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Oslo, 4.2.2016

BEKYMRING FOR KONSEKVENSENE AV REDUSERT TILDELING TIL HELSEDIREKTORATETS ARBEID
MED MILJØ OG HELSE.
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har i en årrekke samarbeidet med
Helsedirektoratet i tilknytning til tidligere strategiplaner for astma og allergi, og nå i forbindelse med
Handlingsprogrammet "Allergifrisk" 2015 - 2024. I denne sammenheng er barns Innemiljø i skoler og
barnehager et viktig satsingsområde.
Helsedirektoratet har samlet og organisert landets fremste «ekspertise» innenfor astma, allergi, og
inneklima i arbeidsgrupper for å drive feltet videre. NFBIB ser med stor bekymring på at dette
langsiktige arbeidet nå kan smuldre bort på grunn av manglende dekning av reiseutgifter. Nå mer
enn noen gang, er det viktig at vi samler vår innsats i å snu utviklingen og setter i gang nødvendige
tiltak for å fremme helse og redusere byrden av astma, allergi, dårlig miljø og inneklima.
Som HOD kjenner til er det i dag flere hundretusen barn i skoler med et arbeidsmiljø som ikke
oppfyller miljøkravene i " Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.", og
Opplæringslovens paragraf 9a-3. Når det gjelder barnehager, er miljøforholdene ikke i samme grad
kartlagt. Det er nå en nasjonal utfordring å få brakt miljøforholdene i landets skoler og barnehager i
orden.
Helsedirektoratet er nå en drivende kraft i dette arbeidet, sammen med Utdanningsdirektoratet,
Direktoratet for byggkvalitet og Arbeidstilsynet. I 2014 og 2015 gjennomførte nevnte myndigheter
landsomfattende opplæring for viktige beslutningstakere i kommunene. NFBIB har også bidratt i
dette arbeidet. Det er nå viktig at dette blir fulgt opp slik at de nødvendige tiltak blir gjennomført i
praksis.
Budsjettkutt med konsekvenser for dette oppfølgingsarbeidet vil være ødeleggende for det viktige
arbeidet som til nå er gjennomført. NFBIB vil på det sterkeste henstille til de statlige
helsemyndighetene (HOD og Hdir.) om å sørge for at det ikke skjer.
For styret i Norsk Forum for bedre Innemiljø for Barn (NFBIB)
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