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Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Østfold til forslag til ny folkehelselov 
 
 
Det vises til forslag om ny folkehelselov med høringsfrist 18. januar. Fylkesmannen og 
Helsetilsynet i Østfold avgir slik høring: 
 
Vi oppfatter det slik at ny lov om folkehelse er rettet mot de samfunnsstrukturer som kan 
bidra til å skape gode, tilgjengelige samfunn som er av betydning for befolkningen generelt. 
Med hovedvekten på strukturelle tiltak foreslås håndhevelsen av loven lagt til kommunen. 
Dette for å sikre den tverrfaglige innsatsen ut fra de fire grunnprinsippene om utjevning, 
”helse i alt vi gjør”, føre vár og bærekraftig utvikling. Formålet krever en samordning mellom 
ulike sektorer, og en samordning vertikalt mellom forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune 
og kommuner. 
 
Vi støtter forslaget til ny lov og ser det som positivt at arbeidet ikke blir en frivillig sak for 
kommunene. Likedan er det positivt at både fylkeskommunen og regional stat er omfattet av 
lovgivningen, slik at det blir en sammenhengende kjede i innsatsen. 
 
Vi forutsetter at folkehelseloven skal regulere det overordnede, tverrsektorielle og 
nivåovergripende folkehelsearbeidet. De aktivitetene som folkehelseloven skal regulere, er i 
stor grad regulert gjennom særlover. Da trenger folkehelseloven en oversikt over hvilke 
særlover dette dreier seg om. Vi foreslår et nytt kapittel 2 som avklarer hvordan oppgaver som 
faller inn under folkehelseloven er operasjonalisert gjennom andre lover, og hvordan arbeidet 
etter alle disse lovene skal samordnes ut fra bestemmelsene i folkehelseloven. 
 
Lovforslaget § 4 omhandler avgrensingen av saksområde og formål for folkehelsearbeidet i 
kommunene, § 5 situasjonsanalysen av helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og § 6 mål og 
tiltak. Lovforslaget mangler bestemmelser om hvilke krav det skal stilles til samordning av 
gjennomføringen av folkehelsearbeidet i alle de berørte sektorene i kommunene. Det bør tas 
med i en ny § 7. 
 
I tverrsektorielt samarbeid oppstår det lett samarbeidsproblemer som bare kan håndteres av 
overordnet politisk og administrativ ledelse. Både i folkehelseloven og i de berørte særlovene 
bør det tas inn bestemmelser om hvordan samarbeidsproblemer skal håndteres. 
 
 



2 
 
 

I forslag til ny folkehelselov er det tatt inn en bestemmelse om at en drøfting av kommunens 
helseutfordringer skal inngå i kommunens planstrategi, med henvisning til Plan- og 
bygningsloven § 10-1. I forslaget til ny folkehelselov § 21 er det tatt inn en tilsvarende 
bestemmelse om den regionale planstrategien, med henvisning til Plan - og bygningsloven § 
7-1. Hvilke tema som skal eller bør drøftes i den kommunale og den regionale planstrategien, 
bør reguleres i Plan- og bygningsloven, og bare der. Disse bestemmelsene bør tas ut av 
folkehelseloven. Forholdet til Plan- og bygningsloven bør heller omtales generelt i det 
foreslåtte kapittel 2 om forholdet til andre lover. 
 
I tillegg ønsker vi å uttale oss om: 
 
1.  Om kostnader for kommuner og fylkeskommuner  
Høringsnotatet drøfter i liten grad hva som kreves av ressursmessige og organisasjonsmessige 
virkemidler for å fremme folkehelsen og motvirke sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet 
legger vekt på forebygging i et langsiktig perspektiv, og kan lett bli fortrengt av oppgaver som 
er akutte, kortsiktige og krisepregede.  
I forarbeidene forutsettes det at denne loven ikke vil koste noe, fordi gevinsten gjennom 
effekten vil veie opp. Vi mener at denne premissen er feil.  For å ta ut effekten av 
folkehelsearbeidet, må det bli lagt ned betydelig innsats på forhånd. En bredere satsing  
forutsetter tilført både mer kompetanse og flere ansatte, og arbeidet vil medføre kostnader før 
det kan hentes ut effekter. Erfaringer med folkehelsearbeidet til nå, bekrefter at det er 
urealistisk å tenke seg at kostnadseffekten er null. Arbeidet med å skaffe lokale oversikter og 
kvalitetssikret datagrunnlag er ett eksempel på til dels kostnadskrevende aktiviteter. Vi mener 
det må være en forutsetning at kommunene og fylkeskommunen settes økonomisk i stand til å 
løse disse oppgavene. Vi vil foreslå en opptrappingsplan med økonomiske midler med tanke 
på gjennomføringen av Samhandlingsreformen, herunder folkehelsedelen av reformen. 
 
2.  Om samhandlingsaktørene  
Fylkesmannen støtter forslaget til ny lov, og stiller seg positiv til at folkehelsearbeidet ikke 
gjøres til en frivillig sak for kommunene. Likedan oppfattes det som positivt at både 
fylkeskommunen og regional stat er omfattet av lovgivningen, slik at det blir en 
sammenhengende kjede i innsatsen.  I loven understrekes det overfor kommunene at 
folkehelsearbeidet er sektorovergripende. Det er kommunene som har ansvaret for 
folkehelsearbeidet og ikke kommunenes helsetjeneste. I paragrafen om statens oppgaver er 
bare Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt nevnt. Vi savner omtale 
av helseforetakenes plass og ansvar, med tanke på at folkehelseloven er ett av virkemidlene 
for å oppfylle deler av Samhandlingsreformen. Kravet om en tverrfaglig og tverrsektoriell 
samordning på alle forvaltningsnivåer bør komme tydeligere frem både i folkehelseloven og i 
særlovene som regulerer helsesektoren og andre berørte sektorer. 
 
