
Besl. O. nr. 20
(2002-2003)

Odelstingsbeslutning nr. 20

Jf. Innst. O. nr. 18 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 105 (2001-2002)

År 2002 den 28. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover

I
I lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med

helsetjenesten gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:
Statens helsetilsyn har det overordnede faglige

tilsyn med helsetjenesten i landet og skal utøve myn-
dighet i samsvar med det som er bestemt i lover og
forskrifter.

Statens helsetilsyn ledes av en direktør. Direktø-
ren utnevnes av Kongen på åremål.

I hvert fylke skal det være en fylkeslege. Fylkes-
legen er som tilsynsmyndighet underlagt Statens hel-
setilsyn. Fylkeslegen utnevnes av Kongen.

Kongen kan bestemme at en fylkeslege skal ha
mer enn ett fylke i sin embetskrets. Statens helsetilsyn
kan gi den enkelte fylkeslege oppgaver som omfatter
et større geografisk område enn eget fylke.

§ 3 første ledd skal lyde:
Enhver som yter helsetjeneste skal etablere et in-

ternkontrollsystem for virksomheten og sørge for at
virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedli-
keholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold
av lover og forskrifter.

I § 5 skal overskriften lyde:
§ 5. Adgang til å gi pålegg

II
I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenes-

ten m.m. gjøres følgende endring:

Ny § 7-2 skal lyde:
§ 7-2 Tvangsmulkt

I pålegg etter loven her kan Statens helsetilsyn
fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/
måned som går etter utløpet av den frist som er satt
for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt.
Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt.
Statens helsetilsyn kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

III
I lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høg-

skoler gjøres følgende endring:
I § 42 nr. 2 endres «Statens helsetilsyn» til «Sosial-
og helsedirektoratet».

IV
I følgende lovbestemmelser endres «Statens Hel-

setilsyn» til «Statens helsetilsyn»:
1. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med

helsetjenesten § 2 fjerde ledd og § 5, 
2. lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

i kommunene § 6-3 første, andre og tredje ledd, 
3. lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten § 6-

2 første, andre, tredje og fjerde ledd, 
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4. lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.
§ 25 første, andre og tredje ledd og 

5. lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av
bioteknologi § 2-5 andre ledd.

V
I følgende bestemmelser skal «Sosial- og helse-

departementet» endres til «Helsedepartementet»:
1. lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

i kommunene § 4a-4 andre ledd og 
2. lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av

stråling § 22 første ledd.

VI
I lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenes-

ter m.v.  skal ny § 2-7 lyde:

§ 2-7 Statens helsetilsyns tilsynsvirksomhet
Statens helsetilsyn har det overordnede faglige

tilsyn med sosialtjenesten i landet og skal utøve myn-
dighet i samsvar med det som er bestemt i lover og
forskrifter.

VII
Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene
i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.

Berit Brørby Finn Martin Vallersnes
president sekretær
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