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1. INNLEDNING
I henhold til folkehelselovens § 9 skal kommunene føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet
som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunene har også et
tilsynsansvar etter forskrifter til folkehelseloven.
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) har, i samråd med Helsedirektoratet, tatt initiativ
til en landsomfattende tilsynskampanje med tema inneklima i skoler. Hensikten med
tilsynskampanjen var i utgangspunktet å bidra til at flere kommuner gjennomfører tilsyn med
områder innen miljørettet helsevern. Tilsyn kan være et godt virkemiddel til forbedring.
Tilsynsperioden ble satt til perioden fra 1. oktober 2016 til 1. mars 2017.
Det måtte være lav terskel for kommuner med små ressurser å delta på tilsynskampanjen. Det ble
derfor nedsatt en arbeidsgruppe i regi av NEMFO som har utarbeidet forslag til tilsynsmateriell
(dokumentmaler, sjekklister/intervjuguider, rapporter og videre oppfølging av tilsynene), som
kommunene kunne ta utgangspunkt i. Det ble også laget en gjennomføringsplan og alle ble invitert
inn til NEMFOs samarbeidsnettverk på Yammer (www.yammer.com), en arena for å diskutere og dele
erfaringer. Tilpasninger, selve gjennomføringen og oppfølging av tilsynene er gjort av kommunenes
tilsynsmyndigheter (kommunen, vertskommunen eller et internkommunalt selskap – IKS).
15.06.16 kom to nye tilsynsveiledere i miljørettet helsevern som også ble nyttige hjelpemidler for
kommunene i tilsynskampanjen:
- Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern – IS-2288
- Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger – IS-2409
Etter kampanjen har NEMFO sendt ut elektronisk evalueringsskjema til de 125 kommuner som var
påmeldt tilsynskampanjen. Det er kommet inn svar for 112 kommuner i spørreundersøkelsen, en
svarprosent på nærmere 90! Representanter for vertskommunemodeller og IKS'er har sendt inn svar
på vegne av flere kommuner de har ført tilsyn med.
Denne rapporten oppsummerer tilsynskampanjen og resultater av spørreundersøkelsen.

2. BAKGRUNN
NEMFO
NEMFO er et faglig nettverk for personer, institusjoner og virksomheter innen miljørettet
folkehelsearbeid. NEMFO skal formidle kunnskap og informasjon om fagområdet miljørettet
helsevern og bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget om miljøfaktorer i folkehelsearbeidet.
NEMFO skal også være en pådriver overfor myndigheter og ulike sektorer i samfunnet for å øke
kompetansen innen miljørettet folkehelsearbeid. NEMFO samarbeider med andre foreninger om økt
kompetanse innen miljørettet folkehelsearbeid.

Helseetatens tilsynskampanjer
Helseetaten i Oslo kommune har i flere år organisert tilsynskampanjer for bydelene med ulike tema
innen fagområdet miljørettet helsevern. Hensikten med tilsynskampanjene er bl.a. å få til et enhetlig
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og samordnet tilsyn. Helseetatens tilsynskampanjer har vært inspirasjonen til den landsomfattende
tilsynskampanjen til NEMFO.

Statlig tilsynsmyndighet
Enhetlig og samordnet tilsyn ligger til grunn også når statlige myndigheter som f.eks. Arbeidstilsynet
og Mattilsynet gjennomfører sine planlagte landsdekkende tematilsyn. Tilsynene har stor slagkraft og
får ofte god mediedekning.

Kommunal tilsynsmyndighet
Mange har sett det samme behovet for et enhetlig og samordnet kommunalt tilsyn innen miljørettet
helsevern. Forskjellene i organisering, ressurser og kompetanse i kommunene er store. NEMFO har
lenge ønsket å utvide Oslo kommunes kampanjeopplegg til en landsdekkende tilsynskampanje.

Landsdekkende tilsynskampanje innen miljørettet helsevern
Med støtte av Helsedirektoratet har NEMFO gjennomført den første landsdekkende
tilsynskampanjen innen miljørettet helsevern.
Undersøkelser i regi av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet i 2007, 2009 og 2013 viste at
mange skoler ennå ikke har kommunal godkjenning, mange kommuner fører ikke tilsyn med
miljørettet helsevern i skoler og avvik følges i liten grad opp. Det har de siste årene vært stort fokus
på inneklima i skoler både fra direktorat og Arbeidstilsyn. Det var derfor naturlig nå for NEMFO å
videreføre dette med en landsdekkende tilsynskampanje for kommunenes tilsyn med inneklima i
skoler.
Denne rapporten oppsummerer tilsynskampanjen.

3. TILSYNSKAMPANJE INNEKLIMA I SKOLER 2016/17
3.1.

Valg av tilsynstema

Styret i NEMFO vurderte ulike forslag til tilsynstema, før valget falt på "Inneklima i skoler", med
utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hjemlet folkehelseloven.
Det ble samtidig bestemt at tilsynskampanjen skulle vare fra 1.september 2016 til 1. mars 2017.
Nasjonale myndigheter fokuserer på betydningen inneklima har på barn og unges helse. Forskning
viser blant annet at inneklima har betydning for skoleprestasjoner og arbeidsevne, og at elevens
fysiske skolemiljø ikke er bra nok mange steder. Med inneklima i skoler som tema ville NEMFO også
være med å bidra til et større fokus på dette tema, som et viktig folkehelsetiltak.
Forskriften stadfester at alle elever skal ha et godt innemiljø på skolen som både fremmer helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygger sykdom og skade. Skolen skal ivareta
elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø på en systematisk måte.
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3.2

Arbeidsgruppe

NEMFO vet av erfaring at lovpålagt tilsyn kan være ressurskrevende å få gjennomført. Ved å
utarbeide verktøy til et ”lavterskeltilsyn” var målet å få så mange kommuner i landet som mulig med
på kampanjen. NEMFO fikk satt ned en arbeidsgruppe bestående av:
- Kristin Tørum, styret i NEMFO og miljørettet helsevern i Alta kommune
- Svein Kvakland, styret i NEMFO og miljørettet helsevern i Molde kommune
- Helene Brandshaug, miljørettet helsevern i Bærum og Oslo kommuner
- Elin Grønvold-Aunet, miljørettet helsevern i Trondheim kommune
- Eva Rizi, Miljørettet helsevern i Vestfold, interkommunalt samarbeid, 10 kommuner
- Mona Yri, miljørettet helsevern i Tromsø kommune
Arbeidsgruppen har gjennomført 10 møter i perioden november 2015 til juni 2016 i arbeidet med å
utarbeide forslag til tilsynsmateriale. To av møtene har vært heldagsmøter, mens øvrige møter har
foregått via Skype.
Bydel Østensjø i Oslo kommune utførte et prøvetilsyn med tilsynsmaterialet i juni 2016. Etter noen
justering ble tilsynsmaterialet publisert 20.juni 2016.
Finn Martinsen har vært Helsedirektoratets kontaktperson og bidratt med innspill til
tilsynsmaterialet, samt stått for informasjon om tilsynskampanjen overfor kommuner og fylkesmenn.
Styret i NEMFO ved Rune Skatt (miljørettet helsevern i Bærum kommune) har stått for
gjennomføringen av spørreundersøkelsen, og sammenstilt denne rapporten.

3.3

Tilsynsmateriell

Arbeidsgruppa har utarbeidet følgende tilsynsmateriale:
• 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
Til alle malene ble det utarbeidet forslag til ordlyd. Tilsynsmyndighetene i kommunene stod fritt til å
bearbeide alt materiale som de ønsket. For utdypende informasjon om tilsyn ble det henvist til ny
veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern fra Helsedirektoratet.

3.4

Invitasjon til tilsynssamarbeid for barns fysiske skolemiljø

NEMFO presenterte rammene rundt tilsynskampanjen på årskonferansen i Stavanger 31.mai 2016.
Responsen på kampanjen var god. Tilsynsmateriellet ble publisert på NEMFOs nettside 20. juni 2016.
Helsedirektoratet sendte ut brev med informasjon om tilsynskampanjen og den nye tilsynsveilederen
innen miljørettet helsevern til alle landets kommuner 26. juni 2016.
NEMFO fulgte opp med en e-post til alle kommuner 20. august 2016 hvor det ble ble minnet om
tilsynskampanjen. All påmelding til kampanjen har gått til arbeidsgruppa ved egen e-postadresse:
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tilsynskampanje@nemfo.no. Kommunene er anmodet om å delta innen kampanjeperioden, men det
har ikke vært satt noen frist for påmelding og kommunene kan fritt bruke tilsynsmateriellet når det
måtte være.

3.5. Gjennomføring
NEMFOs arbeidsgruppe utarbeidet en gjennomføringsplan med dokumentmaler og tipsark for
kommunenes tilsyn med inneklima i skoler. Se vedlegg 1. Gjennomføringsplanen hadde følgende
faser:
1. Forarbeidet
• Sende ut brev til samtlige skoler i kommunen med informasjon om den kommende
tilsynskampanjen vedlagt faktaark om inneklima og renhold.
• Velge hvilke skoler det skal gjennomføres tilsyn med. Gjøre på bakgrunn av egen tilsynsplan,
risikoforhold, godkjenningsstatus eller hendelser.
2. Tilsynet
• Planlegge tilsynene
• Sende ut varsel om tilsyn - be om dokumentasjon
• Gjennomgå mottatt dokumentasjon i forkant av tilsynet
• Gjennomføre selve tilsynet
• Rapportering (tilsynsrapport, evnt varsel om vedtak)
3. Etterarbeid
• Oppfølging av tilsynet
Tilsynsmyndigheten i kommunene har hatt alt ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging
av tilsynene. De som ønsket har fått tilgang til NEMFOs faglige nettverk på Yammer
(www.yammer.com). I en egen gruppe har man hatt anledning til å diskutere og dele erfaringer før,
under og etter tilsynskampanjen.

4. SPØRREUNDERSØKELSEN
Etter utløp av kampanjeperioden har NEMFO gjennomført en spørreundersøkelse overfor kommuner
som har deltatt i tilsynskampanjen. Denne evalueringen vil bl.a. vise om dette med tilsynskampanje
er noe NEMFO bør fortsette med.
Målet med tilsynskampanjen var å få flere kommuner til å gjennomføre tilsyn ved å tilby et ferdig
opplegg med maler, sjekklister, intervjuguider, rapporter og brev ifm oppfølging av tilsynene. Tilsyn
er et godt virkemiddel til forbedring i virksomheter. NEMFO ønsket også å bidra til et mer enhetlig og
samordet tilsyn på tvers av kommune og fylkesgrenser.
For å få svar på om vi har lykkes laget NEMFO en spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle som
har deltatt i tilsynskampanjen (vedlegg 2).
Det ble sendt ut 125 spørreskjema til påmeldte kommuner til tilsynskampanjen. Mange kommuner
organiserer arbeidet med miljørettet helsevern i interkommunale enheter (vertskommune eller et
interkommunalt selskap). De avgitte besvarelsene representerer til sammen 112 kommuner. Det gir
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en svarprosent på nesten 90 %, noe som er svært bra! 85 av kommunene er tilknyttet en
interkommunal enhet.

4.1

Tilleggsundersøkelse Radon

Statens strålevern har gjennomført en tilleggsundersøkelse blant deltakerne i tilsynskampanjen.
Hensikten var å få en oversikt over radonsituasjonen i skolene. I tillegg var det nyttig for Strålevernet
å få informasjon om kommunene hadde tatt i bruk "Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager
og utleieboliger", utgitt av Strålevernet og Helsedirektoratet i 2016. De avgitte besvarelsene på
Strålevernets tilleggsundersøkelse representerer 103 kommuner.
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5. RESULTATER
Resultatene under baserer seg på svarene fra de 112 kommunene som har gjennomført
spørreundersøkelsen. For IKS/vertskommune har samme person fylt ut skjema for flere kommuner.
Spørsmålene dreier seg om kommunen det er ført tilsyn med, om selve tilsynet, tilsynskampanjen og
tilsynsmateriellet. Det har vært åpent å svare på alle spørsmål.

5.1.

Om kommunen

Det er i de 112 kommunene til sammen 1462 skoler. Det er gjennomført 467 tilsyn fordelt på 261
barneskoler, 82 ungdomsskoler, 98 kombinerte barne- og ungdomsskoler, samt 26 videregående
skoler.

5.2.

Om tilsynene

Majoriteten av tilsynene er gjennomført av 1-2 personer fra tilsynsmyndigheten.

