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På Hdir’s dagsorden for miljørettet helsevern 
• Oppfølging av Krafttak-kursene 
• Tilsynsveilederen 
• Samarbeid med Strålevernet om tilsyn med utleieboliger 
• Oppdrag til Støyforeningen om nabostøy 
• Rapportering om godkjenningsstatus for skoler og barnehager i 

KOSTRA 
• Kommuneveiviserne i folkehelsearbeid 
• Indikatorer i folkehelsearbeid  
• Kartlegging av barnehager  
• Folkehelsemeldingen – barnas arbeidsmiljø(se s. 119 – 121 i Meld. St. 19) 

• AAO-sentre i alle helseregionene 
• HOD: rundskriv vedr. §14 i forskrift om mhv i barnehager og skoler 

 

 
 



Krafttak for et bedre skolemiljø – kurs i fylkene 

•  Bakgrunn: 
– Oppfølging av skolekartleggingen i 2013 
– Samarbeid Hdir, Udir, Atil, DiBK 

• Målsetting: 
– Styrke kommunenes kompetanse i deres arbeid med miljørettet 

helsevern i skolen. 
– Alle skoler skal være godkjent etter regelverket 

• Målgruppe:  
– MHV-personell, teknisk/eiendom, skole/oppvekst, eiere/ledere, 

politikere, verneombud, … 
• Gjennomføring: 

– 2 dagers kurs i fylkene, invitasjon og medvirkning fra fylkesmennene 



Kursprogram 

• Status i fylket 
• Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel 
• Regelverket (opplæringsloven kap 9a, forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler) 
– Tilsyn, godkjenning, mv. 
– IK-bygg 
– Momentlisten til NFBIB 
– Skolemiljøutvalg 

• Erfaringer fra landsomfattende tilsyn, kartlegginger 
• Gruppearbeid kommunevis 
• Oppfølging i fylkene (skoler som ikke har svart, ikke er 

godkjente, ..) 



Gjennomført pr. mai 2015 

• Hordaland, Buskerud, 
Oslo/Akershus, Sør- og 
Nord-Trøndelag, Aust- 
og Vest-Agder, Hedmark 
og Oppland, Telemark, 
Nordland, …. 

 

 

• I løpet av oktober 2015 
skal alle fylkene ha 
gjennomført kurset: 
– Troms 20.- 21. mai 
– Vestfold 3. - 4. juni 
– Møre og Romsdal 17. – 18. 

september 
– Rogaland 14. – 15. oktober 
– Sogn og Fjordane 28. – 29. 

oktober 
–   

 

 



Eksempler på fylkesmennenes rapportering på 
embetsoppdraget for 2014  

Sør-Trøndelag har som eneste fylke omtalt oppfølging av 
skolekartleggingen: 
«11 av fylkets kommuner var ikke representert på konferansen og 
Fylkesmannen er forberedt på at disse kan ha behov for ytterligere 
oppfølging for å få ferdigstilt arbeidet med godkjenningene. Dette 
vil bli nærmere avklart etter fristen for tilbakemelding 31.01.2015» 
 
Østfold mener å ha en tilfredsstillende status ved fylkets skoler og har 
besluttet ikke å avholde kurs for kommunene: 
«I Østfold er det svært få skoler med slike mangler. Det er nok også noe 
av bakgrunnen for at vi fikk bare en håndfull påmeldinger til konferansen 
vi ville arrangere i 2014. Medvirkende har det nok også vært at de som 
arbeider med miljørettet helsevern i Østfoldkommunene i mange år har 
arbeidet med forholdene i barnehager og skoler. Vi regner med at de 
betrakter behovet for faglig oppdatering på dette feltet som lite»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krafttak for et bedre skolemiljø 
- etter halvgått løp…….(1) 

• Kurset – en etterlengtet møteplass for kommunale aktører på tvers av 
fag/etater 

• Nødvendig med 2 dager (faglig bredde, gruppearbeid, sosialt..) 
• Noen embeter ønsker tilpasning til andre kurs/konferanser (for 

målgruppen barn/unge) 
• Kursprogrammet er i hovedsak utarbeidet av de 4 direktoratene, basert på 

innspill fra kommunene under planlegging av kursrekken 
• Stort sett god praktisk tilrettelegging fra fylkesmennene 
• Positiv medvirkning fra de samarbeidende direktoratene 
• Varierende, men til dels dårlig oppslutning fra kommunene (liten bredde i 

tverrfaglig deltakelse) 



«Krafttak for et bedre skolemiljø» 
- etter halvgått løp…….(2) 

• Gjennomgående få konkrete forslag fra fylkesmennene til oppfølging av 
kommuner som ikke svarte på skolekartleggingen, som har skoler som ikke 
er godkjente, eller hvor det er avdekket mangler ved tilsynet. 

• Nødvendig med god forberedelse/motivasjon fra fylkesmennene (direkte 
kontakt med kommunene/etater) 

• Kursene har avdekket behov for mer konkret/detaljert veiledning (Krafttak 
del 2?) 

