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Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Generelle høringssvar.  
  
Loven må i større grad fremme  
myndigheters samarbeid med  
frivilligheten  
Oslo, 17 jan 2011 
 forslag TIL NY FOKEHELSELOV – høringsuttalelse 
Vi viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 18. 
oktober 2010. Friluftslivets  
fellesorganisasjon (FRIFO) har følgende kommentarer til høringsbrevet og 
forslag til ny helselov: 
 Et effektivt helsevesen er viktig, men det viktigste må være å unngå at 
folk blir syke. Lovforslaget må i  
sterkere grad fokusere samfunnets ansvar for å motvirke 
livsstilssykdommer og inaktivitet som en av de  
viktigste årsaker til dette.  
 Loven må i større grad fremme myndigheters samarbeid med frivilligheten 
som ressurs i dette arbeidet.  
FRIFO foreslår at staten etablerer en bred og forpliktende 
samfunnsallianse med de aktuelle frivillige  
organisasjoner. Formålet med alliansen er å styrke folkehelsen og utjevne 
sosiale helseforskjeller gjennom  
bruk av friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett. 
 Loven pålegger kommunene et stort ansvar. Skal loven ha troverdighet må 
det følge med tilstrekkelige  
ressurser til kommunene slik at det på nasjonalt plan kan gjøres en 
likeverdig innsats for folkehelse, og at det i  
hver kommune finnes folkehelsekoordinatorer eller andre med tid og 
ressurser til å følge opp gjennomføringen  
av loven.  
 Innledning 
 Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer 14 større 
friluftslivsorganisasjoner i Norge med nærmere  
600.000 medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. FRIFO arbeider 
for et allsidig, enkelt og naturvennlig  
friluftsliv, og har som mål gjennom naturopplevelse å fremme helse, 
trivsel og økt forståelse for naturens  
egenverd. 
 Inaktivitet er en stor trussel mot folkehelsen, og livsstilssykdommer 
medfører allerede i dag store helsekostnader  
for samfunnet. 
Friluftsliv viser seg i undersøkelser å være en foretrukket form for 
fysisk aktivitet for svært mange nordmenn i alle  
aldersgrupper, og er i hovedsak lavterskelaktiviteter som kan utøves på 
tvers av generasjoner, med begrensede  
krav til funksjons- og prestasjonsevne, utstyr og anlegg. Natur er også 
forholdsvis lett tilgjengelig mange steder i  
landet. 
 Friluftslivsorganisasjoner er også godt representert i store deler av 
landet, og bidrar innenfor sine områder med  