Tilstede på tilsynene
Tilsynene er for det meste gjennomført av miljørettet helsevern-ansatte:
• I 71 kommuner er tilsyn gjennomført av miljørettet helsevern.
• I 27 kommuner er tilsyn gjennomført av miljørettet helsevern og kommuneoverlege
• I 6 kommuner er tilsyn gjennomført av miljørettet helsevern og helsesøster
• I 4 kommuner er tilsyn gjennomført av kommuneoverlege
• I 2 kommuner er tilsyn gjennomført av kommuneoverlege og folkehelserådgiver
• I 1 kommune er tilsyn gjennomført av kommuneoverlegen og rådgiver oppvekst
Virksomhetene har hatt følgende personer med på tilsynene:
Funksjon
Antall tilsyn
Rektor
112
Vaktmester/driftspersonellspersonell
107
Verneombud
71
Renholder
39
Skolens renholdskontakt
37
Eiendomsavd.
21
Elever
13
Inspektør
7
Avd.leder drift
6
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Avd.leder renhold
FAU
Teknisk etat
Avd.leder vedlikehold
Helsesøster
Internatleder
Kommunalsjef
Kvalitetsrådgiver skole
Oppvekstsjef
Rådgiver renhold
Sektorleder miljø og samfunn
SFO-leder
Teamleder skole

4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Tid avsatt til tilsynet på skolen
De fleste tilsynsmyndigheter (ca 80 %) hadde satt av 3 timer til selve tilsynet på skolene og de fleste
hadde også benyttet denne tiden. Ellers varierte tidene oppgitt fra 1,5 time til en hel dag.

Varsling av andre tilsynsmyndigheter
Kun en vertskommune (for 6 kommuner) har varslet om tilsynet overfor Fylkesmannen. Tre andre
kommuner oppgir at de har varslet hhv. Arbeidstilsynet, Branntilsynet og Mattilsynet. NEMFO har
ikke oppfordret til dette i forbindelse med kampanjen.

Antall avvik og anmerkninger i tilsynskampanjen
Det er gitt 872 avvik på de 467 tilsynene som er rapportert i tilsynskampanjen. Antallet anmerkninger
ligger over 750, men på grunn av formuleringen i spørreundersøkelsen har det ikke vært mulig å angi
eksakt antall.

Fordeling av 872 avvik gitt ifm tilsynskampanjen
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NEMFO har ikke spurt etter detaljer omkring avvikene da spørreundersøkelsen ville blitt for
omfattende. Meningen har vært at diskusjoner omkring formuleringer av avvik m.v., skulle skje på
Yammer. Statens strålevern har i etterkant av undersøkelsen ønsket å se nærmere på detaljer
omkring radon og har sendt ut en tilleggsundersøkelse til kommunene som har deltatt i kampanjen.
Resultatene av denne undersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig for NEMFO.
Kategorien Annet (andre avvik) er nok høyere enn forventet. Bakgrunnen for det kan være at
kommunene selv har kunnet velge å ta med andre tilsynstema enn det tilsynskampanjen har fokusert
på. Det kan også være «sidefunn» avdekket ved tilsynet. I dokumentet "Varsel om tilsyn" i
tilsynmaterialet har NEMFO åpnet for at sidefunn kan tas med i tilsynet. I ettertid har det vært
diskusjoner om hvorvidt tilsynsmyndigheten har anledning til å inkludere slike sidefunn som avvik på
tilsynet. Eller om dette er andre forhold som må følges opp separat. NEMFO avventer en avklaring fra
Helsedirektoratet på dette.

Oppfølging av avvik
Det er knyttet 88 kommentarer til spørsmålet om oppfølgingen av avvik gitt i tilsynskampanjen.
Over halvparten sier at de har varslet vedtak om retting i forbindelse med oversendelse av
tilsynsrapport. Ca 25 % sier at de vil følge opp avvikene tett inntil de er lukket, men uten å angi varsel
om vedtak om retting. Noen har varslet tilbaketrekking av godkjenning eller vil avvente å gi
godkjenning før avvik er lukket. Det er også fattet vedtak om stengning av deler av en skole i
forbindelse med tilsynskampanjen.

Beskrivelse av rollekonflikt
Det er knyttet 102 kommentarer til i hvilken grad tilsynsmyndigheten opplever rollekonflikt som en
utfordring med hensyn til oppfølging av tilsyn med egen kommune. Det er kun 6 tilbakemeldinger
som melder om rollekonflikt. Dette er hovedsakelig kommuner som fører tilsyn med seg selv, men
også en vertskommune. Det er forøvrig flest vertskommunemodeller og IKS'er som ikke opplever
rollekonflikt som noe problem. Men heller ikke større kommuner som har organisert
tilsynsmyndigheten i god avstand fra tilsynsobjektene, opplever rollekonflikter.
Andre kommentarer:
- Opplever manglende kjennskap til regelverket blant skolene, det er opplæringsloven som
"gjelder"
- Legger vekt på likebehandling mellom private/fylkeskommunale og kommunale skoler
- Burde vært statlig tilsyn, liten respekt for det kommunale tilsynet
- Uhensiktsmessig å gi tvangsmulkt til egen kommune – blir derfor vanskelig å følge opp krav
om retting
- Utfordring av vedtak sendes rektor, når det som regel er en eiendomsavdeling som må
utbedre avvikene, opplever av skoler fraskriver seg ansvar, skolene har gjort sitt når avvikene
er videresendt Eiendomsavd.
- Flere gir uttrykk for at de er lei av begrepet bukken og havresekken på dette området.
- Mange oppgir at intern organisering av tilsynsmyndigheten og skole og skoleeier hindrer
rollekonflikter.
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5.3.

Om tilsynskampanjen

Spørreundersøkelsen inneholdt også en bolk om tilsynskampanjen har svart til forventningene.

Har tilsynskampanjen medvirket til at kommunen har gjennomført tilsyn
de ellers ikke ville gjort?
22 kommuner har svart bekreftende på dette.

Var tidspunktet for tilsynskampanjen ok?
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Var varigheten på tilsynsperioden ok?

Var informasjon i forkant av tilsynskampanjen ok?

Har det vært samarbeid med andre tilsynsmyndigheter?
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Ønsker dere å delta på flere tilsynskampanjer i regi av NEMFO?

Kommentarer til tilsynskampanjen
Det er kommet 73 kommentarer i fritekstfeltet til "Om tilsynskampanjen". Tilbakemeldingene fra
kommunene varierer, men mange er veldig fornøyd med at det gjennomføres nasjonale
tilsynskampanjer og at det er utarbeidet tilsynsmateriale. Andre større fagmiljøet viser til at de
allerede har gode rutiner for tilsyn, og dermed ikke har sett nødvendigheten av å bruke
tilsynsmaterialet.
Det er også ulike tilbakemeldinger mht varigheten på og tidspunktet for tilsynskampanjen. Det blir
kommentert blant flere at informasjon om tilsynskampanjen kom for sent i forhold til egen
planlegging, det er også flere som ønsker en lengre varighet på en tilsynskampanje, noen antyder
september – mai, andre et helt år.
Utdrag fra positive tilbakemeldinger:
• Er godt fornøyd med at det arrangeres nasjonale tilsynskampanjer
• Spennende og bra tilsynskampanje, aktuelt og viktig tema
• Bra at fagmiljøet står bak tilsyn, gir tyngde og motivasjon til å gjennomføre tilsyn
• Med tilsynskampanjer fremstår vi som enhetlige og gjenkjennbare
• Felles materiell og felles kampanjer kan hjelpe miljørettet helsevern til å virke mer helhetlig
utad
• Fint å kunne diskutere funn og reaksjoner med andre på f.eks. Yammer
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5.4.

Om tilsynsmateriellet

Var det enkelt å tilpasse materiellet til egen kommune

Er du totalt sett fornøyd med tilsynsmateriellet?
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Er du fornøyd med gjennomføringsplanen?

Er du fornøyd med malene?

Var tipsarkene nyttige?
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Har du hatt nytte av nettverket på yammer?

Har du hatt nytte av NEMFOs nettsider?

Kommentarer på tilsynsmaterialet
Det er kommet 61 tilbakemeldinger på tilsynsmateriellet. Mange har hatt god nytte av dette og
enkelte melder at det har vært bakgrunnen til at tilsyn har kunnet gjennomføres. Det kommenteres
også at tilsynsmaterialet er brukt som en veiledning og tilpasset de til egne kommuner.
For intervjuguiden er det kommet tilbakemeldinger på at noen synes den var for omfattende, det er
kommet innspill på at intervjuguiden kunne vært inndelt med hovedpunkter i forhold til «god
praksis», som fremkommer av veilederen Miljø og helse i skolen, det er også kommet innspill på
tilpasninger i forhold til klart språk.
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5.5.

Ris og ros

Her gjengis noen av de 64 kommentarene under ris og ros til tilsynskampanjen og tilsynsmateriellet.

Forslag til forbedringer
•
•
•
•
•
•
•
•

Informere om tilsynskampanjer i god tid, slik at man kan ta disse inn i egne tilsynsplaner.
Gjør det så enkelt som mulig, mindre omfattende intervjuguider, tydelige sjekklister, klart
språk.
Gjerne gjøre maler tilgjengelig også på nynorsk.
Hva med et skriftlig tilsyn elektronisk (egenmelding)? Får da mulighet til å føre tilsyn med
samtlige virksomheter. Det kan også bli enklere å sammenfatte resultater.
Det er viktig å sette gode mål for tilsynskampanjene.
Så langt det er mulig skissere hva som er avvik og anmerkninger.
Tydeliggjøre fra kampanjestart hva NEMFO ønsker av tilbakemeldinger etter
tilsynskampanjen.
Ønsker mulighet for å kunne gi en samlet tilbakemelding når man er et interkommunal
samarbeid og har gjennomført tilsyn i flere kommuner.

Forslag til tema for neste tilsynskampanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solarier
Inneklima, sikkerhet og smittevern i barnehager
Inneklima i skoler på nytt om 3-5 år
Smittevern i skoler og barnehager
Universell utforming av uterom i skoler og barnehager
Utearealer i skoler og barnehager
Psykososiale forhold i skoler og barnehager
Førstehjelp, sikkerhet og helsemessig beredskap (risikovurderinger) i skoler og barnehager
Skader og ulykker i skoler
Måltid i skoler
Fysisk aktivitet i skoler
Helsefremmende skoler og barnehager
Tatovering, hulltaking, frisører
Psykososiale forhold, renhold og inneklima i sykehjem
Campingplasser
Leirskoler, rideleirer og andre steder hvor barn samles utenfor skoler/barnehager
Bassengbad, badevannskvalitet og prøvetaking

Innkomne forslag til tidspunkt og varighet for en ny tilsynskampanje
•
•
•
•
•
•
•
•

Starte tidligere på høsten – unngå å strekke over to kalenderår pga årsrapportering
Lengre kampanjeperiode, minst et halvt år, gjerne et helt år
September til mai
Januar til juni
Nytt skoletilsyn om 5 år
Årlige tilsynskampanjer
Tilsynskampanjer annet hvert år
Neste kampanje våren 2018, med varighet 3-4 måneder
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Andre forslag
•
•
•
•
•

Interessant å vite noe om statistikk på avvik (type avvik og antall) for hele landet
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler bør revideres slik at det legge mer
ansvar på virksomhetens eier og de etater som har ansvar for lukking av avvik
Utarbeide felles elektroniske meldeskjema og søknadsskjema
Behov for økt kompetanse både hos tilsynsmyndighet men også hos skolene og skoleeier
Enkelte kommuner viser til at de kan bidra med egne erfaringer i forhold til gjennomføring av
tilsyn

