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Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov 
 

Unio takker for anledningen til å kommentere den nye folkehelseloven.   
 
Unio støtter intensjonene med den nye folkehelseloven slik det er beskrevet i 
høringsnotatet fra departementet. Unio mener forslaget vil føre til en større bredde i 
folkehelsearbeidet, og bidra til en større koordinering av aktivitetene blant aktørene som 
arbeider for å fremme folkehelse i Norge. Det er mange faktorer som er med på å påvirke 
innbyggernes helsesituasjon. Interaksjon mellom fysisk og psykisk helse, miljø, ernæring, 
fysisk aktivitet og helsetjenester, er alle deler av en helhet. Forslaget til ny folkehelselov, 
med fokus på ”Helse i alt vi gjør”, bidrar i stor grad til å fremme en nødvendig og fornuftig 
tilnærming til folkehelsearbeidet.  
 
Unio mener det er positivt at ansvaret for folkehelse-arbeidet legges til kommunene, og at 
kommunene skal bruke alle sektorer for å fremme folkehelse. Det har tidligere vært et 
problem at ansvaret for folkehelsearbeidet har vært plassert i helsetjenesten, mens 
virkemidlene har befunnet seg i mange forskjellige sektorer. Unio tror det nye forslaget til 
folkehelselov vil gi kommunene større muligheter for et mer systematisk og langsiktig 
arbeid på området, og at folkehelsearbeidet vil få større legitimitet i kommunene.  
 
For at folkehelsearbeidet faktisk skal blir implementert i alle sektorer er det nødvendig å 
lovfeste kommunenes forpliktelser. Et av hovedpoengene er at folkehelsearbeidet skal bli 
mer systematisk og helhetlig. Mål og strategier skal blant annet forankres i 
planprosesser. Unio støtter dette og understreker behovet for en tydelig lovregulering 
som fremmer tverrsektorielt forebyggende arbeid. 
 
Unio støtter i særlig grad forslaget om å la arbeid med å utjevne sosiale helseforskjeller 
inngå som en viktig del av folkehelsearbeidet. De sosiale helseforskjellene øker i Norge, 
og helseforskjellene rammer hardest blant de med lavest utdanning og inntekt. Det er 
fellesskapets oppgave å arbeide aktivt for å motvirke helseskadelig atferd som er relatert 
til økonomiske og sosiale faktorer. Koordineringsarbeidet mellom ulike aktører er spesielt 
viktig på dette området. Arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller må skje i 
samarbeid med de sektorer som påvirker våre levekår.   



  

 

  

 

Unio - Stortingsgt.2, 0158 Oslo.  - Tel: +47 22 70 88 50 - www.unio.no.  
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede 

 

2 

Forslagets store fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid representerer en 
nødvendig nytenkning. Unio er spesielt opptatt av helseforebygging i tidlig alder. 
Grunnlaget for god helse legges i barne- og ungdomsårene. Forskning viser at 
grunnlaget for gode vaner når det gjelder for eksempel kosthold og aktivitet legges tidlig i 
livet. Unio ønsker at det i større grad rettes ressurser og koordinert arbeid inn mot å 
skape helsefremmende og sunne vaner blant barn i tidlig alder. Ressurser brukt på 
helsefremmende tiltak blant barn og unge er bra fra et individ-synspunkt og det er ligger 
en stor potensiell samfunnsøkonomisk gevinst på lengre sikt.   
 
Når det gjelder folkehelsearbeidet knyttet til miljørettet helsevern vil Unio påpeke at 
miljøutfordringene har endret seg over tid. Dette fremgår også av høringsnotatet.  
I tiden vi er inne i endrer miljøutfordingene seg markant. Det vises i den forbindelse til  
klimakur 2020,  NOU: 209: 1, Et Norge uten miljøgifter og NOU 2010:10, Tilpasning til et 
klima i endring. Særlig i de to sistnevnte utredninger er det vist til helsemessige 
konsekvenser av miljøutfordringer. Det er også fremmet forslag til tiltak rettet mot offentlig 
forvaltning. 
 
Bestemmelsene om miljørettet helsevern er foreslått flyttet fra kommunehelsetjenesten 
4a til lovforslaget kapittel 3, men det er ikke foreslått endringer av betydning. Unio  mener 
at folkehelsearbeidet må vurderes i sammenheng med oppfølging av nevnte utredninger 
og at reglene om kommunalt miljørette helsevern må gjennomgås på ny og tilpasses de 
utfordringer som er identifisert. 
 
Unio viser til høringssvarene fra våre forbund; Norsk Sykepleierforbund, Norsk 
Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund, som Unio stiller seg bak. Vi viser 
også til Unios høringssvar på forslag til ny helse- og omsorgslov for utfyllende og 
komplementerende kommentarer.  
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