
HØRINGSUTTALELSE TIL NY FOLKHELSELOV 
 

SAMMENDRAG 
 

Folkehelsearbeid er i hovedsak befolkningsrettet og grupperettet, og ikke direkte knyttet til 

individuelle rettigheter. De forebyggende tjenestene blir i praksis lite etterspurt, eller blir etterspurt 

av dem som har minst behov for disse.  

En folkehelselov som forankrer folkehelsearbeidet i den politiske og administrative 

ledelse på systemnivå, og som gir klare krav til planlegging og utarbeiding av kommunale mål og 

strategier på dette området, vil på bakgrunn av dette være et svært nyttig virkemiddel i 

folkehelsearbeidet. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Helse- og omsorgsdepartementet la i sitt høringsnotat av 18.10.2010 fram forslag til ny 

folkehelselov. Høringsfristen er satt til 18. januar 2011. 

I følge departementet er forslag til ny folkehelselov en oppfølging av St.meld. nr. 47 (2008-2009) 

Samhandlingsreformen. I tillegg følger høringsnotatet opp blant annet innspill fra høringen av lov 

om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet samt St.meld. nr. 20(2006-2007) Nasjonal 

strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller.  

 

Samhandlingsreformen bygger blant annet på en overordnet målsetting om å redusere sosiale 

helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av 

diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når 

sykdom rammer, er det viktig at folk skal oppleve at de får tilbud om nødvendig behandling og 

omsorg med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren.  

Målene med samhandlingsreformen er: 

 Økt livskvalitet og redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmede og 

forebyggende arbeid 

 Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet samt 

kostnadseffektivitet 

 Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende 

samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp 

 

Målene i reformen skal realiseres gjennom et sett av flere virkemidler. Samtidig som forslag til 

ny folkehelselov ble sendt på høring, ble det også sendt ut forslag til ny kommunal helse- og 

omsorgslov,  samt en nettbasert høring om Nasjonal helse- og omsorgsplan. Den sistnevnte 

høringen er et ledd i departementets arbeid med planen som tas sikte på å fremmes i form av en 

stortingsmelding våren 2011. Det tas også sikte på at lovforslagene kan fremmes for Stortinget i 

form av lovproposisjoner våren 2011. 

 

Ny folkehelselov er et viktig tiltak for å kunne nå samhandlingsreformens intensjon om å forebygge 

mer og bedre. Under Stortingets behandling av samhandlingsmeldingen ble det blant annet uttalt at 

kommunene gjennom lovverket skulle gis et tydelig ansvar som gjenspeiler folkehelseperspektivet, 

forebygging og tidlig intervensjon. 

Formålet med den nye loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og 

motvirker sosiale helseforskjeller. Loven skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver, samt gi 

kommunene og fylkeskommunene et bedre verktøy. Bestemmelser som omfatter miljørettet 

helsevern, som i dag ligger i Kommunehelsetjenesteloven, er foreslått tatt inn i den nye 



folkehelseloven. 

 

Hovedtrekk i lovforslaget om ny folkehelselov er at: 

 Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i 

kommunen ved sin helsetjeneste. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine 

sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. 

 Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte 

kommunens egne helseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter 

plan- og bygningsloven 

 Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir 

konkretisert, slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den 

enkelte kommune. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre opplysninger 

tilgjengelig og understøtte kommunene 

 En drøfting av kommunens helseutfordringer skal blant annet danne grunnlag for lokal 

planstrategi. På samme måte skal en drøfting av fylkets helseutfordringer inngå i regional 

planstrategi. 

 Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer. 