5.6. Strålevernets radonundersøkelse
Totalt i de 103 kommunene som besvarte undersøkelsen, ble det gjennomført tilsyn med radon i
over en tredel av alle skolene. Dette utgjorde til sammen 470 skoler, flest barneskoler. I tilnærmet 1
av 5 skoler ble det gitt avvik og anmerkninger mht radon. Tallene er imidlertid ikke nødvendigvis
representative for alle landets skoler, da det oftere føres tilsyn der det er mistanke om at ikke alt er i
orden.
Det er flere årsaker til avvikene. Den klart hyppigste er at skolene ikke er målt eller ikke er målt godt
nok. Flere oppgir at det er gjort for få målinger enn måleprosedyren for radon i skoler og barnehager
krever. Nest hyppigste årsak til avvikene er at skolen ikke har gjort nye og gode nok målinger etter å
ha gjennomført radonreduserende tiltak, for å dokumentere radonnivået. Derimot er det bare i få
tilfeller at skolene ikke kan dokumentere å ha fulgt opp høyre radonmålinger med tiltak.
Undersøkelsen viser at mange skoler ikke har oversikt over utførte radonmålinger, da det gjerne er
en eiendomsavdeling eller tilsvarende som har utført målingene og som sitter på informasjonen. Det
er også mange som ikke har et system for jevnlige målinger. I tillegg viser noen til manglende
målekompetanse, særlig knyttet til oppfølgende målinger av hvordan ventilasjonsanlegg påvirker
radonnivåene. Forhold som dette er gjerne påpekt som anmerkning i tilsynene.
Besvarelsene kan tyde på at hvorvidt et forhold medfører avvik eller anmerkning, varierer noe
mellom kommunene. Dette kan skyldes ulik oppfattelse av hva som er regelverksbrudd når det
gjelder radon.
Samtlige kontaktpersoner i undersøkelsen kjente til tilsynsveilederen for radon i skoler, barnehager
og utleieboliger. Rett under halvparten hadde også brukt denne i eller i forberedelsene av tilsynene.
Mange viste til at tilsynsveilederen ga nyttig fagveiledning, og noen hadde også brukt den aktivt
under tilsynene. Flere oppga også å ha brukt måleprosedyren, og noen savnet mer utdyping av denne
i tilsynsveilederen.
Strålevernet vil utgi en stråleverninfo på bakgrunn av denne undersøkelsen.
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6. EVALUERING
Helt siden NEMFO fikk høre om Helseetaten i Oslo kommune sine erfaringer med tilsynskampanjer
for bydelene, har vi snakket om å gjøre noe tilsvarende nasjonalt. Nå er vi i mål med
tilsynskampanjen, men hvordan gikk det egentlig?
Valg av tilsynstema falt på inneklima i skoler. Et modig valg for en første tilsynskampanje, ikke minst
på grunn av kompleksiteten. Barns fysiske skolemiljø er et område som tradisjonelt blir godt ivaretatt
av mange kommuner. Likevel viser kartlegginger Helse- og Utdanningsdirektoratet utførte senest i
2013 at det fortsatt er en lang vei å gå før alle skoler er godkjent, det føres for lite tilsyn, avvik lukkes
ikke og tilsyn med egne virksomheter kan skape utfordringer.
Nasjonale myndigheter har den senere tiden hatt fokus på betydningen inneklima har på barn og
unges helse. Forskning viser også at inneklima har stor betydning for skoleprestasjoner og
arbeidsevne. Satsning på barns fysiske skolemiljø er et godt folkehelsetiltak.
Tilsynskampanjen følger også opp nasjonale myndigheters krafttak for godt innemiljø og barnehager
og skoler, som kanskje ikke hadde den effekt man håpet på. Fylkesmennene skal føre tilsyn med
kommunenes etterlevelse av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og
opplæringslovens kap 9a om skolemiljøet. Selv om flere tidligere kartlegginger har vist hvilke
kommuner som ikke følger opp intensjonene i lovverket mht godkjenning og tilsyn, har ikke
Fylkesmennene kommet på banen. Helsedirektoratet har i sitt forventningsbrev til fylkesmennen for
2017 minnet om deres ansvar med oppfølging av kommunene og formidling av den nye
tilsynsveilederen.
Alle landets kommuner er gjennom brev fra Helsedirektoratet invitert til å delta på NEMFOs
tilsynskampanje om inneklima i skoler. Fylkesmennene finner oversikt over deltakende kommuner i
vedlegg 3.
Av landets 426 kommuner var det 112 kommuner som deltok i tilsynskampanjen. Dette utgjør kun
drøyt en firedel av kommunene. 85 av kommunene som deltok er i tillegg representert i en
interkommunal enhet. Det er fristende å spørre seg om årsaken til at så få kommuner velger å delta
når de får en ferdig tilsynspakke. Vi vet at noen kommuner allerede hadde gjennomført tilsvarende
tilsyn og av den grunn avstod fra å delta. Sannsynligheten er stor for at det skyldes manglende
ressurser i kommunene for å ivareta denne viktige miljørettet helsevern-oppgaven.
Tilsynskampanjen har medført at det nå foreligger tilgjengelig tilsynsmateriale for kommuner som
når som helst måtte ønske å benytte dette. Vi håper at diskusjonen omkring hva som er avvik og
anmerkninger og bruk av ulike formuleringer, fortsetter på NEMFOs nettforum på Yammer.
NEMFO har tatt initiativ til historiens første tilsynssamarbeid på tvers av kommune og fylkesgrenser. Når
man ser på kartet over deltakende kommuner, teller opp antall gjennomførte tilsyn og tar en gjennomgang
av svarene i spørreundersøkelsen, er vi ikke i tvil om at tilsynskampanjer har noe for seg. Vi får satt fokus på
tema av betydning nasjonalt og kan kanskje bidra til at tilsynene blir gjennomført tilnærmet likt. Ved å tilby
tilgang til tilsynsmateriale vil flere kommuner ha muligheten til å føre tilsyn. Og tilsyn er et godt virkemiddel
for virksomheter til forbedring.
Vi er blitt en erfaring rikere og har som mål å ta initiativ til flere tilsynskampanjer. Tema, tidspunkter og
varighet for nye tilsynskampanjer har vi fått innspill på og vil komme tilbake til. Ta gjerne kontakt med
NEMFO dersom du kunne tenke deg å være med i neste arbeidsgruppe.
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7. Vedlegg

7.1. Tilsynsmaterialet
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Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS-2288) utarbeidet av
Helsedirektoratet og ny temaveilederen for tilsyn med radon i skoler, barnehager og
utleieboliger (IS-2409), utarbeidet av Strålevernet i samarbeid med Helsedirektoratet.
Det oppfordres til samarbeid mellom kommuner i form av hospitering til hverandre.

2. Organisering
Styringsgruppe: Styret i NEMFO – nettverk for miljørettet folkehelsearbeid
Ansvar: Godkjenne tilsynsmaterialet, legge ut tilsynsmaterialet på hjemmesiden (fmh.no)
samt utarbeide en oppsummeringsrapport etter endt tilsynskampanje.
Arbeidsgruppe: Består av to representanter fra styret samt 4 representanter fra
kommunene.
Ansvar: Utarbeide forslag til materiale som inngår i tilsynskampanjen, presentere
tilsynsmaterialet på nettverkets årskonferanse i mai 2016, samt bidra i etterarbeidet av
tilsynskampanjen.
Deltakere i arbeidsgruppen:
• 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 helseetaten i Oslo kommune
• Eva Rizi, Re kommune, interkommunal enhet i Vestfold
Referansegruppe: Finn Martinsen, Helsedirektoratet.
Ansvar: Gi innspill til tilsynsmaterialet som utarbeides av arbeidsgruppen samt at
Helsedirektoratet bidrar med å informere om tilsynskampanjen til alle landets kommuner,
og henvise til tilsynsmateriale som ligger på nettverkets hjemmeside.
Tilsynsmyndighet miljørettet helsevern i kommuner: Har det praktiske ansvaret med
gjennomføring og oppfølging av tilsynene i den enkelte kommune.

3. Bakgrunn for valg av temaet inneklima i skoler
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v av 01.01.1996, hjemlet i lov
om folkehelsearbeid (folkehelseloven) omhandler barn og elevers arbeidsmiljø, og har til
formål å bidra til at miljøet i blant annet skole fremmer helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften omhandler krav om
både godkjenning av og tilsyn av skoler.
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Folkehelsemeldingen (St. melding nr 19) omtaler barn og unges rett til et godt arbeidsmiljø.
Det henvises her til kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Manglende vedlikehold av skoler og barnehager er et folkehelseproblem.
En rekke sentrale myndigheter har hatt fokus på inneklima i skoler, det vises her til:
• Helsedirektoratets og Utdanningsdirektoratet gjennomførte i 2013 en kartlegging av
godkjenningsstatus for skoler. Kartleggingen viser at mer enn 300.000 elever i Norge
går på skoler som ikke er godkjente. Manglende vedlikehold av skoler og barnehager
er et folkehelseproblem
• Krafttak for bedre arbeidsmiljø i skoler 2014-2015 i regi av Helsedirektoratet,
Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for Byggkvalitet. I perioden
2014 og 2015 ble det gjennomført et landsomfattende kursprogram for kommunene
i samarbeid med Fylkesmennene. Formålet med kursene har vært å øke
kommunenes interesse for og kompetanse av helseskadelig innemiljø. Målet er at
alle elever i skoler og barnehager får et fysisk miljø som kan godkjennes etter
gjeldende lover og forskrifter.
• Arbeidstilsynets tilsynskampanje på inneklima 2011-2012. Arbeidstilsynet har i
prosjektperioden gjennomført tilsyn med 143 kommuner/skoleeiere og 301 skoler.
Alle tilsynene har vært varslet på forhånd og tilsynene har vært gjennomført etter
samme mal i alle kommuner og med felles sjekklister. Rapporten fra Arbeidstilsynet
(2013) konkluderer med at det fortsatt er store utfordringer ute i kommunene for å
sikre forsvarlig inneklima i skolene.
• Strålevernet. Nytt regelverk med krav til radonnivåene i skoler, barnehager og
utleieboliger trådte i kraft 1.1.2014. (Strålevernforskriften, § 6, femte ledd).
Foreninger som jobber med inneklima:
• Norges Astma og inneklimaforbund (NAAF) har blant annet fokus på skolenes
brukermedvirkning.
• Norsk Forum for bedre innemiljø for barn har utarbeidet momentlister for skolenes
inneklima

4. Tilsynstemaet
Kravene som er valgt ut er følgende:
•
•
•

§ 4 om ansvar og internkontroll
§ 13 om rengjøring og vedlikehold
§ 19 om inneklima og luftkvalitet

Aktuelle tema er begrenset til følgende:
•
•

Inneklima/luftkvalitet
Ventilasjonssystemet
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Radon
Rengjøring og vedlikehold

Den enkelte kommune kan utvide tilsynet til også å omfatte andre krav.

5. Tilsynsmateriell
Tilsynsmaterialet er utarbeidet av NEMFO – nettverk for miljørettet folkehelsearbeid, i
samråd med Helsedirektoratet
Følgende er utarbeidet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføringsplan / styringsdokument (dette dokumentet)
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

Evalueringsskjema som skal sendes inn til NEMFO i etterkant av tilsynsperioden vil bli sendt
ut elektronisk til alle kommuner som deltar på tilsynet.
For informasjon om tilsyn generelt vises det til ny tilsynsveileder miljørettet helsevern som
er under utarbeidelse av Helsedirektoratet.

6. Gjennomføring av tilsynskampanjen
NEMFO ønsker en oversikt over hvilke kommuner som deltar i tilsynskampanjen. Det bes
derfor om påmelding til kampanjen til følgende e- postadresse: tilsynskampanje@nemfo.no
når kommunen har bestemt seg for å delta.
Miljørettet helsevernenhetene i Norge (kommuner, interkommunale virksomheter) har
ansvaret for det praktiske arbeidet med tilsynet.
Veiledning vedrørende bruk av tilsynsmaterialet og gjennomføring av tilsynene
Tilsynsmaterialet som er utarbeidet er forslag til maler som kan brukes. Den enkelte
kommune må gjøre nødvendige tilpasninger og eventuelle endringer til materialet.
Forarbeid:
• Utsending av informasjonsbrev med faktaark om inneklima og renhold til alle skoler i
egen kommune/egne kommuner om aktuell tilsynskampanje. Hensikten med å sende
informasjonsbrevet til alle skoler er ønske om å få et felles fokus på inneklima i
skolene. Informasjonsbrevet sendes ut to måneder før planlagt tilsynsperiode.
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Utvelgelse av hvilke skoler det skal gjennomføres tilsyn med. Bakgrunn: egen
tilsynsplan, risikoforhold, godkjenningsstatus, hendelsesbasert. Den enkelte
kommune velger selv antall skoler det skal føres tilsyn med og det er ikke satt noe
minimumstall for tilsyn. Tilsynet må gjennomføres i perioden 01.10.16 – 01.03.17

