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Høring ny folkehelselov 

Melding om vedtak fra bystyret og formannskap - Høring ny 
folkehelselov 
Bystyret behandlet PS 10/139 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 
 
Bodø kommune oversender denne saken innen høringsfristen 18. januar 2011 til Helse – og 
omsorgsdepartementet i forbindelse med høring ny folkehelselov.  
Vedlagt følger sak PS 10/139 (vedlegg). 
 
Formannskapet behandlet PS 10/166 Ny folkehelselov-behandling av tilleggsforslag i møte 
15.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 

Uttalelse om ny folkehelselov 

I tillegg til de forhold som er omtalt i saksframlegget vil bystyret peke på følgende:  

Statlig samordning 

Det er positivt at kommunene får et klart definert ansvar for en helhetlig folkehelsepolitikk.  Det er 
også positivt at folkehelse skal være en integrert del av kommunens overordnede plandokument – 
kommuneplanen. I lovforslaget stilles det imidlertid ikke tilsvarende krav til statlig organisering og 
samordning av den overordnede folkehelsesatsingen.  Folkehelse er også statlig politikk på områder 
som samferdsel, matproduksjon, skatt/avgift, skole, barnehage, arealpolitikk.  En må gjennomføre 
tiltak på alle disse sektorene hvis en skal lykkes i å snu utviklingen av livsstilssykdommer i Norge. 

Fylkeskommunens rolle overfor kommunene 

Lovforslaget legger opp til at fylkeskommune skal ha en form for "overordnet" rolle overfor 
kommunene. Dette er ikke i samsvar med ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
forvaltningsnivåene.  Kommunene må selv kunne bestemme hvilke nettverk de skal delta i, hvilken 
kompetanse de trenger, og hvem de vil inngå samarbeidsavtaler med.  Samarbeidet mellom 
kommuner og fylkeskommuner om folkehelsearbeid vil tjene på likeverdighet og ikke 
”overkommune”.  Lovverket bør dessuten ikke være for detaljert når det gjelder hvordan en 
organiserer arbeidet.     

Dato:   .......................................................... 21.12.2010
Saksbehandler:   ............................................ Tom Solli  
Telefon direkte:   ......................................... 75 55 41 19
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .................................................... 71059/2010
Saksnr./vår ref.:   ........................................ 2010/15886
Arkivkode:   ............................................................. G00
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Byråkratisering 

Mange av forslagene i loven innebærer behov for å bruke betydelig mer ressurser til planlegging og 
dokumentasjon og samhandling. F.eks. gjelder det kravet om at alle kommuner skal ha full oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen, det gjelder de nye bestemmelsene om økt kontroll og tilsyn, det 
gjelder plankravene, det gjelder statens rett til å pålegge samarbeid og det gjelder pålagte nettverk. 
Det må tilstrebes en mindre byråkratisk lov slik at kommunen kan satse knappe ressurser på tiltak 
en vet nytter, og ikke på økt administrasjon.   

Økonomi 

Det må understrekes at folkehelsesatsing vil koste - både penger og tid/ressursser/kompetanse.  Med 
utgangspunkt i alle de viktige oppgavene kommunen har ansvar for fra før, er det ikke realistisk å 
tro at en vil lykkes med denne satsingen uten tilførsel av friske midler. Folkehelsetiltak en vet nytter 
gir ikke effekt på mange år, og det er derfor helt nødvendig med "pukkelbevilgninger" som gjør at 
kommuner og fylkeskommuner kan komme i gang med tiltak som en først om 20 år kan høste 
resultater av.  En "opptrappingsplan for folkehelse" - vil være nødvendig for å komme i gang med 
dette viktige arbeidet i samtlige kommuner. Midler til folkehelsetiltak vil i all hovedsak sortere 
under andre departementer enn helsedepartementet. For eksempel gang- og sykkelstier, 
skolemat/ernæring, fotballøkker, møteplasser og tiltak for utsatte grupper.  Dette understreker 
behovet for en statlig samordning og overordnet satsing – også økonomisk. 

 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Tom Solli  
 folkehelsekoordinator  

 
 
 
 
 
 


