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Forord 
 

Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Nettverk for miljørettet helsevern 
(NEMFO) sitt årsmøte vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. NEMFO sin 
årskonferanse med valg av nytt styre ble avholdt under årskonferansen i Stavanger i 
2016. 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. 31.12.2016. 

Styret vil rette en spesiell takk til bidragsyterne på årskonferansen i Stavanger som la 
ned et omfattende arbeid i forberedelsen av arrangementet. Stor takk også til Rune 
Skatt som sørger for oppdatering og drift av NEMFO på nett, Yammer og sosiale 
medier. 

 

 

 

 

 

 

Randi Helland Stråtveit  Astrid Rutherford   Kristin Tørum 

(leder)     (styremedlem)  (styremedlem) 

 

 

 

 

Line Aasli Moen  Nina Søndmør Tilde Nygård  Rune Skatt 

(styremedlem)  (styremedlem) (vara)   (vara) 
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STYRET 
Styrets sammensetning for perioden 01.01.16 - 31.05.16: 
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) 
Frank Beck, Arendal kommune (styremedlem) 
Malin Heiberg, Oppegård kommune (styremedlem) 
Svein Kvakland, Molde kommune (vara) 
Rune Skatt, Bærum kommune (vara) 
 
Styrets sammensetning for perioden 31.05.16 - 31.12.16: 
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) 
Nina Søndmør, Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen (styremedlem) 
Rune Skatt, Bærum kommune (vara) 
Tilde Nygård, Rana kommune (vara) 
 
Valgkomité 
Mona Yri (leder), Randi Haugen og Eva Rizi, valgt for 1 år. 

 

Ekstraordinært årsmøte 
Forum for miljø og helse så behov for modernisering av foreningens navn og logo for 
å gjenspeile at miljørettet helsevern er en viktig del av folkehelsearbeidet. Det ble 
innkalt til ekstraordinært årsmøte i Oslo 14.03.16 og hvor det ble vedtatt å endre 
navn til Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid forkortet til NEMFO. Logoen ble også 
vedtatt endret.     
 
Styremøter  
Styret hadde 10 styremøter i 2016. Tre styremøter var i Oslo og ett i Stavanger i 
forbindelse med årskonferansen. De fleste møtene var på Skype for business (Lync).  

Fysiske møter fungerer best, men Lync er en gratisløsning som fungerer greit. 
Varamedlemmene deltar fast på styremøtene. 

Arbeidet i styret og komiteene for tidsskriftet og årskonferansen 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 i 2016. Løpende sekretariatsarbeid 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 2016.  

Kontorlokaler 
NEMFO har ikke eget kontor. Det fysiske arkivet er fordelt mellom nåværende og 
tidligere styreledere. Det må være et mål å få samlet dette på ett sted. 

MEDLEMMER  
Medlemmer/år 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Institusjonelle 119   105 104 126 104 98 101 107 

Personlige 138   101 89 95 77 75 68 70 

Student    1 2  2 2 2 2 

Abonnenter 11   12 12 12 11 6 4 28 

Totalt 268 272 265 219 207 233 194 181 175 207 

 
Oversikten viser at medlemstallet har gått jevnt nedover de senere årene, men gikk 
noe opp i 2016. Ønske om tilgang på Yammer har trolig bidratt til økningen. På 
NEMFO sine møter, i tidsskriftet, 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. 

TIDSSKRIFTET  
Miljø & helse kom ut med 2 nummer i år 2016. Innholdet har gjennom året hatt stor 
faglig variasjon. 
 
Nummer 1-16 omhandlet blant annet miljørettet helseverns rolle ved tilsyn av 
asylmottak. Det var artikler om barnehagebuss i Stryn, nasjonal tilsynskampanje, 
vedlikehold i skoler og barnehager og fra Skadeforebyggende forum. Program og 
invitasjon til årskonferansen i Stavanger ble også inkludert. 
 
Nummer 2-16 fikk ny layout og logo. Tidsskriftet inneholdt blant annet reportasjer om 
erfaringer fra tilsyn med asylmottak i Gjøvikregionen, vedlikehold av skolebygg, 
nasjonal tilsynskampanje og fra årskonferansen i Stavanger.  
 
Ellers har innholdet vært en blanding av fagartikler, reportasjer fra fagsamlinger, 
omtaler av medlemmer og fagmiljø rundt i landet, informasjon og notiser om stort og 
smått.  
 
Redaktør Kristian S. Aas samarbeider med en redaksjonsgruppe bestående av Ann 
Kristin Ødegaard, Line Aasli Moen, Lasse Elden og Randi Helland Stråtveit. Tilde 
Nygård kom inn i komiteen høsten 2016. Redaksjonsgruppen hadde 8 møter på Lync 
i tillegg til løpende kontakt pr. e-post og Yammer. NEMFO har avtale med Birkeland 
trykkeri AS om trykking av tidsskriftet. 
 
