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Representantforslag nr. 83 S (2022-2023) 
Jeg er opptatt av at det fysiske skolemiljøet for barn og elever i hele Norge skal være godt. 
Det er, som representantene viser til, grunnleggende for trivsel, læring og inkludering. Jeg er 
ikke fornøyd med at tilstanden i mange skolebygg er for dårlig. Det er samtidig viktig for meg 
å understreke at skolebygg er et kommunalt ansvar.  

Det følger av opplæringsloven § 9 A-7 at skolene skal bygges, tilrettelegges og drives slik at 
det tas hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene. Bestemmelsen slår 
også fast at det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med de faglige normene som 
fagmyndigheten til enhver tid tilrår, og at dersom enkelte forhold ved skolen avviker fra disse 
normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel er tilfredsstillende. Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. fastsetter nærmere krav til det fysiske 
miljøet til skolen, inkludert krav til utforming, innredning, inneklima, luftkvalitet, belysning og 
lydforhold. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljø og helse i barnehager og 
skoler mv blir overholdt, og statsforvalteren fører tilsyn med at reglene i opplæringsloven 
oppfylles.   

Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om at alle private og offentlige virksomheter 
som retter seg mot allmennheten skal være universelt utformet. Det følger av 
opplæringsloven § 9 A-7 tredje ledd at alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset 
behovene deres, og at skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til elever med 
funksjonsnedsettelser. Krav til universell utforming er også tydelig forankret i forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  
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Side 2 

Multiconsult har i notatet som forslagsstillerne viser til estimert et vedlikeholdsbehov på 96 
mrd. kroner med hensyn til inneklima for skolebygg. Det er stor variasjon mellom 
kommuner/fylker, og spesielt fra skole til skole.1  
 
Den forrige rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg fra 2002, ble 
avviklet under den borgerlige regjering i 2016. Regjeringen styrker kommuneøkonomien og 
gir rentekompensasjon for investeringer i skolebygg som det er gitt tilsagn for i perioden 
2002-16. Om vi skal reetablere en rentekompensasjonsordning, eller en tilskuddsordning, vil 
avhenge av det økonomiske handlingsrommet, og er noe må vi komme tilbake til i de årlige 
budsjettprosessene.  
 
I dagens situasjon er det ikke hensiktsmessig å kartlegge norske skolebygg og utarbeide en 
strategi eller et nasjonalt system for oppfølging.  
 
 
Med hilsen 
 

 
Tonje Brenna 
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1 Notat fra Multiconsult 31.5.2022 om tilstand skolebygg. Oppdragsgiver er FUG.  


