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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til endringer i forskrift om 
fornøyelsesinnretninger 
 
Fredrikstad kommune har mottatt høring vedrørende forslag til endringer i forskrift om 
fornøyelsesinnretninger (ref: 2015/5964). Endringene berører i hovedsak §3-2 og §2-10, med 
tillegg av språklige endringer og presiseringer i andre bestemmelser i forskriften. 
 
Endringen i §3-2 innebærer at kravet til egen driftsleder fjernes. I dag kreves det at alle 
virksomheter som har en driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger skal ha driftsleder. Det er 
imidlertid få krav til denne funksjonen som driftsleder og forslaget om å fjerne dette kravet  
følger av at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten og sikkerhetsstyringen. 
Virksomheten må derfor ha tilgjengelig personell med tilstrekkelig kompetanse når det 
gjelder drift, driftskontroller og vedlikehold. Et eget krav om driftsleder er derfor ikke 
nødvendig.  
 
En annen stor endring er forslag om at kravene til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 
tydeliggjøres ved at teksten legges nærmere internkontrollforskriften. Dette for å gjøre 
kravene lettere gjenkjennbare og vise at disse ikke er unike krav for denne forskriften, men 
en del av virksomhetens totale styring. Blant annet er det foreslått at risikovurderinger skal 
gjøres etter anerkjente metoder. Det vil for eksempel si at metoder anbefalt av 
Arbeidstilsynet vil kunne brukes. 
 
Fredrikstad kommune vurderer at de foreslåtte endringene er tydeliggjørende og bidrar til 
forenklinger innen kontroll, drift og vedlikehold, og stiller seg derfor positive til 
endringsforslaget.  
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