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Forord 
 

Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Nettverk for miljørettet 
folkehelsearbeid (NEMFO) sitt årsmøte vanligvis legges til årskonferansen i mai - 
juni. NEMFO sin årskonferanse med valg av nytt styre ble avholdt under 
årskonferansen i Oslo i 2019. Det vil derfor alltid være det sittende styret som legger 
frem årsmeldingen selv om det i realiteten er to styrer som står bak årsmeldingen pr. 
31.12.2019. 

Styret vil rette en spesiell takk til bidragsyterne på årskonferansen i Oslo som la ned 
et omfattende arbeid i forberedelsen av arrangementet.  

 

 

Randi Helland Stråtveit  Astrid Rutherford   Kristin Tørum 

(leder)     (styremedlem)  (styremedlem) 

 

 

 

Line Aasli Moen  Tilde Nygård  Helen Brandshaug 

(styremedlem)  (styremedlem) (styremedlem) 

 

 

Mona Bondevik 

(styremedlem) 

 

 

Lasse Elden  Malin Heiberg 

(vara)   (vara) 
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STYRET 
Styrets sammensetning for perioden 01.01.19 - 09.05.19: 
Randi Helland Stråtveit, miljørettet helsevern, Rogaland brann og redning IKS (leder)  
Astrid Rutherford, kommuneoverlege Rakkestad kommune (styremedlem og 
internasjonal kontakt) 
Kristin Tørum, Alta kommune (styremedlem) 
Line Aasli Moen, Miljøretta helsevern Hallingdal (styremedlem)  
Tilde Nygård, Rana kommune (styremedlem) 
Helene Brandshaug, Bærum kommune (styremedlem) 
Mads Odin Michaelsen, Drammen kommune (styremedlem) 
Mona Bondevik, miljørettet helsevern i Vestfold (vara) 
Rune Skatt, Bærum kommune (vara) 
 
Styrets sammensetning for perioden 09.05.19 - 31.12.19: 
Randi Helland Stråtveit, miljørettet helsevern, Rogaland brann og redning IKS (leder) 
Astrid Rutherford, kommuneoverlege Rakkestad kommune (styremedlem og 
internasjonal kontakt) 
Kristin Tørum, Alta kommune (styremedlem) 
Line Aasli Moen, Miljøretta helsevern Hallingdal (styremedlem) 
Tilde Nygård, Rana kommune (styremedlem) 
Helene Brandshaug, Bærum kommune (styremedlem) 
Mona Bondevik, miljørettet helsevern i Vestfold (styremedlem) 
Malin Heiberg, Oppegård kommune (vara) 
Lasse Elden, Oslo kommune, bydel Grünerløkka (vara)  
 
Valgkomité 
Per-Erik Arnø (leder) gjenvalg for 1 år, Ståle Grøthe valgt for 2 år og Kari Anne 

Holsen valgt for 3 år. 

 

Styremøter  
Styret hadde 8 styremøter i 2019. Fire styremøter var i Oslo. Ett i forbindelse med 
årskonferansen i Oslo og ett i forbindelse med workshop i Helsedirektoratet 
vedrørende revisjon av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
20.11.20. Fire møter var nettmøter på Skype for business (Lync).  

Fysiske møter fungerer best, men Lync er en gratisløsning som fungerer greit.  

Arbeidet i styret, årskonferansen og redaksjonskomiteen skjer i stor grad på dagtid. 
Det innebærer at deltakerne er avhengig av velvilje fra sine arbeidsgivere. Samtidig 
bidrar arbeidet til god innsikt i det som skjer innenfor miljørettet helsevern, 
folkehelsearbeid og tilstøtende fagområder. I sum kan man si at disse vervene er 
faglig utbytterike. 

SEKRETARIAT 
NEMFO har ikke hatt noe eget sekretariat de senere årene. Løpende sekretariats 
arbeid som håndtering av post eller mail, økonomi og andre henvendelser har vært 
utført av leder og styremedlemmene.  
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Ansatte 
NEMFO har ikke hatt noen ansatte i 2019.  

Kontorlokaler 
NEMFO har ikke eget kontor. Det fysiske arkivet er fordelt mellom nåværende og 
tidligere styreledere. Styret har opprettet et arkiv på Jottacloud som er et nettbasert 
arkiv. 

MEDLEMMER  
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Institusjon  105 104 126 104 98 101 107 108 105 106 

Personlig  101 89 95 77 75 68 70 74 73 72 

Student  1 2  2 2 2 2 3 2 7 

Abonnent  12 12 12 11 6 4 28 32 0 0 

Totalt 265 219 207 233 194 181 175 207 217 180 185 

 
Oversikten viser at medlemstallet har steget litt igjen de siste årene. Siden tidsskriftet 
ble lagt ned i 2017 er det ikke eget medlemskap for abonnementer lenger. Dette 
påvirker også det totale antallet medlemmer. På NEMFO sine møter, internett, 
facebook, etc. reklameres det aktivt for medlemskap. Med den store og brede 
satsingen som skjer innenfor folkehelsearbeid bør det være et potensiale for å verve 
enda flere medlemmer. Miljørettet helsevern er en sentral del av folkehelsearbeidet i 
kommunene. 
 