Stillingsannonser blir ikke trykt i tidsskriftet, men blitt lagt ut på www.nemfo.no. 
 

http://www.nemfo.no/
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Tilbakemeldinger til styret har vist at tidsskriftet er viktig for NEMFO sine medlemmer. 
Redaksjonen har satt stor pris på innspill og initiativ fra fagpersoner og -miljøer i 
tillegg til generelt positiv innstilling ved forespørsler om å bidra med stoff. Vi er helt 
avhengige av dette for å få til et godt fagblad. 
 
NEMFO PÅ NETT OG SOSIALE MEDIER 
NEMFO har fått ny nettside: www.nemfo.no og er på Facebook: 
https://www.facebook.com/nemfo.no. Facebooksiden har 184 følgere pr. 01.05.17. 
 
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 pr. 01.05.17 189 personer tilknyttet nettverket. 
 
Rune Skatt har administrert NEMFO sitt arbeid på nett. Vi håper at vi også via sosiale 
medier kan bidra til å samle miljørettet helsevern på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser og bl.a. medføre en mer ensartet praksis innen fagområdet. 
 
 
KONFERANSER  

Årskonferansen 2016 

NEMFO sin årskonferanse 2016 ble avholdt i Stavanger 30. og 31. mai. Planlegging 
og gjennomføring av arrangementet ble utført i samarbeid med Rogaland brann og 
redning IKS, miljørettet helsevern. Hovedtemaene som ble tatt opp på konferansen 
var tilsyn og folkehelsearbeid.  
Konferansen samlet totalt 151 deltakere. 
 
Det er utarbeidet en rapport med oppsummering fra årskonferansen 2016. 

Forberedelser til årskonferansen 2017  
Styret startet forberedelsene i november 2016 med drøfting av sted og ideer til tema 
og innslag. Gjennomføringen av arrangementet skal være i samarbeid med 
miljøenheten i Trondheim kommune. Det ble satt ned en programkomite bestående 
av Astrid Rutherford, Kristin Tørum, Nina Søndmør og Randi Helland Stråtveit fra 
styret samt Thea Berg Lauvsnes og Elin Grønvold Aunet fra Trondheim kommune. 
Komiteen hadde to møter på nettet i 2016. 

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. 
 
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.  Det er linker 
fra elektronisk versjon av veiledere «Miljø og helse i barnehagen» og «Miljø og helse 
i skolen» til NEMFO sine internettsider. Direktoratet ønsker at FMH skal bidra i 

http://www.nemfo.no/
https://www.facebook.com/nemfo.no
http://www.yammer.com/
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videreutvikling og oppdatering av internettsidene og NEMFO har inngått en avtale 
med Rune Skatt om økonomisk kompensasjon for dette arbeidet. 
 
KOMTEK mhv 
Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern gir kommunene et ansvar for å 
ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen og å føre tilsyn med 
de faktorer og forhold i miljøet som kan ha innvirkning på helsen. NEMFO har bidratt 
til at firma Norkart/KOMTEK har utarbeidet en egen tilsynsmodul for miljørettet 
helsevern i kommunene i samarbeid med fagmiljøet. Flere kommuner har gått til 
anskaffelse av verktøyet og er i gang med å bruke det. Noen som et rent 
tilsynsverktøy, andre bruker det til all saksbehandling. NEMFO legger til rette for 
utveksling av erfaringer på Yammer og er pådriver for at det arrangeres komtek-
samlinger. 
 
Nasjonal tilsynskampanje  
Styret i NEMFO besluttet etter årskonferansen i 2015 å ta initiativ til å gjennomføre 
en nasjonal tilsynskampanje innen miljørettet helsevern.  
Etter innspill på nettstedet Yammer, valgte styret ut følgende tema: «Inneklima eller 
innemiljø i skoler». Tilsynskampanjens varighet har vært i perioden 1. oktober 2016 til 
1. mars 2017. 
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt i oppgave å jobbe frem forslag til 
tilsynsmateriale. Arbeidsgruppen har hatt sitt hovedarbeid i perioden november 2015 
til juni 2016.  

Arbeidsgruppen har bestått av:  

 Svein Kvakland, styret og Molde kommune  

 Kristin Tørum, styret og Alta kommune  

 Elin Grønvold Aunet, Trondheim kommune  

 Mona Yri, Tromsø kommune  

 Helene Brandshaug, Bærum kommune og helsevernetaten i Oslo kommune  

 Eva Rizi, Re kommune, interkommunal enhet i Vestfold  
Helsedirektoratet ved Finn Martinsen har vært referanseperson i arbeidsgruppen.  

Tilsynsmateriale ble presentert ved årskonferansen 2016, og tilsynsmaterialet ble lagt 
ut på NEMFO sin nettside i juni 2016.  
 