Tilsyn med utvalgte skoler i kommunen/kommunene:
• Sende varsel om tilsyn ca en måned før planlagt tilsyn
• Gjennomgå mottatt dokumentasjon i forkant av tilsynet
• Gjennomføre tilsynet
• Etterarbeid etter det enkelte tilsyn (tilsynsrapport og eventuelt pålegg om retting)
Praktisk gjennomføring av tilsynet:
Varsel om tilsyn:
Varselet sendes til skolens leder, med kopi til skolens eier. I varselet gis det opplysninger om
tilsynskampanjen samt praktisk informasjon om selve tilsynet. I varselet blir skolen bedt om
å sende inn bestemte dokumenter innen en fastsatt frist. Dette blir gjort for at
tilsynsmyndigheten skal være mest mulig forberedt til tilsynet.
Skolens foreldreutvalg (FAU) og elevråd vil gis mulighet til å komme med innspill til områder
som ønskes belyst under tilsynet. I varselet er det også vedlagt veiledning, dette er kun tenkt
til skolens egen forberedelse til tilsynet.
Selve tilsynet:
Selve tilsynet har en varighet på ca 3 timer. Det legges opp til felles gruppesamtale under
tilsynet. I tillegg til å få oversikt over skolens etterlevelse av forskriftskrav, vil en slik
tilnærming være et forsøk på å skape en løsningsorientert arena der forbedring og
bevisstgjøring når det gjelder inneklima står i fokus. Maktbalansen blant deltagerne bør ikke
være for ulik. F eks. bør ikke en renholder delta i samtalen med rektor og teknisk sjef, men
heller en renholdsleder. I tillegg kommer tid til forberedelse og etterarbeid. Det er
utarbeidet maler for tilsynsvarsel, intervjuguide og veiledning til intervjuguiden,
tilsynsrapport, pålegg om retting.
Agenda for tilsynsmøtet vil være:
•
•

•
•
•

Informasjon om tilsynet

Samtale med deltakerne
Befaring
Pause hvor tilsynsmyndigheten diskuterer funn
Sluttmøte med presentasjon av funnene for deltakerne

Deltakere ved tilsynet:
Tilsynsmyndigheten bør stille med to representanter. Dette kan være rådgiver miljørettet
helsevern og kommuneoverlege.
I flg. folkehelselovens § 30 skal kommunens tilsyn med virksomhet og eiendom i henhold til
§ 9 dokumenteres særskilt, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet.
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Skolen bes om å stille med følgende personer:
• Rektor
• Ansvarlig for drift og vedlikehold/teknisk personell
• Ansvarlig for renhold/renholdsleder
Rektor kan ta med andre personer med god kjennskap til inneklimaet ved skolen ved
tilsynsmøtet (f.eks verneombud, HMS-ansvarlig eller lignende)
Etterarbeid:
Innen 15. mars 2017 må kommuner som har deltatt sende inn rapporteringsskjema til
NEMFO. Rapporteringsskjema vil bli sendt elektronisk til deltakende kommuner. Hensikten
med rapporteringen er å samle erfaringer fra en slik samordnet kampanje og kunne vurdere
tilsynsmetodikk etc.
Under følger en oppsummert oversikt over oppgaver som ligger til kommuner som deltar i
nasjonal tilsynskampanje:
Hva

Plan for
gjennomføring
Når kommunen har
bestemt seg for å
delta

Navn og nummer på
dokumentet

Utsendelse av informasjonsbrev til
alle skoler i egen kommune/egne
kommuner om aktuelle
tilsynskampanje
Utvelgelse av hvilke skoler det skal
føres tilsyn med
Sende ut varsel om tilsyn til den
enkelte skole
Gjennomgå mottatt dokumentasjon i
forkant av tilsynet

To måneder før
planlagt
tilsynsperiode

Informasjonsbrev (Dok 1)
Tipsark - inneklima (Dok 1a)
Tipsark - renhold (Dok 1b)

Ca. 1 måned før
planlagt tilsyn

Varsel om tilsyn (Dok 2)

Gjennomføre tilsyn av skoler

Perioden 1.10.16 –
1.03.17

Intervjuguide (Dok 3)

Sende e- post til NEMFO om
kommunene deltakelse i
tilsynskampanjen, e- post:
tilsynskampanje@nemfo.no

Skrive tilsynsrapport til den enkelte
skole som det har vært tilsyn med
Skrive pålegg om retting dersom
aktuelt
Bekrefte at gjennomførte tiltak er
tilstrekkelige og at tilsynssaken
avsluttes
Rapportere til NEMFO

Tilsynsrapport (Dok 4)
Pålegg om retting (Dok 5)
Avslutning av tilsyn (Dok 6)

15.03.17
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7. Informasjonsstrategi
Helsedirektoratet
•

•

I forbindelse med utsending av informasjon om de nye tilsynsveilederne, miljørettet
helsevern generelt og temaveilederen om radon, til alle landets kommuner, gis det
også informasjon om planlagt nasjonal tilsynskampanje i regi av NEMFO.
Informasjonen sendes til rådmannen med kopi til kommuneoverlege/medisinsk faglig
ansvarlig/miljørettet helsevern.
Ansvarlig for eventuell kontakt mot nasjonal media

NEMFO:
•

Gi informasjon om tilsynskampanjen til miljørettet helsevern-miljøet/alle kommuner.
E-post sendes til kommuner (postmottak), kjente regionnettverk samt
fagnettverkene miclis og Yammer. I tillegg vil det bli informert om tilsynskampanjen
under NEMFO sin årskonferanse om miljø og helse i Stavanger 30.-31. mai 2016 og i
tidsskriftet Miljø & helse. I informasjonen må det fremkomme opplysninger om at det
er ønskelig å få vite hvilke kommuner som deltar.
• Ansvarlig for at nettverkets hjemmeside, www.nemfo.no, samt gruppe på Yammer
inneholder alt tilsynsmateriale som kommuner kan bruke.
• Ansvarlig for å presentere oppsummeringen fra tilsynskampanjen i tidsskriftet Miljø
& helse samt årskonferansen i 2017

Kommuner / lokal tilsynsmyndighet:
•
•

Ansvarlig for å sende ut informasjon om tilsynskampanjen til egne skoler samt
gjennomføre tilsyn ved utvalgte skoler
Ansvarlig for eventuell kontakt mot lokal media
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8. Tidsplan
Hva
Utarbeidelse av tilsynsmaterialet
Arbeidsgruppe utarbeider forslag til
tilsynsmateriell. Materialet sendes styret samt
referansegruppe
Styret i NEMFO gir tilbakemelding på
tilsynsmaterialet
Arbeidsgruppe gjør eventuelle endringer
Styret i NEMFO godkjenner tilsynsmaterialet
Tilsynsmaterialet legges ut på fagnettverket
Yammer for gjennomsyn for alle, og mulighet
til å gi tilbakemeldinger
Tilsynsmaterialet presenteres på
årskonferansen i Stavanger
Prøvetilsyn gjennomføres av bydelen Østensjø
i Oslo
Frist for å gi tilbakemelding på
tilsynsmaterialet (deltakere årskonferansen,
prøvetilsyn)
Tilsynsmaterialet legges ut på NEMFOs
hjemmeside og Yammer
Informasjonsbrev fra Helsedirektoratet til alle
landets kommuner om begge nye
tilsynsveilederne samt forumets
tilsynskampanje
E- post fra styreleder i NEMFO til kommuner
v/kommuneoverlege og miljørettet helsevernenheter med informasjon om
tilsynskampanjen samt påmelding
Kommunene (lokal tilsynsmyndighet) sender
ut informasjonsbrev til alle skoler i egen
kommune / område
Kommunene (lokal tilsynsmyndighet) sender
ut varsel om tilsyn til utvalgte skoler
Kommunene gjennomfører tilsynene
Kommunene har egen oppfølging av tilsynene
Kommunene som har utført tilsyn må sende
inn rapporteringsskjema til NEMFO
Arbeidsgruppen for tilsynskampanjen er
ansvarlig for å skrive en
oppsummeringsrapport om tilsynskampanjen
Resultater fra tilsynskampanjen presenteres
på NEMFO sin årskonferanse i 2017

8

Plan for
gjennomføring
Nov 2015 – april 2016
26.04.16

Merknad

10.05.16

Sak i styremøte
27. april

20.05.16
25.05.16
27. 05.16

Ble utført 8. april

30. - 31.05.16
Starten av juni 2016
12.06.16
20.06.16
26.06.16

20.08.16

To måneder før
planlagt
tilsynsperiode
En måned før tilsyn
01.10.16 – 01.03.17
Fortløpende
15.03.17
April 2017
Mai/juni 2017
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9. Relevante dokumenter
•

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928

•

Miljø og helse i skolen, veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v.: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/418/Miljoog-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-ogskoler-IS-2073.pdf

•

Temaside om inneklima, Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/

•

Sjekkliste for inneklima i skolen, Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/skoler/sjekkliste-for-inneklima-i-skoler/

•

Anbefalte faglige normer for inneklima, FHI:
https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/anbefalte-fagligenormer-for-inneklima-pdf.pdf

•

Informasjon om inneklima, NAAF:
http://www.naaf.no/no/subsites/mittinneklima/SkolenVaar/inneklimaEr/

•

Arbeidstilsynet, inneklima i norske skoler, hovedfunn:
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=243215

•

Veileder for kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern (Helsedirektoratet, IS2288):
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1194/Veileder%20for
%20kommunens%20tilsyn%20med%20miljørettet%20helsevern%20IS-2288.pdf

•

Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger: (Statens strålevern
og Helsedirektoratet, IS-2409):
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1195/Veileder%20i%2
0tilsyn%20med%20radon%20i%20skoler%20barnehager%20og%20utleieboliger%20I
S-2409.pdf
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Om dokumentet: Dette er forslag til ordlyd i brev som miljørettet helsevern i den enkelte
kommune, evt. interkommunalt selskap, sender til alle skoler i sin kommune/region.
Hensikten med å sende informasjonsbrevet til alle skoler er ønske om å få et felles fokus på
inneklima i skolene. Informasjonsbrevet sendes ut to måneder før planlagt tilsynsperiode.
INFORMASJON OM KRAVET TIL INNEKLIMA I SKOLER OG NASJONAL TILSYNSKAMPANJE
Alle elever i grunnskoler og videregående skole i Norge har krav på et tilfredsstillende
inneklima. Dette i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v,
lov om folkehelsearbeid og opplæringsloven § 9a. Det er virksomhetenes eiere og ledere
som har ansvar for at kravet til inneklima og andre forhold i elevenes miljø blir ivaretatt.
Nasjonal tilsynskampanje
I perioden 01.10.16 – 01.03.17 gjennomføres det en nasjonal tilsynskampanje om inneklima i
skoler. Tilsynene gjennomføres i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler, og hensikten er å vurdere om skolen tilfredsstiller forskriftas formål om at skolen
skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og
skade. Tilsynene utføres av lokal myndighet innen miljørettet helsevern. Det vil bli
gjennomført tilsyn ved utvalgte skoler i kommunene.
Ved tilsynskampanjen vil det være et spesielt fokus på internkontrollsystem, rengjøring og
vedlikehold samt inneklima og luftkvalitet.
I xxx kommune er xxxx delegert myndighet innen miljørettet helsevern. Skoler som får tilsyn
får tilsendt et tilsynsvarsel med informasjon om tidspunkt for tilsyn og gjennomføring av
tilsynet ca en måned før tilsynet. Tilsynet vil gjennomføres som et møte med gjennomgang
av relevante spørsmål og dokumenter samt en befaring. Det vil bli utarbeidet tilsynsrapport
etter hvert tilsyn, rapporten vil omtale de avvik og merknader som ble avdekket under
tilsynet.
For spørsmål om tilsynskampanjen, ta kontakt med navn, telefon, e-post
Tips og råd om inneklima og renhold
Det vises til vedlagte tipsark om henholdsvis inneklima og renhold. Tipsarkene kan gjerne
gjennomgås i skolemiljøutvalget.
Vennlig hilsen
Kopi til:

Kommunale bygg / eiendomsforvaltningen
Skolekontoret
Rådmannen

Vedlegg:

Tipsark om inneklima (Dok 1a)
Tipsark om renhold (Dok 1b)
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Om dokumentet: Dette er forslag til ordlyd i brevet som miljørettet helsevern i den enkelte
kommune/interkommunalt selskap sender til de utvalgte skolene som får tilsyn. Ut fra hva som er
vanlig praksis i den enkelte kommune/interkommunalt selskap, må det avgjøres om brevet sendes til
den enkelte skole med kopi til skoleeier og andre relevante enheter, eller om det sendes direkte til
skoleeier med kopi til den enkelte skole.