 

Lovforslaget legger i større grad enn dagens regelverk opp til langsiktig og systematisk innsats og 

integrering av helsehensyn inn i kommunens øvrige aktiviteter. Kommunen skal prioritere 

folkehelsetiltak ut fra lokale utfordringer. Dette forutsetter at kommunene og fylkeskommunene har 

oversikt over helseutfordringene (lovforslaget § 5). Det foreslås at statlige helsemyndigheter får i 

oppgave å gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer fra nasjonale 

kilder, for eksempel fra sentrale helseregistre (lovforslaget § 24). Dette vil gjøre det enklere for 

kommunene å få oversikt over de spesielle helseutfordringene som er i den enkelte kommune, og 

som kommunene må forholde seg til. 

 

For å møte kommunens helseutfordringer foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i § 6 at 

kommunen fastsetter mål og strategier for folkehelsearbeidet, og at disse skal inngå i kommunens 

plansystem etter plan- og bygningsloven. Dette er viktige lovmessige føringer som skal sikre 

politisk forankring av folkehelsearbeidet, og at folkehelse skal bli bedre integrert i arbeidet 

med å utvikle lokalsamfunnet. 

 

Selve høringsdokumentet er svært omfattende, og legges ikke ved saken. Dette kan leses i 

sammendrag eller sin helhet ved å gå inn på internettsidene til Regjeringen.  
 

https:// fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/ 

 

 

VURDERINGER 

 
En vil i det følgende i all hovedsak fokusere på den delen av lovforslaget som direkte omfatter 

kommunene.  

 

ANSVAR, MÅL OG TILTAK (jmf kap 2, §§ 4-6) 

 

Særtrekk ved folkehelsearbeidet er at dette i liten grad etterspørres av pasienter/brukere, 

unnlatelsen av å gjennomføre forebyggende arbeid er i liten grad synlig på kort sikt, mens effekten 

av godt folkehelsearbeid først blir synlig på sikt.  

Lovforslaget medfører en tydelig lovregulering for å fremme forebyggende innsats og forankrer 

dette i kommunens administrative og politiske ledelse - dvs en forankring av folkehelsearbeidet på 



systemnivå. Lovforslaget forplikter kommunen gjennom flere «skal»-paragrafer angående 

folkehelsearbeidet: kommunen SKAL ha ansvar (§ 4), SKAL ha oversikt (§ 5) og SKAL fastsette 

mål, strategier og tiltak (§ 6). 

 
Det er positivt at kommunene, og ikke bare helsetjenesten, nå får et klart definert ansvar for 

en helhetlig folkehelsepolitikk. Dette vil understøtte det tverrfaglige og tverrsektorielle fokus som 

er viktig for at folkehelsearbeidet skal lykkes i kommunene.  

Det er også positivt at folkehelse skal være en integrert del av kommunens overordnede 

plandokument (§ 6), men det kunne med fordel kommenteres at folkehelse også bør forankres 

til budsjett og økonomiplan. Dersom ny folkehelselov skal ha effekt er det en forutsetning at 

lokale planstrategier utarbeides og vedtas av Kommunestyrene som forpliktende og overordnede 

styringsdokument. Den politiske forankringen av folkehelsearbeidet vil dermed sikres i betydelig 

større grad enn i dag.  

En slik forankring vil trolig gjøre det lettere å få politisk gjennomslag for tiltak/saker som gjelder 

folkehelse på alle nivåer av «planhierarkiet», og gjør det vanskeligere for kommuneledelsen å 

«fraskrive seg ansvaret» nedover til helsetjenesten. For å sikre at folkehelseperspektivet blir tatt 

med også i budsjett og økonomiplan, foreslås følgende tilføyelser i lovforslagets § 4: 

«kommunens ansvar innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

virksomheten slik at folkehelsearbeidet er i samsvar med krav i lov eller forskrift. Kongen kan gi 

forskrifter med nærmere bestemmelser om pliktens innhold, herunder plikt til å føre internkontroll». 

 
I et slikt perspektiv er det også viktig at tilsyn med lovverket flyttes fra Helsetilsynet til 

Fylkesmannen. Dette vil gjøre det enda klarere at ansvaret ikke ligger på kommunehelsetjenesten 

alene, men på hele kommunen gjennom kommunestyret.  