• Flere embeter har uttrykt ønske om felles, landsomfattende tilsyn på 
området (skoler/barnehager) 

• Status på skoleområdet – aktuelt tema ved fylkesmennenes dialog med 
kommunene 

 



Samarbeidsprosjekt 
Strålevernet – 
Helsedirektoratet 
 
• Beskrivelse av kommunenes og 

Strålevernets tilsynsroller 
• Veiledning for utøvelse av 

tilsynet 
• Plan for kompetanseheving i 

kommunene 
• Informasjon til kommuner, 

befolkningen, spesielle grupper 
• Tilsyn med utleie/radon som 

vedlegg til den generelle 
tilsynsveilederen? 
 



Oppdrag fra 
Helsedirektoratet til 
Støyforeningen: 
 
«Veileder om nabostøy» 
- Bakgrunn (definisjoner, 

målgruppe, virkeområde, mv) 
- Regelverket 
- Nabostøy som helse- og 

miljøproblem 
- Strategisk forebygging 
- Konfliktløsning 
- Saksbehandling 
- Registrering 
- …………………………. 
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Veivisere i lokalt folkehelsearbeid 



Målsetting 

• Bidra til å styrke det lokale og tverrsektorielle 
folkehelsearbeidet 

• Et praktisk hjelpemiddel som beskriver 
sammenhenger, systematikk og virkemidler i 
folkehelsearbeidet 
 
 
 

• Målgruppe: beslutningstakere og ansatte i 
kommunen som arbeider med folkehelse – også 
relevant for andre 

1. Skaffe oversikt over 
folkehelseutfordringer; 

veilederen i oversiktsarbeid 

2. Fastsette mål og strategier 
i planarbeidet;  

www.kommunetorget.no 

3. Iverksette nødvendige 
tiltak; 

«Folkehelsekommune» 



1. Økonomiske levekår 
2. Sosial støtte, deltagelse og 

medvirkning 
3. Trygge og helsefremmende miljøer 

• Helsefremmende steds- og 
lokalsamfunnsutvikling 

• Helsefremmende 
transportløsninger 

• Miljørettet helsevern 
• Utviklingsområder 

4. Sunne valg 
5. Oppvekst 
6. Arbeidsliv 
7. Lokalt folkehelsearbeid 

Prosjekt for å utvikle resultatmål og 
indikatorer for å følge opp 
folkehelsepolitikken 

Innsatsområder: 

AAI 
Strålevern 
Vann 
Ulykker 
Kjemikalier 
………… 

 



Kartlegging av landets 
barnehager (ila 2015?) 
 
- Iht forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler 
- Planlegging (sammen med 

Udir/rådgivningstjenesten?) 
- Respondenter: Kommunelege 1/MHV 
- Alle barnehager (private og offentlige) 
- Elektronisk spørreskjema 

- Godkjenningsstatus 
- Tilsynspraksis 
- Behandling av avvik 
- Vedlikeholdsplan 
- Internkontrollsystem 

 
 
 



Barnas arbeidsmiljø, s. 119-121: 
 
- Utrede helsekonsekvensene (totalt 

sett)for barn og unge ved opphold i 
skoler og barnehager hvor tilstander og 
forhold ikke er i samsvar med 
regelverket 

 
- Anslå de samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av å utbedre/ikke 
utbedre skoler og barnehager 
 

- Utrede behovet og mulighetene for et 
mer helhetlig regelverk som ivaretar 
barn og unges krav og rett til et godt 
miljø i skolen og barnehagen. 
 
 

 
(NOU 2015: «å høre til…» (Djupedalutvalget) 



Regionale sentre for AAO 

• Regionale sentre for astma-, 
allergi- og overfølsomhets-
sykdommer under etablering i 
alle 4 helseregioner 

• Vil ha kompetanse i 
miljømedisin 

• Kan betjene kommunene i 
miljørettet helsevern-
spørsmål 



HOD: Rundskriv om beredskapsplikt ift 
risikosituasjoner i skoler og barnehager 

• Rundskrivet presiserer forskriften (mhv i barnehager og 
skoler) 

• Utarbeidet i overensstemmelse med 
Kunnskapsdepartementet 

• Skoler og barnehager skal vurdere risiko og sette inn 
nødvendige beredskapstiltak mot alvorlige tilsiktede 
hendelser (skoleskyting, gisseltaking) 

• §14 pålegger eierne en plikt til å kartlegge og vurdere risiko og 
planlegge beredskapstiltak 

• En del av kommunens tilsynsoppgaver  
• KD, Udir, HOD og Hdir vil utarbeide veileder ila 2015 



HOD: Endringer i skadedyrforskriften 

• Forslag sendt på høring nå: 
– FHI kan i særskilte tilfeller 

forlenge en godkjenning av 
skadedyrbekjempere 

– Oppdatering av begreper i 
forskriften 

– Høringsfrist: 5. september 
2015  
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