Det er fortsatt behov for medlemsverving, og styret arbeider aktivt med dette. 
Tilgangen til Yammer er populær og forutsetter medlemskap. 

NYHETSBREV 
NEMFO utgav 4 nyhetsbrev i 2019. Disse ble også trykket i Helserådet. 

NEMFO PÅ NETT OG SOSIALE MEDIER 
NEMFO sin nettside er: www.nemfo.no og på Facebook: 
https://www.facebook.com/nemfo.no. Facebooksiden har 366 følgere pr. 19.05.20, en 
økning på 67 fra 2019. 
 
I tillegg administrer NEMFO et internt samarbeidsnettverk på www.yammer.com.  
Yammer er et nettbasert verktøy utviklet for små og store virksomheter og åpner for 
bredt faglig samarbeid om miljørettet folkehelsearbeid på tvers av kommunegrenser. 
Yammer er åpent for alle som vil bidra innen miljørettet folkehelsearbeid. Alle må 
være medlem av NEMFO, enten personlig eller gjennom arbeidsgiver, og blir gitt 
tilgang etter forespørsel. Siden NEMFO har en gratisversjon er det ikke mulig å ta ut 
særlig mye statistikk. Det er 241 personer tilknyttet nettverket pr. 19.05.20, dette er 
en økning på 3 personer fra 2019. Det er i 2020 gjennomført en opprydding i 
medlemmene på Yammer, så disse tallene stemmer nå overens med medlemskap i 
NEMFO. 

Rune Skatt har administrert NEMFO sitt arbeid på nett, men høsten 2019 overtok 
Lasse Elden og Tilde Nygård dette arbeidet. Vi håper at vi også via sosiale medier 
kan bidra til å samle miljørettet helsevern på tvers av kommune- og fylkesgrenser og 
bl.a. bidra til en mer ensartet praksis innen fagområdet. 

http://www.nemfo.no/
https://www.facebook.com/nemfo.no
http://www.yammer.com/
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KONFERANSER  

Årskonferansen 2019 

NEMFO sin årskonferanse 2019 ble avholdt i Oslo 09. - 10. mai. Planlegging og 
gjennomføring av arrangementet ble utført i samarbeid med Oslo kommune. 
Konferansen fikk innvilget søknad om å bli del av Oslo Europeisk miljøhovedstad 
2019 sitt offisielle program. Hovedtemaene var Byutvikling og fortetting i samfunns- 
og folkehelseperspektiv. Konferansen samlet totalt 122 deltakere fra hele landet. 
 
Det er utarbeidet en rapport med oppsummering fra årskonferansen 2019. 

Forberedelser til årskonferansen 2020  
Styret startet forberedelsene høsten 2019 med drøfting av sted og ideer til tema og 
innslag. Molde kommune ble valgt som sted og det ble inngått avtale med Scandic 
Seilet Molde. Programkomiteen bestod av Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Line 
Aasli Moen, Mona Bondevik, Lasse Elden og Randi Helland Stråtveit fra styret og 
Svein Kvakland fra Molde kommune.  

VIDEREFØRTE SAMARBEIDET MED HELSEDIREKTORATET 
NEMFO søkte støtte fra Helsedirektoratet og fikk bevilget midler til flere aktiviteter. 
Det har vært hyppig kontakt med Helsedirektoratet, spesielt med Finn Martinsen.  
NEMFO og Helsedirektoratet utarbeidet en samarbeidsavtale høsten 2019. 
 
Kompetanseutvikling og standardisering av arbeidsmåter etc. innen mhv. 
NEMFO har bidratt med å utarbeide sjekklister, maler, sprer gode modeller osv. for 
bl.a. saksbehandling, tilsynsmetodikk og hjelpemidler ute i kommunene. Direktoratet 
ønsker at NEMFO skal bidra i videreutvikling og oppdatering av internettsidene og 
NEMFO har inngått en avtale med Rune Skatt om økonomisk kompensasjon for 
dette arbeidet. 
 
NASJONAL TILSYNSKAMPANJE  
Styret i NEMFO besluttet etter årskonferansen i 2017 å ta initiativ til å gjennomføre 
en ny nasjonal tilsynskampanje innen miljørettet helsevern. Tema ble: «Miljørettet 
helsevern i sykehjem». Tilsynskampanjen varte fra 1. oktober 2018 og ut 2019.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt i oppgave å jobbe frem forslag til 
tilsynsmateriale. 

Arbeidsgruppen bestod av:  

 Astrid Rutherford, styret og Rakkestad kommune 

 Tilde Nygård, styret og Rana kommune (Fylkesmannen i Nordland) 

 Per-Erik Arnø, Midtre Namdal Samkommune 

 Ellen Bergitte Klausen, Rogaland brann og redning IKS 

 Morten Vegelbo, Helseetaten i Oslo kommune 

 Kurt Stien, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS  

Helsedirektoratet ved Finn Martinsen var referanseperson i arbeidsgruppen.  