 
I høringsnotatet fremheves viktigheten av en folkehelsekoordinator, uten at denne stillingen 

lovfestes. For å sikre et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, vil kommunene være avhengig 

av at noen tar et overordnet pådriver- og koordineringsansvar. Hver kommune bør tilføres 

ressurser til en folkehelsekoordinatorstilling eller tilsvarende for å sikre at dette arbeidet blir 

prioritert.   

 
Kommunene får i det nye lovforslaget klare retningslinjer for helhetlig satsning på folkehelse.  

En kan imidlertid ikke se at det i lovforslaget stilles tilsvarende krav til statlig organisering og 

samordning av den overordnede folkehelsesatsingen. Nasjonal politikk påvirker helsetilstanden og 

fordelingen av helse i befolkningen på grunnleggende måter, og en tydelig overordnet politisk 

satsning på dette området vil være essensielt for å bedre folkehelsa i Norge. Kapittel 5 i lovforslaget 

omhandler «statlige helsemyndigheters ansvar». Overskriften kan lett oppfattes i retning av at 

folkehelsearbeid på sentralt nivå kun skal ivaretas av statlige helsemydigheter, - mens det for 

kommunenes del presiseres at alle sektorer skal brukes for å fremme folkehelse. Dette gir et 

missforhold mellom nivåene. Folkehelsetiltak vil ofte falle inn under andre departementer enn 

helsedepartementet, og temet bør derfor forankres i alle aktuelle departementer. I tillegg bør 

folkehelsearbeid forankres i sektorlover, som for eksempel barnehageloven og grunnskoleloven.  

Dette understreker behovet for en statlig samordning og overordnet satsing, - også økonomisk. 

 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNENE:  

 

I høringsforslaget fra departementet sies det at eventuelle merkostnader som følge av ny 

folkehelselov for kommunen bør håndteres innenfor allerede gjeldende budsjettrammer. 
Samtidig har departementet i høringsforslaget referert til flere tiltak som gir store økonomiske 

besparelser og beregnet dette. 

 



Nasjonal, regional og lokal satsing på folkehelsearbeid og forebygging er avgjørende for å redusere 

fremtidig belastning på samfunnsøkonomien. Dette arbeidet må gjøres på alle nivåer, og 

gjennomføringen regionalt og lokalt vil være avhengig av betydelig statlig finansiering. 

Folkehelsesatsing koster og vil kreve økte midler både til rene tiltak, 

kompetansebygging/utvikling og administrasjon. Det er heller ikke gitt at gevinsten av denne 

satsningen vil tilfalle de kommunale budsjettene, og i alle fall vil en ikke se denne gevinsten før 

flere år frem i tid. Med tanke på 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. 

Dette spesielt siden kommunen i samme periode også skal øke innsatsen innenfor kurative tjenester 

og pleie/omsorg.  

En «opptrappingsplan for folkehelse» vil være nødvendig for å komme i gang med 

folkehelsearbeidet i samtlige kommuner, og særlig i denne oppstartsfasen vil en være avhengig av 

overføring av midler.  

De økte kostnadene må dekkes av Staten ved å øke de økonomiske rammene til kommunen. 

Staten må i tillegg bidra med økonomiske insentiver for å få forankret folkehelsearbeidet på 

en tilfredsstillende måte i kommunene.  

 

 
OVERSIKT OVER HELSETILSTAND/HELSESTATISTIKK (jmf § 5) 

 

Det er et tydelig mål i lovforslaget at folkehelsearbeidet skal baseres på forskning og 

kunnskap. I § 5 i lovforslaget «oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer», sies det at 

kommunen til enhver tid skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne. 

 

I høringsdokumentet er det orientert om statlige myndigheters oppgaver og ansvar i 

folkehelsearbeidet. Det står om oppgaver og ansvar til: Helsedirektoratet, Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, Mattilsynet, Statens strålevern, Fylkesmannen, Helsetilsynet og helseforetak. 