Det ble utarbeidet følgende tilsynsmateriell:  

 Gjennomføringsplan / styringsdokument   

 Informasjonsbrev fra lokal tilsynsmyndighet til alle skoler i kommune 

 Tipsark for inneklima og renhold (vedlegges informasjonsbrevet)  

 Mal for tilsynsvarsel til skoler  

 Intervjuguide til bruk ved tilsynet 

 Veiledning for bruk av intervjuguide 

 Mal for tilsynsrapport   

 Mal for pålegg om retting  
 
Informasjon til kommunene ble gitt via e- post fra Helsedirektoratet den 26.06.16 
samt påminnelse fra styreleder i NEMFO den 20.08.16.  
Det ble også gitt informasjon om tilsynskampanjen til landets fylkesmenn, 
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informasjon via nyhetsbrev- folkehelsearbeid 5/2016 fra Helsedirektoratet - 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Folkehelsearbeid%20i%20kommunen/Nyhets
brev%205,2016.pdf, og artikkel på hjemmesiden til Helsedirektoratet (01.11.16) - 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/kampanjeoffensiv-for-bedre-inneklima-i-skoler  
Det er den enkelte kommune som har hatt alt ansvar med gjennomføring av selve 
tilsynet.  

For å delta i tilsynskampanjen måtte man sende en e- post til NEMFO. Oversikt over 
påmeldte kommuner ble fortløpende lagt ut på Yammer, samt delvis oppdatert på 
hjemmesiden til NEMFO.  
 
NEMFO fikk også midler fra Helsedirektoratet for å bidra til implementering av 
direktoratets "Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern" (IS-2288). 
Dette arbeidet vil starte opp i 2017. 
  
Ny visuell profil, nytt navn og logo 
Foreningen ble grunnlagt rundt 1980 som Teknisk Hygienisk Forum. Med innføringen 
av kommunehelsetjenesteloven og endring i roller og oppgaver ble det naturlig å 
endre profil, navn og logo. I 1996 endret derfor foreningen navn til Forum for miljø og 
helse. Innføringen av folkehelseloven har ikke medført store endringer i roller og 
oppgaver, men miljørettet helsevern er definert inn som en del av folkehelsearbeidet. 
Med dette som bakgrunn startet styret høsten 2015 opp et arbeid med å vurdere 
endring i profil i form av navneendring og ny logo. Inkludert er også behovet for en 
oppgradering og fornying av foreningens nettsider. I dette arbeidet engasjerte styret 
design- og kommunikasjonsbyrået Tonic AS. 

Etter en lang prosess endte vi opp med Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid, 
forkortet NEMFO. Folkehelseloven § 3 definerer hva loven mener med 
folkehelsearbeid. Navneendringen ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14. mars 
2016. Dette var nødvendig for å komme videre i arbeidet med logo og nettsider frem 
mot årskonferansen i Stavanger i mai 2016.  

Foreningen skal fortsatt ha hovedfokus innen den miljørettede delen av 
folkehelsearbeidet. Gjennom navneendringen er foreningen også blitt attraktiv for 
folkehelsekoordinatorer og folkehelserådgivere rundt om i kommunene. Det blir opp 
til nytt styre å stake ut kursen videre for NEMFO. 

INTERNASJONALT SAMARBEID 
NEMFO er medlem av den internasjonale organisasjonen International Federation of 
Environmental Health (IFEH) og European Federation of Environmental Health 
(EFEH) som er en gruppe for Europa IFEH 
 
IFEH og EFEH  
EFEH hadde to møter i 2016, Randi Helland Stråtveit og Astrid Rutherford deltok på 
et møte i Opatija, Kroatia 05.11.16.  

ØKONOMI  
Økonomisenteret Molde utfører regnskapstjenester for NMFO og nettverket blir 
revidert av Odd Ivar Thue AS.  
 
Driften av NEMFO gikk med et overskudd på kr 216 416,- i 2016.  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Folkehelsearbeid%20i%20kommunen/Nyhetsbrev%205,2016.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Folkehelsearbeid%20i%20kommunen/Nyhetsbrev%205,2016.pdf
https://helsedirektoratet.no/nyheter/kampanjeoffensiv-for-bedre-inneklima-i-skoler
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OPPSUMMERING  
2016 var et år med høy aktivitet i styret. NEMFO videreførte samarbeidet med 
Helsedirektoratet. I tillegg til oppgavene ved å arrangere årskonferanse og å utgi 
fagtidsskriftet Miljø & Helse har 2016 medført betydelig arbeid på internett og med 
tilsynskampanjen.  

Nytt navn og ny logo ble også gjennomført. Internettsidene bli endret og tidsskriftet 
Miljø & helse fikk ny layout.   

NEMFO står foran utfordringer på flere områder. Bedring i regularitet og tilgang til 
stoff til tidsskriftet Miljø & helse og verving av medlemmer er viktig.  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. 

 

 


