sender den til godkjenning hos kommunalsjef i Websak og deretter via SvarUt til Oslo
politidistrikt.

Utfordringer
Hastesaker – mottar en stor mengde tips om brudd fra forskjellige instanser
Enkelte virksomheter som jobber aktiv for å “komme seg unna gjeldende lovverk”
Hyppige endringer i lovverket som forårsaker hyppige enderinger i digitale tilsynsskjema og opplæring hos kontrollører
Tilsynsområdet karantene og isolasjon innebærer behandling av personopplysninger. Derfor må det gjennomføres en
risiko og sårbarhetsvurdering og en personvernkonsekvensvurdering. Dagens skjemaløsning, hvor
kontrollørene registrerer data, lagres i Websak intern sone og ikke i sikret sone på dette området, dette utvikles nå.
Tilsynsområdet byggeplass finnes det ingen god oversikt for alle byggeplasser som vil vare utover 15 virkedager eller
den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

Ressurser
Kommunens mål om at en høy andel av tilsynsobjekter skal bli gjenstand for
stikkprøvekontroller, og at brudd på viktige smittevernregler møtes med sanksjoner,
fordrer humankapital.
Det er behov for ca. 10 nye kontrollører. Annonse er utlyst.
Personlig HMS utstyr til kontrollører for gjennomføring av kontroll: Gummistøvler,
jakke, vest og hjelm er på plass
• Krav om å utvikle nytt saksbehandlingssystem i sikker sone for å behandle
personsensitive opplysninger ift kontroll av isolasjon og karantene.