Fylkeskommunene skal i følge lovforslaget bistå kommunen i å foreta kommunale analyser og 

tolkninger av data, jmf. mulige forklaring av årsakssammenhenger, styrker og svakheter i dataene. 

Det er positivt at denne rollen konkretiseres i det nye lovforslaget, og det er uten tvil behov for 

bistand til kommunene i dette arbeidet. Det vil være lite hensiktsmessig at hver kommune må bygge 

opp et eget apparat for innhenting og behandling av relevante helsedata. Samarbeidet om folkehelse 

bør imidlertid i størst mulig grad tuftes på likeverdighet mellom nivåene. Behovet for felles 

opplegg og standardisering er stort, - det bør avklares hva som skal gjøres og av hvem, 

nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette blant annet for å lette samarbeidet, samt unngå unødig 

«dobbeltarbeid». Det bør presieres at Staten bør ha en sentral oppgave når det gjelder å legge 

til rette for et tilfredsstillende faktagrunnlag for kommunene.  

 
Helseovervåking /statistikk er et stort og uoversiktlig område, og vil kreve store ressurser både på 

fylkeskommunalt og kommunalt nivå. I høringsdokumentet ligger det ikke inne forslag om økte 

ressurser til kommunene for dette arbeidet. Det vil også være økt behov for kompetanse i 

kommunesektoren for å følge opp lovkravene, noe som ytteligere vil øke ressursbruken. For å sikre 

god helseovervåkning ute i kommunene, bør det følge friske statlige midler med til denne 

oppgaven. 
 

Økt forskning i primærhelsetjenesten vil kunne bidra til bedre kunnskap om folkehelse og 

forebygging. I dag er de økonomikse rammene for forskning i primærhelsetjenesten svært stramme, 

og rekrutteringen av forskere er dårlig. I lovforslaget nevnes ikke forskning på folkehelse annet enn 

på statlig nivå. Forskning også ute i distriktene, der folk lever, bør imidlertid bli et prioritert område 

med overføring av økte statlige midler, og med aktiv stimulering for å opprette et attraktivt 

forskermiljø. Insentiver til dette burde tas med i lovforslaget.  



 
MILJØRETTET HELSEVERN (jmf kap 3, §§ 7-19) 

 
Miljørettet helsevern er overført fra Kommunehelsetjenesteloven til det nye lovforslagets kapittel 3.  

En kan ikke se at det er gjort store endringer i lovteksten i forhold til gjeldende rett, og nytt 

lovforslag vil neppe medføre større endringer for arbeidet med miljørettet helsevern i kommunene.  

Imidlertid er det positivt at det nye lovforslaget knytter dette feltet i sterkere grad opp mot 

folkehelsebegrepet. Dette vil forhåpentligvis, på sikt, gi større forståelse for viktigheten av et godt 

organisert arbeide også på dette området ute i kommunene. 

 
SAMFUNNSMEDISINSK KOMPETANSE (jmf § 28) 

 
I lovforslagets § 28 hjemles det at kommunen skal ha «nødvendig samfunnsmedisinsk 

kompetanse». Det er positivt at denne kompetansen blir trukket frem som viktig i arbeidet 

med folkehelse. Samfunnsmedisinsk kompetanse vil være absolutt nødvendig for å gjennomføre 

oppgavene som er beskrevet i lovforslagets kapittel 3, miljørettet helsevern. Kommunen vil også 

være avhengig av samfunnsmedisinsk kompetanse for å kunne gi faglig begrunnede 

råd/veiledning/informasjon, forstå ulike helsedata (jmf §§ 5 og 6), forstå årsakssammenhenger og 

konsekvenser, samt fremme tiltak.  

Det står lite om stillingsstørrelse og om hvordan stillingen som medisinskfaglig rådgiver skal 

forankres i kommunen. Slik situasjonen er i dag, ser ikke alle kommuner «nødvendigheten» av 

tilstrekkelig kompetanse på dette området, og mange samfunnsmedisinere er plassert i små 

stillingsbrøker og med uavklarte ansvarsforhold. Dette vanskeliggjør igjen god rekruttering på 

området.  

