www.bedreinnemiljoforbarn.no
konto 3000 38 26569
org.nr 984 097 824
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NFBIBs mål
•
•
•
•

Ta initiativ og være pådriver for faglig begrunnede tiltak som fører til bedre
helse, innemiljø og livskvalitet for barn
Rådgi myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon,
råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn
Utvikle og utveksle kunnskap, metoder, informasjon, ideer og erfaringer på et
høyt daglig nivå.
Gjøre kunnskap tilgjengelig for brukerne om hvordan man kan oppnå et godt
innemiljø i boliger, barnehager og skoler.

Gjeldende Vedtekter revidert i 2016:
NFBIB § Vedtekter
Revidert 8.6.2016
§ 1. Navn
Forumets navn er Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB).
§ 2. Formål
NFBIB er et nasjonalt uavhengig og tverrfaglig forum bygd på frivillig innsats. Forumet skal
ta initiativ og være pådriver for faglig begrunnede tiltak som fører til bedre helse og innemiljø
for barn. Særlig gjelder dette overfor de myndigheter som har et forvaltningsansvar for å
utvikle og følge opp regelverk, forskrifter og retningslinjer som skal sikre godt innemiljø i
skoler, barnehager og boliger.
NFBIB har som mål å være et rådgivende organ for myndigheter, organisasjoner og andre
som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn.
NFBIB skal på dette området bidra til å utvikle og utveksle kunnskap, metoder, informasjon,
ideer og erfaringer på et høyt faglig nivå.
§ 3. Medlemskap
Personer med interesse for barns innemiljø og som lar seg registrere ved personlig
innmelding, er medlemmer av NFBIB. Det skal føres medlemsliste for faggruppen.
Organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan være støttemedlemmer uten stemmerett.
§ 4. Styre
Forumet ledes av et styre med minst 4 medlemmer som velges av årsmøtet for ett eller to år
av gangen. Leder velges av styrets medlemmer. Forøvrig konstituerer styret seg selv.
Årsmøtet velger også minst 2 vararepresentanter til styret. Kandidater til styret utpekes av en
valgkomité som velges av årsmøtet.
Styremøte avholdes når lederen eller minst to styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
teller lederens stemme dobbelt.
Styret kan beslutte at sekretariatsfunksjonen i forumet kan samlokaliseres med annen
organisasjon eller organ.
Styret kan oppnevne tverr- og flerfaglige ekspertgrupper ved behov.
Styreverv er ulønnet.
§ 5. Fagmøte
Styret inviterer til møter i forumet med minst 2 ukers varsel. Møtene er åpne for både
medlemmer og interesserte ikke-medlemmer.
Alle innkallinger og annen informasjon til medlemmene sendes via e-post, hvis ikke styret
bestemmer noe annet.
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§ 6. Årsmøte
Det innkalles til årsmøte med minst 4 ukers varsel. Sakspapirer sendes ut minst 2 uker før
møte. På årsmøtet behandles årsberetning og regnskap, fastsettelsen av kontingent, valg og
eventuelt andre saker av organisasjonsmessig art.
Forslag fra medlemmer om saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende
minst 2 uker før møtet.
Personlige medlemmer har stemmerett.
Revisor velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
Vedtektsendring og beslutning om oppløsning av forumet krever 2/3 flertall av de
tilstedeværende.

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene,
teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang
erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en
oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om
hvordan man kan sikre barn et godt, helsefremmende innemiljø der de
oppholder seg mesteparten av tiden i bolig, barnehage og skole.
NFBIB har gjennom sine meget aktive år sammenfattet en rekke faglige
sterke publikasjoner både for publikum og for fagpersoner.
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Styrets medlemmer i 2021:
Tore Andersen, pensjonert senioringeniør (styreleder)
Jan Vilhelm Bakke, pensjonert overlege Miljø og Arbeidsmedisin
Finn Levy, pensjonert overlege Miljø og Arbeidsmedisin
Marianne Bjerke, pensjonert seniorrådgiver
Rolf E. Hoaas, pensjonert overingeniør VVS

Varamedlemmer for styret:
Guro Birkeland, lege og jurist,
Johan Sverre Rivertz, jurist med spesialkompetanse på barns rettigheter i
deres innemiljø

Øvrige fag og ressurspersoner i NFBIB:
Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, NAAF
Kent Hart, fagsjef kjemi og biologi, NAAF
Sten Olaf Hanssen, pensjonert professor i Klima og Kuldeteknikk
Roald Bolle, barnelege og allergolog UNN
Anders Smith, pensjonert fylkeslege og avd.dir i Helsedirektoratet
Harald Torske, pensjonert kommuneoverlege i Klæbu