VARSEL OM TILSYN VED XX SKOLE
Høsten 2016 gjennomføres en landsomfattende tilsynskampanje med Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. X kommune deltar i tilsynskampanjen, og
gjennomfører tilsyn med inneklimaet ved utvalgte skoler.
Det følger av § 9 i Lov om folkehelsearbeid at kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og
forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.
Skolemiljøet kan ha direkte eller indirekte påvirkning på elevenes helse. Med hjemmel i § 25
i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., varsles herved om at
representanter for kommuneoverlegen i x kommune vil foreta tilsyn ved ………. skole
…dato…tidspunkt
Tema for tilsynet
Følgende paragrafer vil bli vektlagt under tilsynet:
• § 4 Internkontroll
• § 13 Rengjøring og vedlikehold
• § 19 Inneklima og luftkvalitet
Hensikten med tilsynet:
• Bidra til at elevene sikres et godt innemiljø på skolen
• Vurdere om skolen drives i henhold de utvalgte paragrafene i Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v.
Om tilsynet
Tilsynsbesøket gjennomføres som et felles møte med utvalgte personer/funksjoner, hvor det
blir en gjennomgang av relevante spørsmål og dokumenter, samt en befaring av aktuelle
sjekkpunkter ved skolen.
Det forutsettes at rektor orienterer ansatte, FAU og Elevrådet om tilsynet. FAU og Elevrådet
kan melde til rektor eventuelt tilsynsmyndigheten dersom det er spesielle forhold som
ønskes vurdert under tilsynet.
Skolen bes om å stille med følgende personer:
• Rektor
• Ansvarlig for drift og vedlikehold/teknisk personell
• Ansvarlig for renhold/renholdsleder
Rektor kan med fordel ta med andre personer med god kjennskap til inneklimaet ved skolen
1
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ved tilsynsmøtet (f.eks. verneombud, HMS-ansvarlig eller lignende)
Tilsynet vil vare i ca. 3 timer. Agenda for tilsynsmøtet vil være:
• Informasjon om tilsynet
• Fellesmøte med alle deltakerne
• Befaring
• Pause for deltakerne hvor tilsynsmyndigheten diskuterer funn
• Presentasjon av funnene for deltakerne
Tilsynsmyndigheten stiller med følgende deltakere:
navn og funksjon
Dokumentasjon
Det er valgt ut paragrafer fra forskriften, og tilsynsmyndigheten innhenter og gjennomgår
utvalgt skriftlig dokumentasjon fra skolen før tilsynet. Tema for tilsynet er:
• Inneklima/luftkvalitet, § 19, § 4
• Ventilasjonssystemet, § 13
• Radon, § 19
• Rengjøring og vedlikehold, § 13
Vi ber om at følgende dokumentasjon oversendes senest 2 uker før tilsynet:
• Innholdsfortegnelsen av internkontrollsystemet
• Internkontrolldokumentasjon og prosedyrer knyttet til §§ 13 og 19
• Dokumentasjon fra siste gjennomførte kartleggingsrunde for elevenes fysiske
arbeidsmiljø og skolens/ledelsens oppfølging av denne
• Eventuelle målerapporter (radon, CO2, temperatur, luftfuktighet)
• Renholdsplan for daglig renhold, periodisk renhold og hovedrengjøring
• Vedlikeholdsplan eller tilsvarende for bygget
• Evt tilbakemelding fra FAU og Elevrådet
Flere enheter og avdelinger kan ha ansvar for de etterspurte dokumentene, men
tilsynsmyndigheten forutsetter at rektor og byggeier i samarbeid fremskaffer de etterspurte
dokumentene. Dokumentene kan sendes på epost til xxx, eller postadresse
Vedlagte sjekkliste og tidligere tilsendte tipsark kan benyttes som en forberedelse til tilsynet.
Skolens internkontrollsystem knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler må være tilgjengelig under tilsynsmøtet.
Det vil bli utarbeidet tilsynsrapport etter tilsynet. Rapporten vil omtale de avvik og
merknader som eventuelt blir avdekket under tilsynet.
Vi gjør oppmerksom på at «sidefunn», dvs. eventuelle funn av avvik som omfattes av
forskriftens øvrige paragrafer, tas med i tilsynsrapporten.
Kontaktpersoner
Ta kontakt med xxx på mail xxx eller telefon xxx hvis dere har spørsmål i forbindelse med
2
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tilsynet.

Med vennlig hilsen

Vedlegg:

Sjekkliste som skolen kan benytte ved foreberedelse til tilsynet

Kopi:
Eiendoms-/byggforvaltningen
Skole- og barnehagekontoret/oppvekst
Rådmann/kommunaldirektør (skoleeier)
Eventuelt den enkelte skole dersom brevet går til skoleier

3
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SJEKKLISTE – TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN
Om dokumentet: Dette er et forslag til sjekkliste skolen kan benytte som en forberedelse til
tilsynet.

1

Inneklima/luftkvalitet § 19

Hva gjør skolen for å oppnå best mulig inneklima?
Er det kartlagt risikoområder ved skolen med tanke på inneklima?
Er det noe som krever spesiell oppfølging?
Eventuelt hvordan følges det opp, tiltaksplan?
• Kan vinduer i klasserom åpnes?
• Er temperaturregulering mulig?
• Tilfredsstillende solavskjerming?
• Tegn på fuktskader?
• Har det tidligere vært fuktproblem? Utbedret?
• Er ventilasjon et tiltak for å holde radon på tilfredsstillende nivå?
• Er det gjort andre tiltak mot høye radonnivåer, for eksempel et radonsug/-brønn som
også krever vedlikehold/oppfølging?
• Trekk fra vinduer?
• Uheldig plassering av luftinntak, f.eks. mot veg?
Når ble inneklima på skolen sist kartlagt?
• Hva ble kartlagt? (f.eks. CO2, temperatur, luftfuktighet, radon)
Hvordan håndterer skolen klager på inneklima/luftkvalitet fra elever/ansatte?
Omfattes inneklima av skolens internkontrollsystem?

2

Om ventilasjonssystemet § 13
•

Hva slags type ventilasjonssystem er det på skolen?
Naturlig, mekanisk, balansert?

•

Finnes prosedyre for drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegget?

3

Radon § 19
•

4

Er skolens radonnivå kartlagt?

Renhold § 13

4
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• Foreligger det en renholdsplan for skolen?
• Er rengjøringen tilfredsstillende gjennomført?
• Hvordan foregår samhandling om innemiljø mellom renholdsavdeling, rektor,
teknisk avdeling og elever?
• Finnes vedtatt vedlikeholdsplan for skolen? Blir denne rutinemessig
evaluert/revidert?

5
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Intervjuguide og kontrollspørsmål
1

Om virksomheten og presentasjon av deltagere
Skolens navn

Henvisninger, Kommentarer
minimumskrav
og god praksis

Adresse
Navn på rektor
Antall elever
Er skolen godkjent i henhold til forskrift om
miljørettet helsevern i skoler og barnehager?
- Tidspunkt for godkjenning?
- Er det skjedd endringer i elevtall, bruk av
rom eller ventilasjon siden
godkjenning/tilsyn?
Deltagere på tilsyn/(presentasjonsrunde):
Rektor:
Teknisk personell:
Renholder-/leder:
Andre??
Dato for tilsynet

2

Inneklima/luftkvalitet § 19, §4

Innledende
spørsmål/samtale om
inneklimaarbeidet på
skolen.

Generelt om skolens inneklimaarbeid
- Har det vært klager fra elever eller
foresatte på inneklima? Spesielle
God praksis § 19:
-skolen oppfordrer
problemområder?
elevene til
- Tiltak skolen gjør for å bidra til best mulig medvirkning for et
best mulig inneklima
inneklima?
- Hvem er involvert i skolens inneklima
God praksis § 19:
Rutiner for håndtering
arbeid?
av klager på inneklima
- Hvordan involveres elevene i skolens
-Følges opp etter
folkehelseloven eller
inneklimaarbeid?
opplæringsloven?
- Har skolen et skolemiljøutvalg?
I følge Utdannings- Er inneklima et tema der?
1
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direktoratet skal alle
skoler ha et
skolemiljøutvalg som
består av et flertall av
elever og foreldre

Har skolen kartlagt og risikovurdert
inneklima?

Ja

Er det noe som krever spesiell oppfølging?
- Kan vinduer i klasserom åpnes?
- Temperaturregulering?
- Er det tilfredsstillende solavskjerming
- Finnes tegn på fuktskader?
- Har det tidligere vært fuktproblem på
skolen? Er det utbedret?
- Er det iverksatt tiltak for å hindre at fukt
blir et problem i virksomheten?
- Er ventilasjon et tiltak for å holde radon
på et tilfredsstillende nivå?
- Er det gjort andre tiltak mot høye
radonnivåer, for eksempel et radonsug/brønn?
- Trekk fra vinduer
- Uheldig plassering av luftinntak, f. Eks
mot forurenset vei?
Dersom det er noe som krever spesiell
oppfølging, hvordan blir det fulgt opp?
- Handlingsplan/tiltaksplan?
- Meldt avvik?

Kan skolen dokumentere
tilfredsstillende inneklima?
-

Når ble det gjennomført en
inneklimamåling på skolen sist?
Hva ble målt?
(luftskifte (CO2), temperatur,
luftfuktighet, radon)
Hva ble resultatet?
Ble det iverksatt spesielle tiltak?
Ble elever, foresatte og lærere informert
om resultatet?
Dersom det ikke er gjennomført
inneklimamålinger på skolen i løpet av
de siste 10 årene, er det noen spesiell
grunn?

2

Nei

Skolen har i
tilsynsvarselet fått en
sjekkliste med
tilsvarende punkter
om inneklima for å
forberede seg til
tilsynet. Ta
utgangspunkt i
problemområder som
kommer frem der.

Ja

Nei

God praksis § 19:
-skolen kan
dokumentere et
tilfredsstillende
inneklima
God praksis § 5:
-rutiner som sikrer at
tilsynsmyndigheten,
ansatte foresatte og
elever får nødvendig
informasjon om
forhold på skolen som
kan ha negativ
innvirkning på helsen
Oversikt over
inneklimafaktorer og
grenseverdier (Fhirapport 2015:1)
-Luftkvalitet (maks
1000 PPM)
-Temperatur (19-26 °C
ikke over 22 ved
fyring)
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-Luftfuktighet 20 - 40
% relativ luftfuktighet
-Radon tiltaksgrense
100 Bq/m3

Er inneklima på skolen kartlagt på annen
måte?
-

Stiller elevundersøkelser spørsmål om
inneklima?
Hva svarte elevene sist?
Er elevene med på vernerunder?
Er det gjennomført andre kartlegginger?
Har noen av kartleggingene ført til
spesielle tiltak?

Ja

Nei

God praksis § 19:
-at det foretas
reglemessig inneklima
kartlegging
Elevundersøkelsen er
obligatorisk å
gjennomføre på 7. og
10. trinn og på Vg1 i
høstsemesteret. Det er
frivillig fra 5. trinn.
Skolene velger selv om
de vil ha med spørsmål
om inneklima.
Les mer på sidene til
Utdanningsdirektoratet
her

Omfattes inneklima av skolens
internkontrollsystem?
-

3

Ja

Kjenner skolen til forskriften og veileder
og har vist til dette i IK- systemet?
Hvordan er ansvarsfordeling for
oppfølging av inneklima beskrevet?
Finnes det oversikt over
inneklimakartlegginger/målinger som er
gjort ved skolen og resultatet av disse
Finnes det en prosedyre som omfatter
behandling av klager på inneklima fra
elever, foresatte og lærere?
Forklar hva som skjer fra klagen kommer
til undersøkelse, kartlegging, tiltak og
informasjon.
Er det «propper» i systemet?
Foreligger det rutiner for å ivareta
informasjonsplikt til foreldre, elever og
tilsynsmyndighet (jfr §5)

Ta utgangspunkt i
skolens
internkontrollrutiner
som er mottatt på
forhånd. Spør om det
som er uklart.
Internkontrollen bør
inneholde
minimumskravene
som er formulert som
underspørsmål.
Bestemmelser om
internkontroll i
Internkontrollforskriften § 5
God praksis § 19:
- Rutiner for
håndtering av klager
på inneklima
God praksis § 5:
-Rutiner som sikrer at
tilsynsmyndigheten,
ansatte foresatte og
elever får nødvendig
informasjon om
forhold på skolen som
kan ha negativ
innvirkning på helsen.

Ventilasjonssystemet § 13
Er det etablert prosedyre for jevnlig drift Ja
og vedlikehold av ventilasjonsanlegget?
3

Nei

Nei
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-

-

4

Radon § 19
Er skolens radonnivå tilfredsstillende?
-

5

Hva slags type ventilasjonssystem er det
på skolen (naturlig, mekanisk,
balansert)?
Er vedlikeholds- og driftsoppgaver
knyttet til ventilasjonssystemet
beskrevet i en vedlikeholdsplan,
driftsinstruks eller tilsvarende?
Er filterskift og rengjøring av
varmegjenvinner, kanaler og ventiler en
del av oppgavene som er beskrevet?
Blir instrukser/planer fulgt?
Er ventilasjonen tilpasset bruk av
rommene: gymsal, skolekjøkken, sløyd,
evt. andre spesialrom?