Det er i høringsnotatet nevnt at kommunelegen synes å fungere best i forhold til  

samfunnsmedisinske oppgaver dersom han er plassert i tilknytning til rådmannens stab. Imidlertid 

er ikke formell plassering av kommunelegen tatt med i lovforslaget.  

Lovforslaget kunne med fordel gi noen føringer om ønsket (litt mer presis enn «nødvendig») 

stillingsstørrelse samt plassering og ansvarsoppgaver i forhold til kommunens øvrige 

administrasjon.  

 

 

 KONKLUSJON/FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Hemnes kommune er positive til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny folkehelselov.   
Denne gir et felles lovgrunnlag for folkehelse på alle forvaltningsnivå, og vil legge til rette for et 

målretta og systematisk folkehelsearbeid. Loven vil være et viktig verktøy for lokalt 

folkehelsearbeid i kommunene, og som verktøy for å nå Samhandlingsreformens mål.  

 

En ønsker å påpeke følgende mer spesifikt:  

 

 Det er positivt at kommunene, og ikke bare helsetjenesten, nå får et klart definert ansvar for 

en helhetlig folkehelsepolitikk. 

 

 Det er positivt at folkehelse skal være en integrert del av kommunens overordnede 

plandokument. 

 

 For å sikre at folkehelseperspektivet blir tatt med også i budsjett og økonomiplan, foreslås 

følgende tilføyelser i lovforslagets § 4: «kommunens ansvar innebærer en plikt til å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at folkehelsearbeidet er i 



samsvar med krav i lov eller forskrift. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser 

om pliktens innhold, herunder plikt til å føre internkontroll» 

 

 Tilsyn med lovverket bør flyttes fra Helsetilsynet til Fylkesmannen. Dette vil gjøre det 

enda klarere at ansvaret ikke ligger på kommunehelsetjenesten alene, men på hele 

kommunen gjennom kommunestyret.  

 

 Det er behov for en statlig samordning og overordnet satsing, - også økonomisk. 

Folkehelsearbeidet bør forankres i alle aktuelle departementer og sektorlover. 

 

 De økte kommunale kostnadene i forbindelse med folkehelsesatsningen (tiltak, kompetanse, 

administrasjon) må dekkes av Staten ved å øke de økonomiske rammene til kommunen. 

Staten må i tillegg bidra med økonomiske insentiver for å få forankret folkehelsearbeidet på 

en tilfredsstillende måte i kommunene.  

 

 Hver kommune bør tilføres ressurser til en folkehelsekoordinatorstilling eller tilsvarende 

for å sikre at folkehelsearbeidet blir prioritert.   

 

 Kommunene trenger bistand i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden til 

befolkningen. Behovet for felles opplegg og standardisering er stort, - det bør avklares hva 

som skal gjøres og av hvem, nasjonalt, regionalt og lokalt. Det bør presieres at Staten bør 

ha en sentral oppgave når det gjelder å legge til rette for et tilfredsstillende faktagrunnlag 

for kommunene. For å sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser for god helseovervåkning 

ute i kommunene, bør dette følges opp med friske statlige midler. 

 

 Økt satsning på forskning i primærhelsetjenesten. Insentiver til dette bør tas med i 

lovforslaget. 

 

 Det er positivt at det nye lovforslaget medvirker til at miljørettet helsevern i sterkere grad 

enn tidligere blir knyttet opp mot folkehelsebegrepet. 

 

 Det er positivt at samfunnsmedisinsk kompetanse blir trukket frem som viktig i arbeidet 

med folkehelse, men lovforslaget kunne med fordel gi noen føringer om ønsket  

stillingsstørrelse, samt plassering og ansvarsoppgaver i forhold til kommunens øvrige 

administrasjon.  

 