Tilsynsmaterialet ble lagt ut på Yammer og NEMFOs nettsider nemfo.no høsten 
2018. 
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Det ble utarbeidet følgende tilsynsmateriell:  
Gjennomføringsplan 
Informasjonsbrev fra lokal tilsynsmyndighet til alle sykehjem i kommune 
Varsel om tilsyn 
Intervjuguide og sjekkliste for befaring 
Tilsynsrapport med varsel om pålegg 
Vedtak om retting 
Avslutning av tilsynet 
 
Informasjon til kommunene ble gitt via e-post fra Helsedirektoratet 05.09.18 samt e-
post med påminnelse fra styreleder i NEMFO 22.11.18. Det ble også gitt informasjon 
om tilsynskampanjen til landets fylkesmenn og informasjon via NEMFOs nyhetsbrev 
som også ble publisert i Helserådet. Det er den enkelte kommune som har alt ansvar 
med gjennomføring av selve tilsynet. For å delta i tilsynskampanjen må man sende 
en e-post med påmelding til NEMFO. Oversikt over påmeldte kommuner blir 
fortløpende lagt ut på nemfo.no, og rundet 100 påmeldte kommuner i 2018. I 2019 
ble det sendt ut en spørreundersøkelse/evalueringsskjema til kommuner som har 
deltatt i kampanjen.  

ANNET 

 NEMFO sin strategi ble vedtatt på årsmøtet 2019. Styret har utarbeidet en 
arbeidsplan som viser aktuelle tiltak 

 NEMFO deltok på Helsedirektoratets workshop om veiledere miljørettet 
helsevern den 20.11.19 

 NEMFO har gitt uttalelser til høring av barnehageloven og miljø og helse i skoler 
og barnehager 

 NEMFO har gitt innspill til digitalisering av veiledere  

 NEMFO har gitt innspill til kurs i regi av DSA om miljørettet helsevern og radon 
som ble gjennomført den 05.06.19 

 NEMFO har gitt innspill til smitteverndagene 2019 

 NEMFO har hatt samarbeidsmøte med Helsedirektoratet, DSA, 
Folkehelseforeningen  

 NEMFO har vært tilstede på flere konferanser, noen med stand: 
Folkehelsekonferansen, skoler og barnehager,  

 NEMFO har opprettet samarbeid med NMBU  
 

SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 
Folkehelseforeningen (NOPHA) 
NEMFO inngikk en skriftlig samarbeidsavtale med Folkehelseforeningen fra 01.10.17 
for å fremme samarbeidet og aktuelle aktiviteter der organisasjonene arbeide mot 
felles mål. NEMFO har et varamedlem til styret i NOPHA. 
 

ØKONOMI  
Line Aasli Moen har hatt økonomiansvaret i NEMFO siden mai 2017. Regnskapet 
utføres av Hallingdal Økonomiservice AS. Revisor er Romsdal Revisjon AS.  
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Driften av NEMFO gikk med et underskudd på kr 61 587,- i 2019.  
En del av underskuddet skyldes avslag på momsrefusjon fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet på grunn av søknad som ble sendt etter søknadsfristen 1. sept.  
Ellers har økonomisk støtte fra Helsedirektoratet gått ned siste årene, fra kr. 
500.000,- i 2016 til 100.000,- i 2019. 
Medlemsinntektene har holdt seg stabil de siste årene.  
Årskonferansen 2019 gikk med et overskudd på drøye kr 13.000,-. 
 

INTERNASJONALT SAMARBEID 
NEMFO er medlem av den internasjonale organisasjonen International Federation of 
Environmental Health (IFEH) og European Federation of Environmental Health 
(EFEH) som er gruppen for Europa IFEH 
 
IFEH og EFEH  
EFEH arrangerte to møter i 2019. Randi Helland Stråtveit og Astrid Rutherford deltok 
på møtet i Coimbra, Portugal 7. – 8. juni. Randi Helland Stråtveit deltok på EFEH 
møtet i Liverpool, England 8. – 9. november. 

OPPSUMMERING  
2019 var et år med høy aktivitet i styret. NEMFO videreførte samarbeidet og 
forberedte en samarbeidsavtale med Helsedirektoratet. I tillegg til oppgavene ved å 
arrangere årskonferanse og å utgi nyhetsbrev medførte 2019 et betydelig arbeid på 
internett. Videre ble det brukt mye ressurser med gjennomføring og oppsummering 
av tilsynskampanjen.  

NEMFO står foran utfordringer på flere områder. Nettverket har ingen ansatte og er 
avhengig av velvilje fra arbeidsgiver til styremedlemmene og andre medlemmer som 
bidrar aktivt for å fremme organisasjonens formål. Dette er også utfordrende i forhold 
til kontinuitet og framdrift i arbeidet med miljørettet folkehelse.   

De store satsingene vi ser innenfor folkehelsearbeidet bør gi grunnlag for å spre 
interesse for fagfeltet innen nye faggrupper og å bidra til samarbeid med flere 
foreninger og forvaltningsnivå. 

 

 