aktiviteter og opplysningsarbeid som er viktig for lokalt 
folkehelsearbeid. På regionalt plan arbeider FRIFO aktivt  
gjennom ”Forum for natur og friluftsliv” (FNF), som også samarbeider med 
fylkeskommuner om oppfølging av  
planverk og tilrettelegging av tiltak. FRIFO samarbeider også på sentralt 
hold med norske myndigheter om tiltak  
som skal sikre bedre fordeling av folkehelse. FRIFO samarbeider også med 
Nordisk Råd om styrking av fysisk  
aktivitet gjennom friluftslivet.  FRIFOs medlemsorganisasjoner har lang 
erfaring i utvikling og tilrettelegging av  
aktivitet, og ønsker å være en større aktør i folkehelsearbeidet, både 
sentralt og lokalt, gjennom å styrke det vi  
allerede er gode på; planlegging og gjennomføring av aktiviteter i natur 
som gir livsglede og fremmer fysisk og  
psykisk helse. 
 Også andre lokale aktører som idretten og andre frivillige 
organisasjoner gir i dag viktige bidrag til lokalt  
folkehelsearbeid, og bør sammen med friluftslivet samarbeide med alle 
forvaltningsnivåer slik at  
Samhandlingsreformen lykkes. 
 I høringsnotatet sies det blant annet at det er liten tvil om at ”det 
ligger et stort potensial i at det offentlige allierer  
seg med frivillige organisasjoner når folkehelsearbeidet skal planlegges 
og gjennomføres” (høringsnotatet 5.4.5).  
Imidlertid sies det ingenting om viktigheten av denne typen samhandling i 
lovteksten. Vi har derfor et forslag til  
endring av lovteksten. Vi har også innspill til prosessen videre. 
 Forslag til endring i lovtekst 
 Lovteksten henviser til frivillige organisasjoner kun et sted under 
Kapittel 2 § 4 med setningen: ”Kommunen skal  
medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter, 
frivillige organisasjoner og virksomheter”.  
Vi synes at det er uklart hva som legges i ”helsemessige hensyn”, og 
synes heller ikke dette er dekkende for det  
positive bidraget de frivillige friluftslivsorganisasjonene kan ha i 
samhandlingen med kommunene om  
folkehelsearbeidet videre. 
 I tillegg foreslår vi at det tilføres en ny setning i § 4 Kommunens 
ansvar for folkehelsearbeid: 
 ”Kommunen skal stimulere til lokalt folkehelsearbeid gjennom aktivt 
samarbeid med og bruk av de frivillige  
organisasjoners tilbud og tjenester”. 
 Inaktivitet er et åpenbart problem i alle norske kommuner, og en viktig 
kilde til svekket helse for mange. Vi mener  
dette er et problem som kommunene ikke bare kan ta fatt i men som de må 
fokusere på. 
For å ytterligere vektlegge kommunens nyttiggjøring av frivillige 
organisasjoner i kommunens arbeid med  
folkehelse, foreslår vi også å legge til en setning om dette under § 6 
Mål og tiltak: 
 ”Kommunen skal ha handlingsplaner for å fremme fysisk aktivitet for 
alle. Kommunen skal også tilrettelegge for  
samarbeid med frivillige organisasjoner i sitt plan- og strategiarbeid”. 
 Innspill til prosessen videre 
 Det sies i høringsnotatet (5.4.5) at ”Prinsippene for samarbeid i 
frivillig sektor er i hovedsak de samme som for det  
tverrsektorielle samarbeidet. Viktige virkemidler er blant annet 
partnerskapsavtaler og dialogarenaer”.  For å  



konkretisere hvordan samhandlingen mellom kommunen og de frivillige 
organisasjonene kan foregå innen  
folkehelse, foreslår FRIFO at departementet presenterer gode eksempler 
som allerede er igangsatt for kommunen  
som kan fungere som samarbeidsmodeller. 
 I denne sammenheng vil FRIFO gjerne vise til et eget prosjekt som fikk 
tilskudd fra Helse- og  
Omsorgsdepartementet (HOD) i 2010. Prosjektet er en 2-3 årig satsing på 
friluftsliv som virkemiddel i  
folkehelsearbeidet i et samvirke mellom frivillig og offentlig innsats i 
Drammen og Haugesund. Målgrupper er  
befolkningen generelt, men også mennesker som faller utenfor ordnære 
aktivitetstilbud, har nedsatt  
funksjonsevne, tilhører innvandrermiljøer eller har et lavt 
aktivitetsnivå. 
En viktig del av prosjektet er også å utvikle konstruktive 
samarbeidsformer mellom frivillighet og lokal forvaltning  
om folkehelse. Parallelt med prosjektets gjennomføring skal det også 
gjøres en dokumentasjon og evaluering.  
Avslutningsvis skal det også lages en rapport som kan brukes som 
veiledning for andre kommuner som ønsker å  
iverksette tilsvarende prosesser og prosjekter. 
 FRIFO vil også poengtere at tilrettelegging for bedre folkehelse gjennom 
økt tverrsektorielt samarbeid vil  
nødvendigvis kreve økonomiske ressurser. 
Vi foreslår at det blir øremerket midler tilsvarende 1% av 
helsebudsjettet til helsefremmende og  
helseforebyggende tiltak gjennom de frivillige organisasjonene. 
 FRIFO foreslår videre at det utformes en nasjonal handlingsplan for 
idrett, friluftsliv og folkehelse i et 8-12 års  
perspektiv der grunnlaget er Nasjonal helse- og omsorgsplan, 
Idrettsmeldingen 2011, Idrettspolitisk dokument  
vedtatt på Idrettstinget 2011 og Friluftslivets mål- og 
strategidokumenter. 
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