Når ble radon kartlagt sist?
Hvordan ble radonmålingen gjennomført
(metode, i hvilke oppholdsrom)?
Er resultatene innenfor tiltaksgrensen
grensen på 100 Bq/m3?
Dersom radonnivåene var over
tiltaksgrensen, hvilke tiltak ble iverksatt?
Kan tilfredsstillende radonnivå på skolen
dokumenteres?
Er det målt på nytt for å sjekke at
tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt?
Har skolen prosedyre for jevnlig måling
av radon?

Rengjøring og vedlikehold, § 13
Foreligger det en tilfredsstillende
renholdsplan for skolen?
-

God praksis § 13:
Plan for vedlikehold av
skolebygningen

Ja

Informere om at det er
kommet en ny
måleprosedyre for
radon i skoler og
barnehager

4

Nei

Tiltak for å redusere
radonnivået skal alltid
gjennomføres dersom
nivået overstiger 100
Bq/m3 eller
grenseverdien på 200
Bq/m3

Ja

Omfatter planen daglig og periodisk
renhold?
Hvordan utføres hovedrengjøring?
(fordelt over året, eller på en gang?)
Hva inngår i hovedrengjøringen?
Når ble det gjennomført hovedrenhold
sist?
Er det dokumentert?
Hvem har ansvar for å påse at renholdet
blir gjennomført som planlagt?
Er renholdsplanen tilpasset skolen
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Nei

God praksis § 13:
-oppdatert plan som
omfatter daglig og
periodisk renhold,
renhold på
uteområdet og
tekniske anlegg, og
rutiner om hvor ofte
planen skal revideres
Hovedrengjøring skal
omfatte:
takflater, vegger,
inventar, leker
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-

lokalt?
Hvordan sikrer man at renholder får
tilstrekkelig opplæring?

Er renholdet ved skolen
tilfredsstillende?

Ja

Er skolen fornøyd med renholdet?
Beskriv samarbeidet mellom renholder
og skole
- Hvordan samsvarer renholdet med
renholdsplanen?
- Hvordan melder skolen fra om renholdet
ikke er tilfredsstillende?
- Hvordan melder renholder fra dersom
tilretteleggingen fra skolen sin side ikke
er bra nok (f. eks holder det ryddig).
- Er det områder som samler støv og som
krever ekstra renhold?
- Finnes det rutiner for renhold av disse
områdene?
- Er det områder renholder ikke gjør rent?
f.eks ikke kommer til, ikke har utstyr til?
- Kan skolen bidra med bedre
tilrettelegging for renhold?
- Hvordan håndteres bortfall av renhold
f.eks sykdom, streik?
Beskriv hvordan samhandling om innemiljø
foregår mellom renholdsavdeling/renholder,
rektor, teknisk avdeling/personell og elever?
- Er det en felles arena for
informasjonsutveksling og
tilbakemeldinger?
- Foregår det dialog om brukeradferd på
skolen: (eks: opprydning, orden, lufting i
pauser, støvdeponi, skap til tak, lukkede
reoler, oppbevaring av yttertøy,
inne/utesko)

Nei

-

Finnes det en vedlikeholdsplan/
vedlikeholdsprogram for
skolebygningen?
-

Dersom nei på underspørsmålene, kan man
vurdere anmerkning.
Vis til Arbeidstilsynets
oppsummering etter
tilsynskampanjen med
skoler (ligger som en
lenke sammen med
tilsynsmaterialet)

Ja

Finnes det rutiner for drift og vedlikehold av
skolen?
Er ansvaret for drift og vedlikehold av skolen
5

Nei

God praksis § 6:
- Ansvar og roller
mellom skoleeier og
rektor/ skoleleder er
avklart med hensyn til
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avklart og beskrevet?
Blir vedlikeholdsplanen/
vedlikeholdsprogrammet systematisk
evaluert/revidert?
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godkjenning, drift og
vedlikehold av skolen
- vedtatt
vedlikeholdsplan
inngår i godkjenning
av skolen
- rutiner for samarbeid
mellom skolens
rektor/skoleleder og
skoleeier om
forvaltning, drift og
vedlikehold av skolen
God praksis § 7:
-Rutiner for
forvaltning, drift og
vedlikehold (jfr.
internkontrollforskriften)
God praksis § 13:
- vedtatt plan for
vedlikehold av
skolebygningen

6
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6

Befaringspunkter

Inngangsparti
- Fotskraperist og løsninger som
forhindrer sand og skitt dras med inn i
inngangspartiene
Klasserom
- Støvdeponier (inne)
- Tilstanden på gulv, boning ol.
- Plassering av pulter i forhold til tilluft og
varmeovner
Sanitærrom:
- Sjekk om flater er renholdsvennlige
(spesielt på toaletter, fuging mot
toalettfot, hele fliser ol.)
Spesialrom:
- Punktavsug i sløydrom

Ja

Nei

Fukt:
- Svake punkter med hensyn til
vanninntrengning; tak, takrenner,
taknedløp og vedlikehold av dette.
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Bruk av intervjuguiden
Intervjuguiden er ment å være et verktøy som guider deg gjennom tilsynet. Intervjuguiden skal
benyttes som en huskeliste for samtalen. Bruk intervjuguiden for å gå gjennom de temaene du
ikke har fått svar på gjennom tilsendt materiale fra skolen. Alle spørsmålene trenger ikke stilles.
Velg ut de mest relevante.
Oppbygning av intervjuguiden
Intervjuguiden er bygget opp rundt 6 temaer; Om virksomheten og presentasjon av deltagere,
inneklima og luftkvalitet, ventilasjonssystemet, radon, renhold, vedlikehold og befaringspunkter.
Det er formulert hovedspørsmål under hvert tema. Disse har et felt der man kan krysse av for
«ja» eller «nei». Under hvert hovedspørsmål er det ramset opp en rekke oppfølgingsspørsmål. På
bakgrunn av svarene på oppfølgingsspørsmålene må du gjøre en vurdering av om svaret på
hovedspørsmålet blir «ja» eller «nei».
Befaringspunkter
Plukk ut befaringspunkter du mener er mest aktuelle for skolen du skal ha tilsyn med. Ta
utgangspunkt i det du vet fra før om skolen, tilbakemelding fra elevråd eller FAU, tilsendt
materiale eller forhold som kommer frem under tilsynet. Som et utgangspunkt, kan det være
aktuelt å se på et klasserom i hver etasje, sløydrom, heimkunnskapsrom, sanitæranlegg (toaletter,
dusjer, garderobe) og gymsal.
Observasjoner under befaring kan brukes til å underbygge avvik eller stå som en anmerkning.
Avvik/anmerkning
Under oppsummeringen av tilsynet, før avslutningsmøtet, bør du vurdere hvilke forhold som kan
defineres som avvik eller anmerking. Dersom svaret på hovedspørsmålet blir «nei», vil dette være
et avvik. Dersom svaret blir ja, men et eller flere underspørsmål blir «nei», kan du vurdere om
dette skal formuleres som en anmerkning.
Eksempler på hvordan man kan formulere avvik, står i tilsynsrapportmalen.
God praksis
Det vises til «god praksis», i kolonnen: henvisninger, minimumskrav og god praksis. God praksis er
hentet fra veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, ”Miljø og helse i
skolen” IS-2073.
Relevant veiledningsmateriale
For mer informasjon og gjennomføring av tilsynet, se Tilsynsveileder fra Helsedirektoratet og
Radonveileder for skoler og barnehager fra Statens strålevern.
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Om dokumentet. Dette er et forslag/eksempel på tilsynsrapport som sendes til den enkelte
skole etter tilsyn. Malen inneholder eksempler på ferdig formulerte avvik, merknader og
observasjoner. Observasjonene kan gjerne gjøres mer utfyllende. Under hvert avvik er det
lagt inn kommentarer, det er dersom tilsynsmyndigheten har utfyllende informasjon.
Avvikene kan formuleres på en annen måte dersom det passer best. Det er lagt opp til få
avvik, med flere observasjoner som underbygger avviket, framfor mange enkeltavvik.

Til
Lillevik skole
Skoleveien 5
12345 Lillevik

Lillevik skole – rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v. – Varsel om pålegg.
Virksomhet: Lillevik skole

Dato rapport: 30.06.15

Kontaktperson: Marthe Kirkerud

Dato for tilsynet: 25.06.15

Adresse: Skoleveien 5, 12345 Lillevik.
v/Rektor Marte Kirkerud

Tilsynslederleder: Hans Hansen,
kommuneoverlege
Revisor: Petter Pettersen, rådgiver
Tilsynets kontaktinformasjon:
Telefon: 22222222
E-post:mhv@lillevik-kommune.no

Organisasjonsnummer: XXXXXXX

Denne rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt. Rapporten vil være tilgjengelig for
offentligheten via Lillevik kommunes postjournal på www.lillevik-kommune.no (jf.
offentleglova).
Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket innen de reviderte
områdene, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljømessige forhold ved
virksomheten.
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1. Sammendrag, hovedkonklusjoner:
Lillevik skolen har etablert et internkontrollsystem for miljørettet helsevern som også
omfatter inneklima og renhold. Tilsynet avdekket at skolen ikke har tilfredsstillende
inneklima og varmestyring i deler av skolen
Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik og 1 merknad.
Avvik 1: Undervisningslokaler i skolens vestfløy har ikke tilfredsstillende inneklima
Avvik 2: Skolen har manglende rutiner for styring av varmeanlegg for å gi tilfredsstillende
romtemperatur i undervisningsarealer for 8-10.trinn.
Vi vurderer at de påpekte avvikene ved skolen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for tilbakemelding
Frist for tilbakemelding på lukking av avvik er satt til 01.10.16 Tilbakemelding sendes til
Kommuneoverlegen i Lillevik kommune, Rådhuset, 12345 Lillevik , eller på e-post:
……..……………….-….

2. Hjemmel og dokumentunderlag
Det følger av § 9 i lov om folkehelsearbeid at kommunen skal føre tilsyn med de
faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning
på helsen.
Videre grunnlag for tilsynet er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
samt helsedirektoratets veileder til forskrifta "Miljø og helse i skolen" (IS-2073).

Definisjoner:
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i lov eller forskrift med hjemmel i lov.
Merknad: Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke
omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler
som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsmyndighetenes side ikke betraktes som et
avvik, men kan omtales som en merknad.
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Dokumenter framlagt ved tilsynet:
- Innholdsfortegnelsen over skolens internkontrollsystem
- Internkontrolldokumentasjon og prosedyrer knyttet til §§ 13 og 19
- Dokumentasjon fra siste gjennomførte kartleggingsrunde for elevenes fysiske
arbeidsmiljø og skolens/ledelsens oppfølging av denne
- Målerapporter fra inneklimakartlegging
- Renholdsplan for daglig renhold, periodisk renhold og hovedrengjøring
- Vedlikeholdsplan for ytre og indre vedlikehold
- Beskrivelse av service- og vedlikeholdsavtaler på tekniske anlegg (ventilasjon,
varme)
- Driftsinstruks for ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner

3. Bakgrunn, tema og omfang
Tilsynets hensikt:
- Bidra til at elevene sikres et godt innemiljø på skolen
- Kontrollere at skolen drives i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v.
Følgende paragrafer ble vektlagt under tilsynet:
§ 4 Internkontroll
§ 13 Rengjøring og vedlikehold
§ 19 Inneklima og luftkvalitet
Tilsynet omfattet en gjennomgang av skolens internkontrollsystem knyttet til de nevnte
paragrafene. Tilsynet ble gjennomført ved gransking av dokumenter, intervjuer og
verifikasjoner. Tilsynsmøtet ble gjennomført som en gruppesamtale/fellesmøte med
relevante aktører ved skolen. Vi foretok også en befaring av lokalene.
Deltakere ved tilsynet:
Marthe Kirkerud, rektor ved Lillevik skole
Ole Olsen, HMS-ansvarlig ved Lillevik skole
Petra Pettersen, Renholdsleder Lillevik kommune
Helga Helgesen, Områdeleder drift, Lillevik kommune
Hans Hansen, kommuneoverlege Lillevik kommune
Petter Pettersen, rådgiver Lillevik kommune
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4. Resultater fra tilsynet
Avvik 1: Undervisningslokaler i skolens vestfløy har ikke tilfredsstillende inneklima
Avvik fra § 19, første ledd: ”Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder
luftkvalitet”
Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket:
Ved tilsynet fortalte skoleledelsen at både elever og ansatte i lenger tid har klaget på
inneklimaet i klasserommene i skolens vestfløy. På bakgrunn av dette har driftsansvarlig
for skolen nylig fått foretatt inneklimamålinger i klasserommene. Målingene viste at i alle
tre rommene var CO2–nivået og temperaturen langt over anbefalt nivå. Det er ikke
iverksatt tiltak ved skolen for å bedre forholdet.
Kommentarer:
Avvik 2: Skolen har manglende rutiner for styring av varmeanlegg for å gi tilfredsstillende
romtemperatur i undervisningsarealer for 8. - 10.trinn.
Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §19
Inneklima/luftkvalitet.
Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket:
Skolen opplyste ved befaring at elever og ansatte melder om hodepine og dårlig luft i
undervisningsrommene for 8. - 10. trinn. Rommene er utstyrt med radiatorer som skal være
koblet på sentral driftskontroll. Ved befaringen stod ovnene på full effekt. Vi opplevde høy
temperatur og dårlig luft i rommene.
Befaringen viste manglende styring av bygningens varmeanlegg, da radiatorer stod på for
fullt selv med høy temperatur i rommet.
Kommentarer:
Undervisningsarealer skal ha tilfredsstillende oppvarming, og sentral styring av
varmeanlegget må gjennomgås for å avdekke årsaken til hvorfor varmeanlegget ikke er
koblet ut ved høy romtemperatur.
Avvik 3: Skolen har ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging / risikovurdering av
inneklima på skolen.
Dette avviker fra § 19 Inneklima/luftkvalitet og § 4 Ansvar. Internkontroll.
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Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket:
- I forbindelse med tilsynet er det kommet tilbakemelding fra elever og FAU om at
luften i enkelte klasserom og i gymsalen oppleves som svært «tung», og at det blir
svært varmt i klasserom på ettermiddagen når solen skinner mot fasaden.
- Skolen har ikke kartlagt inneklima de siste 10 årene, til tross for gjentatte
tilbakemeldinger fra elever og FAU om at enkelte klasserom og gymsal har dårlig
inneklima.
- Det kom frem under tilsyn at elever ikke på noen måte er involvert i skolens
inneklimaarbeid.
- Solutsatte vinduer mangler solavskjerming
- Det mangler avtrekk over komfyr/tørkeskap
- Det mangler avsug ved sag på sløyden
Kommentarer:
Avvik 4: Skolens internkontrollsystem omfatter ikke sentrale prosedyrer for oppfølging av
inneklima.
Dette avviker fra § 19 Inneklima/luftkvalitet og § 4 Ansvar. Internkontroll.
Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket:
- Skolen har ikke oversikt over inneklimamålinger eller kartlegginger og resultatet av
disse
- Skolen har ikke prosedyrer som omfatter behandling av klager på inneklima fra
elever, foresatte og lærere
- Det foreligger ikke prosedyrer for å ivareta informasjonsplikt til foreldre, elever og
tilsynsmyndighet
Kommentarer:
Avvik 5: Skolen kan ikke dokumentere tilfredsstillende radonkonsentrasjon
Dette avviker fra § 19 Inneklima/luftkvalitet og § 4 Ansvar. Internkontroll. Det vises også til
Statens stråleverns Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager (2015).
Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket:
- Det er over fem år siden radonnivået ble kartlagt sist.
- Radonkonsentrasjonen i (årstall) ble målt til å være (over 100Bq/m3). Det ble
iverksatt tiltak, men tiltakene er ikke kvalitetssikret eller fulgt opp med nye målinger
/dokumentasjon.
- Det er ikke gjennomført radonmålinger på skolen som kan dokumentere
tilfredsstillende radonkonsentrasjoner for skolens elever.
- Det er gjennomført øyeblikksmålinger i sommerhalvåret og følgelig er ikke målinger
utført etter gjeldende måleprosedyre.

Kommentarer:
Radonmålingene som er utført er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Radonmålinger skal
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gjennomføres i vinterhalvåret over minst to måneder og det skal beregnes
årsmiddelkonsentrasjoner. Jf. måleprosedyre for radon i skoler og barnehager.
Avvik 6: Det er mangelfulle rutiner for årlig hovedrengjøring
Dette avviker fra § 4 Ansvar. Internkontroll og § 13 Rengjøring og vedlikehold, jf.
internkontrollforskriften § 5 annet ledd..
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket:
- Renholdsplanen mangler beskrivelse av hva som omfattes av hovedrengjøringen.
- De intervjuede er usikre på hvor ofte hovedrengjøring skal utføres.
- Skolen har ikke oversikt over når hovedrengjøring ble gjennomført sist.
- Ved befaring ble det observert store støvdotter i vindusnisjer i inngangspartiet og på
nedhengte taklamper i klasserom. Hverken rektor eller renholdsleder visste når det
sist var tørket støv der eller hvor hyppig det skulle gjøres. Det kom ikke frem i
renholdsplanen.
Kommentarer:
Avvik 7: Rengjøring er mangelfullt ivaretatt i skolens internkontrollsystem.
Dette avviker fra § 4 Ansvar. Internkontroll og § 13 Rengjøring og vedlikehold, jf.
internkontrollforskriften § 5 annet ledd.
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket:
- I forbindelse med tilsynet kommer det frem at elever er misfornøyd med renholdet i
klasserom og i garderober.
- Det er mangelfulle rutiner for rengjøring av (nedhengte lamper, på oversiden av skap
i klasserom, i vindusnisjer, osv.)
- Det kan ikke dokumenteres at renhold er utført
- Skolen har ikke rutiner for å håndtere bortfall av renhold
- Renholdsplanen revideres ikke jevnlig.
- Oppfølging av renholdet virket ikke helt avklart mellom skolen og renholdsledelsen.
Renholdet gjennomføres på kveldstid og det er ikke avtalte møtepunkter med
informasjonsutveksling mellom renholder og skolen.
- Det er ikke etablert rutiner for systematisk oppfølging/kontroll av renholdet.
Kommentarer:
Avvik 8: Utarbeidelse og oppfølgingen av skolens vedlikeholdsplan er ikke tilfredsstillende.
Dette avviker fra § 4 Ansvar. Internkontroll og § 13 Rengjøring og vedlikehold, jf
internkontrollforskriften § 5 annet ledd.
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket:
- Vedlikeholds- og driftsoppgaver knyttet til ventilasjonssystemet er ikke beskrevet.
- Det var uklart når filterskift, rengjøring av kanaler og ventiler ble gjennomført sist.
- Luftinntaket utendørs var tettet med organisk materiale.
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Det var mye støv i avtrekksventiler i klasserom
Takplater i klasserom XX har tegn til fuktskade. Ingen kunne si hva det skyldes.
Vaktmester skulle undersøke nærmere.

Kommentarer:
Avvik 9 (sidefunn):
Skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Dette avviker fra § 5. Godkjenning.
Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket
- Skolen har ikke søkt om godkjenning.
- Det er gitt avslag på godkjenning i vedtak datert XXXX
- Vilkår for godkjenning gitt i vedtak av XXXX er ikke oppfylt.
Kommentarer:

Merknad 1: Renholdsplanen mangler beskrivelse av vikarordning ved fravær blant
renholdspersonalet.
Følgende observasjoner ligger til grunn for merknaden:
Eksisterende renholdsplan mangler beskrivelse av vikarordning ved fravær blant
renholdspersonalet.
Kommentarer:
Merknad 2: Det er potensiale for å etablere en samordningsarena om innemiljø på skolen.
/ Skolen bør etablere en samordningsarena om innemiljø på skolen.
Følgende observasjoner ligger til grunn for merknaden:
Det kom frem under tilsynet at tilbakemelding på renhold foregår ved tilfeldig kontakt
mellom renholder og rektor. Rot i garderobe gjør det vanskelig for renholder. Ansvar for
renhold av vindusnisjer og nedhengt taklys var uavklart.
Kommentarer:
Det bør legges til rette for en fast arena/møteplass der renholdspersonalet, rektor, elever og
teknisk personell samarbeider om skolens innemiljø og løpende kan ta opp problemstillinger
som dukker opp.
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5. Tilbakemelding på tilsynsrapporten, varsel om retting
Dersom det er behov for å komme med tilleggsopplysninger, eller at rapporten skulle være
ukorrekt på enkeltpunkter ber vi om tilbakemelding innen 14 dager fra mottaksdato
Frist for tilbakemelding på lukking av avvik er satt til 01.05.15.
Tilbakemelding sendes til XXX XXX
Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet og en redegjørelse
for gjennomførte tiltak innen fristene. Skulle det ikke la seg gjøre å rette avvikene innen
disse fristene, ber vi om en tilbakemelding om årsaken og en tidfestet handlingsplan for når
avvikene vil være rettet.
Ved manglende tilbakemelding og oppfølging, må denne oversendelsen betraktes som et
varsel om at pålegg vil bli gitt for å bringe avvikene i orden. Et slikt rettevedtak hjemles i
folkehelselovens § 14.

Med hilsen
LILLEVIK KOMMUNE

Hans Hansen
Kommuneoverlege

Petter Petersen
rådgiver

Kopi:
Rådmannen
Eiendomsavdelingen
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Om dokumentet: Dette er et forslag/eksempel på oppsett av vedtak om retting av avvik fra
tilsyn som ikke er rettet. Brev om pålegg om retting kan sendes skolen når frist for
tilbakemelding er gått ut og avvik ikke er bekreftet rettet.
I de fleste kommuner vil mottaker være skolen v/rektor, alternativt skolesjef/rådmann.
Dette avklares i hver enkelt kommune. I mange kommuner er det også ønskelig at
byggeier/drifter av bygget får brevet.
Begrunnelsen for vedtaket om retting må justeres ut i fra hva slags avvik som ble funnet ved
tilsynet. Frist for lukking av avvik må settes opp mot alvorligheten og forholdmessigheten.

Til
Lillevik skole
Skoleveien 5
1234 Lillevik

VEDTAK OM RETTING I FORBINDELSE MED TILSYN VED LILLEVIK SKOLE
Kommuneoverlegen har etter tilsyn avholdt ved Lillevik skole 25.06.15 konstatert avvik fra
lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler mv.
Vi viser til forhåndsvarsel om pålegg gitt i tilsynsrapport datert 30.06.15.
VEDTAK:
Med hjemmel i folkehelseloven § 14, og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler mv. § 19, gir kommuneoverlegen følgende pålegg:
1. Lillevik skole må iverksette tiltak som gir tilfredsstillende inneklima i
undervisningslokaler i skolens vestfløy. Tiltakene må beskrives og effekten av
tiltakene må dokumenteres med nye inneklimamålinger.
2. Lillevik skole må etablere tiltak for varmestyring som sikrer tilfredsstillende
romtemperatur i undervisningsarealer for 8. – 10. - trinn.
Frist for retting og skriftlig tilbakemelding: 01.11.15.
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Bakgrunn for vedtak om retting
Bakgrunnen for tilsynet 25.06.16 var å vurdere hvordan skolen ivaretar myndighetskrav
fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilsynet ble gjennomført
som et tematilsyn med hovedvekt på internkontroll, renhold og inneklima. Det ble i tillegg
gjennomført en befaring av lokalene.
Under tilsynet ble det avdekket avvik som kommuneoverlegen vurderer er i strid med
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og som kan ha negativ innvirkning
på barnas helse og miljø. Frist for bekreftelse på lukking av avvik ble satt til 01.09.2015.
Kommuneoverlegen har ikke mottatt noen bekreftelse fra skolen om at avvikene er rettet.
Alternativ:
Kommuneoverlegen har mottatt bekreftelse på at to av tre avvik er rettet /
alternativ:
Kommuneoverlegen har mottatt redegjørelse for iverksatte tiltak, men vurderer at disse
tiltakene ikke er tilstrekkelig for å anse avviket som lukket.
Alternativ:
Kommuneoverlegen har mottatt plan med tidsangivelse for retting/utbedring av avvik
Begrunnelse for vedtak om retting
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. gir nærmere bestemmelser for
sikring av helsemessige forhold. Forskriften stiller krav til helse, trivsel, hygiene og sikkerhet
ved virksomheten, i lokalene og på eiendommene. Det følger av § 26 at brudd på forskriften
kan påtales i samsvar med folkehelseloven §§ 13 - 16.
I dette tilfellet er det påpekt avvik fra forskriftens krav om tilfredsstillende inneklima (jf
forskriftens § 19 Inneklima luftkvalitet). Tilsynet påviste dårlig luftkvalitet i lokalene og
manglende rutiner for styring av varmeanlegget. Inneklimamålinger viser overskridelser av
CO2-kravet.
Dårlig inneklima og manglende utskifting av inneluften kan føre til tretthet,
konsentrasjonsvansker, hodepine, hudplager og irritasjon i øyne, nese og hals. Allergi og
overfølsomhet kan forverres ved dårlig innemiljø.
Etter kommuneoverlegens oppfatning står pålegget i rimelig forhold til påviste avvik, jf
folkehelseloven § 14.
Hjemmelsgrunnlag
Folkehelseloven skal blant annet fremme befolkningens helse, gode miljømessige forhold og
forebygge sykdom, skade eller lidelse, jf § 1. Kommunene er gitt tilsynsmyndighet, og denne
er i Lillevik kommune delegert til kommuneoverlegen. Hvis det under utøvelse av
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kommunens tilsynsmyndighet avdekkes brudd på folkehelseloven, herunder dens forskrifter,
er tilsynsmyndigheten tillagt kompetanse til å kreve disse rettet, jf forvaltningslovens § 14.
Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet rettet hvis forholdet
direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen eller er i strid med bestemmelser
gitt i medhold av folkehelseloven § 13. Pålegg skal rettes mot den ansvarlige for lovbruddet,
eller til virksomheten som sådan, jf § 14. Kostnaden ved gjennomføring av et pålegg skal
dekkes av den ansvarlige eller av virksomheten som sådan. Det stilles krav om
forholdsmessighet mellom lovbrudd og pålegg om retting.
Vi gjør oppmerksom på at dere selv har ansvaret for umiddelbart å gi skriftlig bekreftelse
med nødvendig dokumentasjon til kommuneoverlegen når pålegget er rettet. Dersom fristen
ikke overholdes kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt jf. folkehelseloven § 15.
Overtredelse av folkehelselovgivningen, jfr. folkehelseloven § 18 kan gi straffeansvar.
Klageadgang
Dette er et enkeltvedtak som etter Forvaltningsloven kan påklages. Klageinstans i saken er
………………... En eventuell klage sendes via kommuneoverlegen innen 3 uker etter at brevet
er kommet frem til virksomheten. Kommunen vil med bakgrunn i klagen vurdere å omgjøre
sitt vedtak før eventuell oversendelse til Fylkesmannen.
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til kommuneoverlege Hans Hansen på telefon
12345678. Ved henvendelser oppgi saksnummer 15/12345.

