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Veiledning til ny forskrift om miljø og helse i 
barnehager og skoler 
• Veiledningen er avhengig av forskriften

• Forskriften ikke vedtatt 
• Helse- om omsorgsdepartementet ansvarlig for innhold i forskrift og forskriftsprosess
• Forskriften vedtas trolig til høsten 

• Veiledning skal være klar fra 1.desember

• Dagens forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder frem til ny 
forskrift vedtas og trer i kraft

• Involvering

• Implementering 
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Bassengbad-
forskriften 

• Bakgrunn
• Arbeidsgruppe

• Oppdrag
• Vurdere revisjonsbehov
• Lage utkast til høringsnotat  

• Leverte innspill om revisjonsbehov/endringsforslag 1.april 

• Innspill til endringer: 
• Innføre krav til luftkvalitet 
• Oppdaterte og nye grenseverdier for vannkvalitet 
• Krav til automatiserte målesystemer og lagring av måleverdier 
• Språklige justeringer 
• Problematisert om forskriften fortsatt skal regulere frittstående badstuer 

• Fortsatt noen uavklarte spørsmål

• Prosess videre
- Helse- og omsorgsdepartementet ansvar for forskriften
- Avklaring av spørsmål som gjenstår
- Høring

• Behov for veiledning til forskriften



Andre oppdrag 
• Gjennomgang av forskrifter innen miljørettet helsevern -

vurdering av behov for revisjon av forskrifter innen 
miljørettet helsevern – frist 1.12.22 

• Innspill til videreutvikling av kommunelegefunksjonen, 
herunder kapasitet og vurdering av normtall, 
kompetanse, tilgjengelighet og oppgaver 



Revisjon av 
veiledning 

• Revisjon av veiledere 
• Veileder i miljørettet helsevern  (IS-1104)
• Veileder musikkanlegg og helse (IS-0327)
• Veileder støyvurderinger ved etablering av nærmiljøanlegg (IS-

1693) 
• Mål: 

• Oppdatere innhold etter folkehelseloven
• Kvalitetssikre innhold 
• Digitalisere
• Ferdigstille i løpet av 2022 

• Veiledningsbehov på flere områder 
• Bassengbad, hygieneforskrift



Henvendelser 
fra kommuner 

• Vi får en del henvendelser fra kommuner

• Statsforvalters rolle
• bindeledd mellom stat og kommune 
• samordning

• Viktig at kommunene retter henvendelser til Statsforvalter

• Hovedinstruks for Statsforvalterne pkt. 5.2.2.2 og 5.3.4.1

- veilede kommunene om miljørettet helsevern som 
integrert del av det lokale folkehelsearbeidet

- informere og veilede lokal barnehagemyndighet, 
barnehageeiere og skoleeiere om regelverk og veiledning til 
forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler

- være pådriver overfor kommunens arbeid med 
oppfølging og tilsyn med skoler og barnehage

- veilede og gi opplæring til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i 
anvendelse av lover på folkehelseområdet, på helse- og 
omsorgstjenesteområdet og på tannhelseområde



Andre oppgaver
Skader og ulykker

• Etablert «Fyrtårnprosjektet» som for registrering, analyse 
og bruk av skadedata

Astma og allergi

• Gjennomførte konferansen «Allergifrisk» i april 

Samarbeid med andre sektorer, blant annet: 

• Luftsamarbeidet – Miljødirektoratet, Statens veivesen, 
Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet

• Helsekonsekvenser av vindkraft - samarbeid med NVE, 
Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet 



Jubileums-
konferanse: 
Folkehelse-
loven 10 år

Folkehelseloven blir feiret med gratulasjoner, faglige 
innlegg og refleksjoner om veien videre.

Dato: 10. juni 
Tid: 10:00–15:00 
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, 
frivillige organisasjoner, stiftelser, direktorater og 
departementer og andre samarbeidspartnere.

Påmelding på helsedirektoratet.no – kort frist 
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