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Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 

Generelle høringssvar.  

  

Helse og omsorgsledernes i  

Gjøvikregionens høringssvar til ny  

folkehelselov 

SVAR – HØRING – FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV 

Helse- og omsorgslederne i kommunene i Gjøvik-regionen – Søndre Land, 

Nordre Land, Vestre Toten, Østre Toten  

og Gjøvik – fremmer med dette et samlet innspill til Forslag om ny 

folkehelselov. Uttalelsen er utarbeidet av en  

gruppe bestående av helsesjef Bjørnar Eidsvik, Østre Toten; 

folkehelsekoordinator Liv Thorseng, Nordre Land;  

kommuneoverlege Jens Mørch, Søndre Land og Vestre Toten; 

rehabiliteringskoordinator Elin M Slåtsveen og  

prosjektleder Eli Linnerud, Gjøvik. Saken er behandlet i felles møte for 

Helse- og omsorgslederne i kommunene i  

Gjøvik-regionen den 10. januar 2011. 

UTTALELSE OM NY FOLKEHELSELOV: 

Vi anser det som svært positivt at det kommer en samlet Lov om 

Folkehelse, og at ansvaret for folkehelsearbeidet  

legges til kommunen som sådan – noe som gir føringer for at dette 

arbeidet vil komme høyere på dagsorden.  

Sammen med bestemmelsene i ny Plan- og bygningslov bidrar dette til å 

tydeliggjøre intensjonene i  

samhandlingsreformen om å styrke forebyggingsarbeidet. 

Det er noen momenter vi vil peke på: 

Kartlegging av helsetilstand – helseovervåkning – statistikk: 

Det er behov for et felles, standardisert opplegg på dette området, der 

det tas utgangspunkt i tilgjengelig, allerede  

eksisterende statistikk. 

Prioritering av ressurser – behov for opptrappingsplan for 

folkehelsearbeid: 

Det er en utfordring hvordan kommunene skal greie å prioritere ressurser 

til Folkehelsearbeid. Midler avsatt  

gjennom rammeoverføringer har så langt bare i liten grad blitt brukt i 

samsvar med intensjonen i  

samhandlingsreformen og i Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer fra 

Helsedirektoratet. I praksis er det slik at  

når tjenestene som fatter individuelle vedtak om tjenester, mer eller 

mindre uavhengig av budsjettrammer har tatt  

sin del, er det lite eller ingenting igjen av ressurser til 

primærforebyggende folkehelsearbeid. 

Loven gir kommunene nye oppgaver innen kartlegging, planarbeid, 

samordning, iverksettelse og internkontroll/  

dokumentasjon, noe som vil kreve ressurser. Selv om det påpekes at 

forebyggende arbeid vil gi innsparing på lang  

sikt, vil implementering av de nye bestemmelsene kreve betydelige 

ressurser. En vil på denne bakgrunn påpeke et  

behov for en nasjonal opptrappingsplan for folkehelsearbeid med 

tilhørende virkemidler. 

Samordning av folkehelsearbeidet: 



Det er positivt at den nye loven stiller krav til kommunene om å samordne 

innsatsen på tvers av sektorer. Helse- og  

omsorgslederne i kommunene i Gjøvikregionen vil påpeke at det er behov 

for en tilsvarende samordning mellom  

departementer og direktorater sentralt. 

Samarbeid mellom kommuner: 

Lovforslaget har en bestemmelse om at departementet kan pålegge samarbeid 

mellom kommuner når det anses  

påkrevet for en forsvarlig løsning av folkehelsearbeidet. Helse- og 

omsorgslederne i kommunene i Gjøvikregionen  

anser ikke at pålegg er noen god forutsetning for denne type samarbeid. 

Derimot kan stimuleringsmidler medføre  

at flere kommuner aktivt oppsøker interkommunale samarbeidsløsninger, 

også på det samfunnsmedisinske plan. 

Syn på valg av tilsynsmyndighet: 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på hvem som bør være 

tilsynsmyndighet – Helsetilsynet eller  

Fylkesmannen. Når ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunen som 

sådan og involverer alle sektorer,  

anses det som naturlig at det er Fylkesmannen som er tilsynsmyndighet. 

  

Med hilsen – 

På vegne av helse- og omsorgslederne i Gjøvikregionen: 

Anita Wisth, Virksomhetsleder Helse og omsorg Gjøvik kommune 

Trond Lesjø, Rådmann Gjøvik kommune 
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