Antall aktive kjernemedlemmer:
12
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Ny og aktiv nettside
Etter at Forumets gamle nettside www.innemiljo.net ikke lenger fungerte, ble det et
sterkt ønske fra brukere og fagpersoner om å få en ny aktiv og kvalitsmessig sterk
nettside. Høsten 2020 tok forumet kontakt med ASAP Media v/Rune Stangeland og
nettsiden www.bedreinnemiljoforbarn.no ble opprettet.
Forumets nye nettside er under oppbygging og alt det gamle stoffet må revideres og
oppgraderes, dette er et stort arbeid. Det har vært et kontinuerlig og aktivt arbeid med
nettsiden i 2021.

Facebook
I 2021 fikk NFBIB sin egen Facebookside
VIPPs
NFBIB fikk også sin egen VIPPS 664883

Velkommen til våre nettsider!
Vi ønsker tidligere og nye lesere velkommen til de nye nettsidene våre. Vi måtte
dessverre legge ned vårt mangeårige tidligere nettsted, www.innemiljo.net, pga
’hacking’ og derav følgende kostbar oppgradering, men vi gjør et nytt forsøk.
Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til
www.bedreinnemiljoforbarn.no
Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av ansvarlige
myndigheter, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler.
Men også foreldre, besteforeldre, elevene selv og alle som bryr seg om barns
innemiljø, vil finne denne nettsiden interessant. Vi vil også formidle lenker til
informasjonsmateriell som kan være av interesse.

Redaksjonsgruppe:
Tore Andersen, Kristiansand (siv. Ing. og tidligere seniorrådgiver hos Fylkesmannen i
Vest Agder), Marianne Bjerke, Fenstad (tidligere seniorrådgiver Helsedirektoratets
Folkehelseavdeling), Finn Levy, Oslo (pensjonert overlege, miljø og arbeidsmedisin,
OUS). Jan-Vilhelm Bakke, Gjøvik (pensjonert overlege PhD. miljø og
arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz, Bergen (jurist, forvaltningsrett, skole-,
barnehage- og helserett) og Guro Birkeland, Oslo (lege og jurist, tidligere
generalsekretær i Norsk Pasientforening, avd.dir i Nasjonalt klageorgan for
helsetjenesten, og rådgiver hos Barneombudet, nå avd.dir i BUFdir).

NFBIBs Historie gjennom 25 år
Arbeidet med NFBIBs Historie startet forsiktig ved begynnelsen av året. Underveis
som vi samlet inn dokumentasjon fra NFBIBs aktive 25 årige arbeid, ble
historiearbeidet mer og mer omfattende. Styrets medlemmer samlet den
dokumentasjon de satt på i sine private arkiver. I Tekna ble arkivet vårt hentet ut. Det
var en stor glede da vi fant stiftelsesdokumentet og papirer fra den første perioden
1996-200. Summen av alt dette er blitt til en 250 siders dokumentasjon og vi er
særdeles stolt av alt arbeidet, alle møter, alle kontakter og samarbeidsforum vi har tatt
initiativ til. Vi stolte av det samlede arbeidet med oversikt fra start til dags dato. Vi er
også stolt over å ha samlet viktige dokumenter skrevet og produsert gjennom 25 år.
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I innledningen sier vi dette:
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I avslutningen av Historien gjennom 25 år - sier vi dette:
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Prosjekter i 2021
Året startet med å utarbeide og skrive prosjektsøknader. Det ble utarbeidet 3 prosjekt
som ble sendt inn til UNI i slutten av februar og innvilget 19. april 2021.
De tre prosjekter er:

Prosjektbeskrivelser:
1) Gode og brukervennlige råd om barns innemiljø
Dette prosjektet som vi nå søker om bidrag til, fordi foreldre og helsepersonell fortsatt
ber om forumets tverrfaglige hjelp og råd, er følgende:
Nye, oppdaterte og kvalitetssikrede faktaark om barns innemiljø. Brukernes behov for
trykte brosjyrer som informasjonskilde er i 2021 mer eller mindre gått ut på dato. Det
medfører at vi nå må lage enkle, nettbaserte Faktaark med oppdatert informasjon om
følgende temaer:
➢
➢
➢
➢

Gode råd om Godt innemiljø for spedbarn
Gode råd for Godt innemiljø i boligen
Gode råd om å forebygge og utbedre fuktskader i boligen
Gode råd om planter i barnemiljøer

