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MELDING OM DELEGERT VEDTAK – ASYLANTENES HELSE, MILJØ- OG 

SIKKERHET 
 

Saken er behandlet som saksnr 15/13 etter delegert myndighet fra Hovedkomiteen for helse, 
omsorg og velferd. 

 

Oppsummert. 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomførte heldags 
systemtilsyn på Hvalsmoen Transittmottak 24.5.2013 i henhold til Forskrift om miljørettet 

helsevern. Mål for tilsynet var gjensidig læring. Metode for tilsynet var dokumentinnsyn, 
intervjuer med leder og ansatte og befaring. Tilsynet omfattet helse- og miljøkrav i 
virksomheten og i forhold til omgivelsene. Vi avdekket at mottaket har en systematisert 
tilnærming i driften av mottaket, men utfordringer i forhold til dokumentasjon. 

Tilsynet avdekket 5 avvik relatert til beboernes 1) sosiale tilbud, 2) sanitære forhold, 3) 
kontroll med inneklima, 4) risikoanalyser og ulykkesforebyggende arbeid og 5) smittevern og 
sykdomsforebyggende arbeid. Det er utarbeidet en egen rapport fra systemtilsynet. Utkast til 
rapporten har vært sendt mottaksleder for gjennomsyn i to uker. Vi kan ikke se å ha mottatt 
uttalelse til rapporten.  

Tilsynet avdekket 5 avvik fra Forskrift om miljørettet helsevern og fattet følgende: 
 
VEDTAK: 

I henhold til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 14 Retting pålegges Hvalsmoen 
Transittmottak følgende tiltak: 

1. Utarbeide plan for arbeidet med å bedre det sosiale miljø for asylsøkerne og iverksette 
aktuelle tiltak, jf. Forskriftens § 10 d). 

2. Utbedre de sanitærforholdene i blokk C, jf. Forskriftens § 10 c). 
3. Dokumentere overholdelse av inneklimanormene (radon, lyd, lys og luft) i 

boligblokkene, jf. Forskriftens § 10 a). 
4. Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for skade- og ulykkesforebyggende arbeid og 

gjennomføre aktuelle tiltak, jf. Forskriftens § 10 e) og § 12. 
5. Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for smittevern- og sykdomsforebyggende arbeid 

og gjennomføre aktuelle tiltak, jf. Forskriftens § 10 f) og § 12. 
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Frist: 1.10.2013 

 

 
 
Hjemmel:  
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  
Forskrift om miljørettet helsevern  
 

Vedlegg: 

Rapport fra Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, juli 2013, Systemtilsyn med 

asylsøkernes miljø og helse, Ringerike kommune 2013.  

 

 

 

 Med hilsen 
 

Unni Suther 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Telefon: 905 62030 
 
 
 
 Karin Møller 
 Kommuneoverlegen 

Telefon 958 99 205 
 

Kopi med vedlegg:  
Region og mottaksenhet, Transittenheten, Postboks 8108 Dep, 0032 Oslo 
Ringerike kommune, Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd. 


