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NFBIB, Klipperveien 102, 4620 Kristiansand         

 

 

Oslo/Kristiansand/Gjøvik 8. september 2018 

 

Høringsinnspill til Ny Folkehelsemelding 2018 

 

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) takker for muligheten til igjen å få 

spille inn viktige momenter til ny Folkehelsemelding. 

I nåværende Folkehelsemelding Mestring og Muligheter St.19 (2014-2015) 

leser vi på side 119-121 om Barns arbeidsmiljø. NFBIB var aktiv medspiller til disse 

viktige sidene. God folkehelse starter i tidlig alder - hos barna. 

NFBIB mener at disse sidene under kapittel 6.2 fortsatt er viktige og ikke minst 

aktuelle og det er påkrevet (på overtid) at barn nå får et godt arbeidsmiljø enten det 

er i skole eller barnehage. 

NFBIB spiller med dette inn sidene 119-121 igjen og ser frem til at 

Folkehelseministeren tar tak i barns innemiljø, denne viktige siden av vår Folkehelse.  

Generelt vil NFBIB bemerke at folkehelsearbeidet, som er en viktig del av det 
forebyggende helsearbeidet, har store utfordringer med profesjonalitet og 
gjennomføringskraft i sitt arbeid. Mange barns innemiljø i barnehager og skoler er 
eksempel på det. I over 20 år er det dokumentert at over 30 % av disse 
virksomhetene har alvorlige Inneklimaproblem i deres arbeidsmiljø, i strid med 
gjeldende lover og forskrifter, uten at kommunene har maktet å følge dette opp med 
relevante tiltak. Det er alvorlig på mange måter, ikke minst i et tilsyns- og 
folkehelseperspektiv som kommunene har ansvaret for!  
Det synes klart at det er behov for å styrke dette arbeidet både med hensyn til 
faglighet, forvaltning og ansvarsoppfølging. 
Folkehelsearbeidet er for viktig til at enkle tiltak ikke blir fulgt opp – ikke minst for 
barn. 
 
 
NFBIB vil også peke på at det er de sårbare personer som først og fremst påvirkes 
av et dårlig innemiljø – det er barna og de eldste. Det er således like viktig at 
sykehjem, der de eldste oppholder seg, har et godt innemiljø.  
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NFBIB ønsker også å peke på at den økende bruk av trådløs kommunikasjon og 
teknologi i skoler og barnehager har ført til økt bekymring. Det fremkommer etter 
hvert dokumentasjon som kan tyde på at den betydelige økningen i trådløs 
kommunikasjons-teknologi i samfunnet kan ha uheldige helseeffekter, når en ser på 
store grupper eksponerte personer. Folkehelsemeldingen bør inneholde informasjon 
om at denne utviklingen skal holdes under oppsikt og følges opp med tiltak dersom 
dokumentasjon for eventuelle folkehelsehelseproblemer foreligger. Forholdene bør 
legges til rette for at bruken av trådløs teknologi (WiFi, mobiltelefoner, nettbrett, etc.) i 
skoler og barnehager holdes så lav som mulig. Dette vil i tillegg bedre 
undervisningssituasjonen og redusere mobbingen, slik erfaringen er fra enkelte 
skoler. 
  
  

 
 
 
Med vennlig hilsen styret i 
Norsk Forum for Bedre Innemiljø (sign.) 
 
 
 
Tore Andersen, leder (siv.ing og tidligere seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vest-
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Finn Levy (pensjonert overlege, miljø- og arbeidsmedisin, OUS) 
Jan Vilhelm Bakke (overlege PhD. Arbeidsmedisin) 
Marianne Bjerke (tidligere seniorrådgiver i Helsedirektoratets Folkehelseavdeling) 
 

 