Når det å ”motvirke sosiale helseforskjeller” signaliseres så sterkt at det står i 
formålsparagrafen, mener vi at loven i enda større grad bør sikre nye arenaer for å komme i 
inngrep med dette på et tidlig tidspunkt. Kunnskapen om at sosial skjevutvikling har en 
tendens til å sementeres hvis det varer over tid, er en selvstendig begrunnelse for dette. 
 
Organiseringen må sikre spennvidden mellom de som oppdager tidlig (tannhelsetjenesten og 
helsestasjonstjenesten, evt barnehage og skole), de som planlegger (folkehelse og plan) og de 
samfunnsaktører som sitter med løsninger og virkemidler. Likedan mener vi NAV (nasjonalt 
og kommunalt) må tillegges et samhandlingsansvar, i det loven har som formål å utjevne 
sosiale helseforskjeller jfr § 1. 
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3.  Om organiseringen  
Folkehelsearbeidet i kommunene omfatter: 

• Myndighetsutøving gjennom for eksempel barnevernet, miljørettet helsevern og plan- 
og bygningsmyndighetene 

• Tjenesteyting fra alle sektorer i kommunene 
• Partnerskap mellom kommunen, bedrifter, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i 

lokalsamfunnet, samt andre kommuner og fylkeskommunen 
 
Arbeidsområdene myndighetsutøving og partnerskap, krever ulike arbeidsmåter og 
organisasjonsformer, og bør som hovedregel ikke blandes sammen. Partnerskap er et formelt, 
frivillig og langsiktig samarbeid, mellom sidestilte parter som alle har et delansvar i å løse 
oppgavene, og som legger egne ressurser inn i arbeidet med å løse den i fellesskap med de 
andre partene. I myndighetsutøving opptrer kommunen med delegert statsmakt, og kan 
iverksette sanksjoner hvis den andre parten ikke oppfyller krav. Oppgaver innen 
myndighetsutøving er normalt delegert til et bestemt organ eller til en bestemt 
myndighetsutøver. Partnerskap krever sidestilte parter, myndighetsutøving et klart over- og 
underordningsforhold. Myndighetsutøving og partnerskap lar seg derfor vanskelig kombinere 
av samme enhet og til samme tid. Ved å være organisert i forskjellige enheter, blir rollene 
tydeligere både for dem som utøver dem og for omgivelsene. 
 
Vi støtter at ansvaret for folkehelseloven legges til kommunestyret og ikke til helsetjenesten. 
Vi uroes imidlertid av muligheten til bruk av delegasjonsreglementet til å delegere 
forvaltningen av loven til helsetjenesten. Vi foreslår derfor at det gis organisatoriske føringer. 
Det er imidlertid helt vesentlig at helsetjenesten bidrar inn med sin kompetanse og kunnskap 
om samfunnsforhold, og deltar som en del av tverrfagligheten. 
 
At kommunelegen får hastevedtaksdelegasjon på miljørettet helsevern, vurderer vi som helt 
rimelig, da dette dreier seg om akutt helsefare. Det øvrige innholdet i folkehelseloven ligger 
etter vår vurdering mye nærmere avdeling for plan- og samfunnsutvikling. Vi hadde derfor 
ønsket at lovteksten tydeliggjorde det faktum at gode levekår og betingelser for god helse i 
hovedsak skapes utenfor helsetjenesten. 
 
4.  Tilsynsmyndighet 
Vi viser til høringsuttalelsen fra Statens helsetilsyn og deres grundige drøfting av § 32 Statlig 
tilsyn med lov om folkehelsearbeid. Vi mener det er viktig å vurdere nøye de anførslene som 
fremgår om betenkelighetene ved å føre tilsyn med kommunenes arbeid med 
”samfunnsutvikling og politikk”. Det er nødvendig å fastholde at tilsyn er lovlighetskontroll, 
og skal bidra til at regelverket overholdes. Tilsyn med folkehelsearbeidet vil bli en særlig 
vanskelig balansegang mot kommunalt selvstyre.  
 
Vi viser til plan- og bygningslovens virkemidler. 
 
5.  Grenseoppgangen til ny helse- og omsorgslov 
Vi mener det er viktig og naturlig å la det gå et prinsipielt skille mellom disse to lovene. Det 
vil si at folkehelseloven forvalter det strukturelle og planmessige som i sin alminnelighet er 
bra for befolkningen, mens helse- og omsorgsloven forvalter individ- og grupperettede 
tjenester. Med et slikt prinsipielt skille, vil det bli tydeligere hva som er folkehelsearbeid og 
hva som er forebyggende helsetjenester. 
 
Vi mener at §§ 5 og 6 i folkehelseloven utpeker seg som særlig samarbeidstema og arena. (jfr 
§§ 3-3 og 3-4 i helse- og omsorgsloven) og hvor folkehelsearbeidet får en naturlig overgang 
til helsetjenestens forbyggende arbeid. 
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Oppsummering 
Fylkesmannen i Østfold ser folkehelseloven som en viktig del av Samhandlingsreformen, og 
vil støtte hovedpunktene i forslaget. Vi vil imidlertid understreke betydningen av at 
kommunene og fylkeskommunene settes i stand til å omsette loven til praktisk handling. For å 
få til den kjedeeffekten som er intensjonen bak Samhandlingsreformen, er det etter vår 
vurdering helt avgjørende at dette første leddet lykkes.  
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
 
Anne Enger                                                           Elisabeth Lilleborge Markhus         
fylkesmann                                                       fylkeslege       
 
  
  
Saksbehandler: Solveig Hagelskjær 
 
 
 
 