Samt den helt nye:
➢ Gode råd om barn og unges rett til godt innemiljø
Disse 5 Faktaarkene skal lages lett lesbare og forståelige, legges ut på nettet og være
utskrivningsklare.
NFBIB står for den faglige utarbeidelse og kvalitetssikringen ved vår tverrfaglige
kompetanse. Vi legger også inn en betydelig egen innsats på 50% av tiden.
Faktaarkene vil bli lagt ut på vår egen nettside www.bedreinnemiljoforbarn.no og på
www.naaf.no, om mulig også i Helserådets publikasjoner og vi vil foreslå for
Helsedirektoratet å få legge faktaarkene ut også på deres nettside. Beklageligvis har
hverken Barneombudet eller Helsedirektoratet lenger lett tilgjengelig og oppdatert
informasjon om temaet. Det må NFBIB hjelpe dem med å opprette igjen.
Av vår 25 årige erfaring vet vi at å kvalitetssikre tidsriktige råd som gir en god og
lettfaglig informasjon, er en krevende arbeidsprosess. Teams møter er også en
krevende arbeidsform, men det er det som må til, nå i denne pandemien. Vi håper
imidlertid at vi skal kunne samles for å jobbe direkte sammen i løpet av 2021, når
smittevernreglene åpner opp for dette. Den brede og samlede fagkunnskapen og
brukererfaringen som NFBIB innehar, gjør at vi står sterkt rustet til å gå i gang med
dette meget nyttige og etterspurte prosjektet.

2) Utfordringer i barnehagers innemiljø –

forslag til løsninger

NFBIB vil med dette prosjektet oppsummere og utarbeide en rapport om dagens
viktigste dokumenterte utfordringer i norske barnehagers innemiljø og fremlegge
forslag til konkrete løsninger i en sluttrapport for relevante målgrupper.
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Vi vil peke på de utfordringer vi mener bør følges opp på de respektive
ansvarsnivåene for at kravene til innemiljøet i alle barnehager blir fulgt opp i praksis,
slik gjeldende lov og forskrift krever.
NFBIB vil utarbeide en nasjonal statusrapport som vil belyse forholdene og de
viktigste utfordringene vi har på dette området i dag, så godt det lar seg gjøre.
Slik statusrapport om innemiljøforhold og utfordringer på barnehagesektoren finnes
ikke i dag.
Rapporten vil være tilgjengelig på NFBIBs hjemmeside. Det vil også utarbeides artikler
beregnet for publisering i media som ledd i en bredere informasjon.
En slik nasjonal rapport vil kunne sette de viktige innemiljøutfordringene for mange
barnehager på dagsorden, og derved bidra til bedre helse, trivsel og læring for mange
av våre aller minste i deres «arbeidsmiljø».
NFBIB vil også invitere til en temadag i Oslo, og presentere våre forslag for en bred
målgruppe som bla. Skole – og helsemyndigheter, elev – og foreldreorganisasjoner,
Barneombud, presse og publikum.

3)Bedre internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i
barnehager og skoler
NFBIB vil i dette prosjektet sette søkelys på dagens tilsyns- og internkontrollsystem,
og foreslå flere alternative løsninger som ivaretar barnas miljøsikkerhet på en bedre
måte.
Vi vil også utarbeide enkle skjema/sjekklister som kan benyttes av brukere så vel som
foreldreutvalg, myndigheter mm.
Tilsyns rollene og de forskjellige funksjonene til alle aktører skal bli gjennomgått og
diskutert i vår rapport.
Rapporten vil gå nærmere inn på de myndigheter som vedtar lover og forskrifter på
området. Vi vil også gjennomgå rollene til en rekke myndigheter som Arbeidstilsynet,
planleggerne, Statsforvalteren, utbyggeren, forvalteren, kommunen, den enkelte enhet
og foreldrene.
Drift – og vedlikehold av bygningene og installasjoner vil bli særlig i fokus da dette
vil være av vesentlig betydning for om det som er bygd vil fungere som tiltenkt.
Klimaaspektet vil også bli trukket inn, og her vil vi prøve å se på helheten mellom
klimautslipp, materialbruk og energiforbruk.
Inneklima faktorene slik de fremstår i tilsynssammenhengen, vil prøve å forenkle slik
at alle lettere kan forholde seg til dem.
Vi vil peke på de utfordringer vi mener bør følges opp på de respektive
ansvarsnivåene for at kravene til innemiljøet i alle barnehager og skoler blir fulgt opp i
Praksis, slik gjeldende lov og forskrift krever.
Rapporten og Internkontroll- / tilsynsskjema vil være tilgjengelig på NFBIB´s
hjemmeside. Det vil også utarbeides artikler beregnet for publisering i media som ledd
i en bredere informasjon. Vi vil også distribuere disse til ansvarlige foreninger og
organisasjoner.
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Dette arbeidet vil kunne sette de viktige innemiljøutfordringene for mange barnehager
på dagsorden, og derved bidra til bedre helse, trivsel og læring for mange av våre aller
minste i deres «arbeidsmiljø».
Vårt håp er at det fysiske inneklimaet kan bli enklere å håndtere, og at de som har
ansvar for å sikre at barnas innemiljø er i samsvar med lov og forskrift, tar det
ansvaret.
NFBIB har 25 års erfaring med innemiljøarbeid i relasjon til sentrale og lokale
myndigheter og andre relevante institusjoner på feltet. Forumet arbeider tverrfaglig
med bla medisinsk, juridisk og ingeniørfaglig kompetanse og har de beste
forutsetninger for å gjennomføre et slikt nasjonalt prosjekt som omsøkt.
NFBIB vil også invitere til en temadag i Oslo, og presentere våre forslag for en bred
målgruppe som bla. Skole – og helsemyndigheter, elev – og foreldreorganisasjoner,
Barneombud, presse og publikum.
NFBIB vil levere:
-

