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Høring - forslag til ny folkehelselov 
 
Forslag til ny folkehelselov har en universell utforming, og er en slags ”sørge-for”- lov. 
Loven omfatter alle områder som krever planlegging i en kommune, og får stor betydning for 
tekniske områder underlagt teknisk planmyndighet. Mål og strategier skal forankres i 
kommunens planprosesser etter plan- og bygningsloven, og tilsynsmyndigheten legges til 
Fylkesmannen. Det er i henhold til denne loven helt avgjørende slik vi ser det at det foregår et 
samarbeid mellom kommunene når det gjelder folkehelseperspektivet. I tillegg må folkehelse 
ses i sammenheng med alt fra bygningers utforming, arealutnyttelse, grøntareal og 
kulturtilbud til det som i dag betegnes som helserelaterte tilbud. Det er derfor helt nødvendig 
at kommunene samarbeider med arkitekter, planingeniører og kulturinstitusjoner for å fremme 
folkehelsen.  
 
I forslag til ny folkehelselov blir det påpekt betydningen av å ha en tydelig lovfesting av 
folkehelsearbeidet og helsetjenestens helsefremmende og forebyggende arbeid. Det blir 
fremhevet at de forebyggende helsetjenestene ikke blir etterspurt i praksis, og det vil være et 
stort press knyttet til å yte ulike kurative tjenester. Det kan blant annet skyldes at bak ulike 
sykdomsgrupper står det interesseorganisasjoner. Pressgruppene er ofte de ressurssterke og de 
vil dermed bidra til økte sosiale helseforskjeller.  
 
Folkehelsearbeid og forebyggende helsetjenester er til dels rettet mot personer som ikke 
etterspør dette selv. Forebyggende arbeid gir, særlig på kort sikt, en mindre målbar effekt. 
Resultatet av tiltak vil ofte foreligge langt frem i tid. I tillegg vil ofte sammenhengen mellom 
tiltak og effekt være vanskelig å dokumentere. I et kortsiktig perspektiv vil derfor tiltak med 
god samfunnsmessig effekt fremstå som kostnader. Først i et langsiktig tidsperspektiv vil den 
positive kost-nytte-effekten vises. 
 
Målet for de forebyggende helsetjenestene i kommunen må tydeliggjøres og konkretiseres 
gjennom faglige kvalitets- og funksjonskrav. Det vil sikre en likeverdig tjeneste for hele 
befolkningen av høy kvalitet og med god tilgjengelighet, og ivareta tjenestenes bidrag til 
kommunens oversikt over helsetilstand. 
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