Med hilsen
LILLEVIK KOMMUNE
Hans Hansen
kommuneoverlege

Kopi:

Rådmannen,
Eiendomsavdelingen

Vedlegg:

Tilsynsrapport datert 30.06.15
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Om dokumentet: Dette er forslag til ordlyd i brevet som miljørettet helsevern i den enkelte
kommune/interkommunalt selskap sender til de skolene som har hatt tilsyn. Brevet sendes når
tilsynsorganet anser at skolen har gjort tilstrekkelig rede for at beskrevne avvik er lukket.

Til Lillevik skole
Skoleveien 5
1234 Lillevik
Lillevik skole – avslutning av tilsynssak
Miljøenheten gjennomførte tilsyn ved Lillevik skole xx.xx.16 etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. Vi viser til tilsynsrapport datert xx.xx.16.
Ved tilsynet påpekte vi x avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
m.v.
Kommuneoverlegen har mottatt tilbakemelding fra skolen datert xx.xx.xx, som beskriver
hvordan avvikene er rettet.
Kommuneoverlegen anser tilbakemeldingen som tilfredsstillende og avvikene som lukket.
Tilsynssaken er nå avsluttet.

Med hilsen
Hans Hansen
kommuneoverlege
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TIPSARK - INNEKLIMA
GODT INNEKLIMA = GODT LÆRINGSMILJØ!
Skoler og barnehager skal ha tilfredsstillende inneklima. Dårlig inneklima og manglende
utskifting av inneluften kan føre til tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, hudplager og
irritasjon i øyne, nese og hals. Allergi og overfølsomhet kan forverres ved dårlig innemiljø.

Regulering av temperatur og ventilasjon skal være tilpasset bruksområder og årstider.
Muggsopp skal ikke forekomme.
Viktige inneklimafaktorer:
•
Temperatur
Temperaturen bør normalt være mellom 19 og 22 °C i fyringssesongen. Riktig solavskjerming
er viktig for å unngå for høye temperaturer i sommerhalvåret.
•
Luftkvalitet
Inneluften skal oppleves som frisk og behagelig. Tung og gammel luft tyder på dårlig
luftskifte. Kravet til CO2 i inneluften er 1000 PPM.
•
Lydforhold/støy
Støy fra tekniske installasjoner, lyd fra voksne/elever og dårlig akustiske forhold kan utgjøre
et problem. Kartlegging og vurdering av lydforhold bør gjennomføres i alle skoler og SFO.
•
Belysning
Dagslys er viktig for trivsel i innemiljøsammenheng. Alle undervisnings‐ og oppholdsrom skal
ha tilgang på dagslys. Tilleggsbelysning er nødvendig for å oppfylle kravene til
belysningsstyrke.
•
Radon
Radonnivåer som er målt på skolen skal være kjent, og kopi av resultatet bør finnes i
internkontrollen. Tiltaksgrensen for radon er 100 Bq/m3, grenseverdien
(maksimumsgrensen) er 200 Bq/m3. Grensene gjelder for oppholdsrom.

Henvisninger:
Helsedirektoratets veileder Miljø og helse i skolen (IS-2073) og Folkehelseinstituttets
Anbefalte faglige normer for inneklima, rapport 2015:1.
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Sjekkliste for oppfølging av inneklima:
Behov for tiltak eller
undersøkelser?
Ja
Nei

Sjekkliste for inneklima i skolebygg
Er det faste drifts- og vedlikeholdsrutiner, og er disse innarbeidet i
internkontrollsystemet?
Er det god ventilasjon/frisklufttilførsel?
Tips:
-

Luftes det i friminutter og pauser? Du får effektiv
gjennomlufting ved å bruke vindu og dør. Hvis du lufter
bare i 5-10 minutter med gjennomtrekk vil du unngå
nedkjøling av flater.

-

Forlater elevene undervisningsrommene i friminuttet?

-

Er hastigheten på tilført friskluft er passe stor?

-

Er klasserommene møblert med tanke på kulde, trekk og
varmestråling; pulten bør være 80 cm fra ytterveggen.

-

Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering
av nytt ventilasjonsanlegg?

Er temperaturen riktig?
Tips:
-

Er termostater riktig innstilt og plassert?
Er det kaldras fra store vindusflater og trekk fra utettheter?
Er det tilfredsstillende solavskjerming?

Er personbelastningen i klasserommene passe stor?
Tips:
-

-

Vurder antall personer i forhold til temperatur og friskluft.
Bør det tas i bruk flere rom i bruk dersom det er mulig?
Planlegges timene med tanke på personbelastning
(rommets tåleevne 1000 PPM CO₂).
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Er det behov for endrede rutiner for bruk av
undervisningsrom og spesialrom?

-

Unngås det bruk av dobbeltimer?
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Er det støvdeponier noen steder?
Tips:
-

Er mulige steder for støvdeponier kartlagt og redusert?
(Høytliggende flater, nedhengte lysarmaturer etc)

Er det godt nok generelt renhold?
Er renholdsrutiner gode nok også med tanke på støvsanering?
Er det rutiner for at ytterklær og utesko ikke tas inn i
klasserommet, og at det i stedet brukes innesko?
Er det fukt eller fuktskader i bygget?
Tips: Sjekk dusjrom, toaletter, kjøkken, kjeller.
- Trengs det drenering rundt bygningen?
Er radonnivået målt og oppfyller det kravene i strålevernforskriften?
Er Strålevernets måleprosedyre for radon fulgt?
Dersom de målte radonnivåene var for høye, er det gjort radontiltak?

Basert på sjekkliste fra Folkehelseinstituttet
Overholdes disse punktene oppfylles langt på vei krav til oppfølging av § 19 om inneklima og
luftkvalitet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
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TIPSARK – RENHOLD OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og vedlikehold – avgjørende for inneklimaet

Renhold
For å skape et godt inneklima er det viktig at det tilrettelegges for best mulig renhold. Dette
blant annet fordi støvpartiklene fungerer som «transportfly» for allergener, pollen og
kjemiske stoffer. Godt renhold vil bidra til at det blir færre «transportfly» til å frakte
eventuelle allergener o.l. rundt i inneluften. Noen tips til bedre renhold/inneklima:
•
•
•
•
•
•

Hindre at støv og skitt kommer inn i lokalene vha. avskrapningsrister og ha klart skille
mellom uren og ren sone. Bruk innesko og alltid "engangssokker" for besøkende.
Oppbevaring av uteklær, sko og sekker i garderober reduserer avgassing og
forurensning.
Unngå støvsamlende flater (skap bør gå til tak, kasser m/lokk for oppbevaring, unngå
plater og tekstiler som henger ned fra taket)
Kjenn til renholdsplanen og vit hvilket brukeransvar skolen har for å bidra til et godt
renhold.
Utpek en kontaktperson på skolen som følger opp renholdet og melder fra om avvik.
Inkluder renholdspersonalet så langt det er mulig, tilhørighet gir bedre renhold.
Ha en rutine for håndtering av bortfall av renholdet i perioder (sykdom, streik ol.)

Vedlikehold
Med vedlikehold menes tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell standard. Et
tilfredsstillende vedlikehold er avgjørende for at skolebygg med installasjoner skal fungere
som forutsatt i sin levetid.
Det er viktig å se sammenhengen mellom fysiske mangler ved skolebygg og konsekvensene
det kan få for helse og læring. Vedlikehold bør ikke drives etter skippertaksmetoden, men
det bør tenkes helhetlig og gjøres forebyggende vedlikehold samt fortløpende utbedring av
skader som oppstår.
For å sikre nødvendig vedlikehold av bygningsmassen er det nødvendig å ha en
vedlikeholdsplan som revideres/oppdateres jevnlig.
Henvisning:
Helsedirektoratets veileder Miljø og helse i skolen (IS-2073), side 25.
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7.3. Oversikt over deltakelse i tilsynskampanje og spørreundersøkelse
FYLKE
AKERSHUS
(6 av 22 kommuner)

AUST- AGDER
(1 av 15 kommuner)
BUSKERUD
(11 av 21 kommuner)

KOMMUNE
Bærum
Oppegård
Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nes

IKS/VERTSKOMMUNE-MODELL

x
x
x
x

Grimstad
Drammen
Flå
Gol
Hemsedal
Hol
Lier
Nedre- Eiker
Nes
Ringerike
Røyken
Øvre- Eiker
Ål

x
x
x
x
x
x

X
x

FINNMARK
(2 av 19 kommuner)

Alta
Sør- Varanger

HEDMARK
(9 av 22 kommuner)

Elverum
Engerdal
Grue
Hamar
Stange
Stor- Elvdal
Trysil
Åmot
Åsnes

X
x
x
X
x
x
x
x
x

HORDALAND
(13 av 33 kommuner)

Austrheim
Bømlo
Kvinnherad
Bergen
Eidfjord
Fjell
Lindås
Masfjorden
Meland
Odda
Os
Radøy
Ullensvang herad

X
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MØRE OG ROMSDAL
(9 av 36 kommuner)

Haram
Halsa
Kristiansund
Molde
Rindal
Sunndal
Surnadal
Tingvoll
Ålesund

x
x

Bodø
Fauske
Gildeskål
Herøy
Meløy
Narvik
Røst
Sørfold
Vefsn
Værøy

X
X
X

NORD- TRØNDELAG
(2 av 23 kommuner)

Leksvik
Stjørdal

x
x

OPPLAND
(6 av 26 kommuner)

Gjøvik
Nordre Land
Søndre Land
Vestre Toten
Østre Toten

x
x
x
x
x

NORDLAND
(10 av 44 kommuner)

OSLO
(13 av 15 bydeler)

x
x
x
x

x
x
x
x

Oslo

ROGALAND
(10 av 26 kommuner)

Haugesund
Hå
Finnøy
Gjesdal
Hjelmeland
Klepp
Rennesøy
Strand
Time
Tysvær

x
x
x
x
x
x
x
x

SOGN OG FJORDANE
(8 av 26 kommuner)

Balestrand
Gulen
Leikanger
Luster
Lærdal
Sogndal
Vik
Årdal

X
x
x
X
x
x
x
X
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SØR- TRØNDELAG
(4 av 25 kommuner)

Rissa
Roan
Trondheim
Åfjord

x
x
x
x

TELEMARK
(6 av 18 kommuner)

Bamble
Drangedal
Kragerø
Porsgrunn
Siljan
Skien

X
X
X
x
x
x

TROMS
(2 av 24 kommuner)

Harstad
Tromsø

VEST- AGDER
(0 av 15 kommuner)
VESTFOLD
( 8 av 12 kommuner)

ØSTFOLD
(4 av 18 kommuner)

Hof
Holmestrand
Horten
Larvik
Nøtterøy
Sandefjord
Svelvik
Tønsberg
Fredrikstad
Rakkestad
Sarpsborg
Våler
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