Rapport og artikler/kronikker til media.
Utarbeide enkle skjema for internkontroll og tilsyn
for brukere, myndigheter, forvaltere, publikum og foreldreutvalg
Gjennomføre dagskonferanse i Oslo

Status pr. februar 2022 på prosjetkarbeidet:
I skrivende stund – 15. februar 2022, er prosjektene 2 og 3 nesten ferdige.
Brukerrådene legges ut på vår nettside. Lagt ut så langt er 5 råd for barns inneklima i
boligen, 5 råd om å forebygge og utbedre fuktskader i boligen og 5 råd for babyens
inneklima i boligen.
Som det meste av det vi gjør, blir omfanget av arbeidet større og grundigere enn
antatt. Det har gått med adskillige arbeidstimer for å få prosjektene i havn. Vi nærmer
oss ferdigstillelse og takker hele styret, samt Kent Hart og Kai Gustavsen for velvillig
bistand underveis.

Arbeidsmøter og prosjektmøter
Det ble avholdt todagers arbeidsmøter både i juni og i oktober. Pandemien skapte
utfordringer for styret med å avholde fysiske arbeidsmøter, men vi klarte å
gjennomføre fysiske møter både i juni og i oktober. Møtene ble avholdt på Fenstad og
hele styret var til stede.
I tillegg ble det avholdt en rekke arbeidsmøter på teams gjennom året.

Styremøter/arbeidsmøter
Det ble avholdt 13 styremøter/arbeidsmøter i 2021, de fleste på teams med unntak av
de fysiske møtene 8/9 juni og 20/21. oktober.
27/1, 16/2, 8/3, 22/3, 19/4, 3/5, 19/5, 1/6, 7/10, 21/10 og 16/11
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Årsmøte 2021
Ble avholdt på teams 16. februar

NFBIB mener
I 2021 laget vi en egen «fane» på vår nettside www.bedreinnemiljoforbarn.no, der vi
kan legge ut forumets tanker og meninger, innlegg og kronikker. Dette er en «post» vil
vi videreutvikle og bruke mere aktivt fremover.

Forurensning
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn har ingen forurensende aktiviteter og er
særdeles opptatt av et godt miljø både ute og ikke minst inne.

Likestilling
Forumet søker å inkludere kvinner og menn på lik linje, samt personer med nedsatt
funksjonsevne/kronisk sykdom.

Økonomi
Økonomien i Forumet er presset og det er nødvendig å styrke økonomien i 2022. Dette er et
klart mål for styret fremover. Forumet har prosjektmidler, men har minimalt med driftsmidler.

NFBIBS bilder fra arbeidsmøter i 2021

13

Med aktiv hilsen fra
Norsk Forum For Bedre Innemiljø for Barn
Februar 2022
Tore V. Andersen, leder (siv. ing og tidligere seniorrådgiver hos Fylkesmannen i VestAgder)
Finn Levy (pensjonert overlege, miljø- og arbeidsmedisin, OUS)
Jan Vilhelm Bakke (pensjonert overlege PhD. Arbeidsmedisin)
Marianne Bjerke (pensjonert seniorrådgiver i Helsedirektoratets Folkehelseavdeling)
Rolf E. Hoaas, (pensjonert ingeniør fra Trondheim Kommunes MHV)
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