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HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV 
 
 
Lenvik kommune har sammen med kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, 
Torsken og Tranøy et etablert og godt samarbeid gjennom Midt-Troms regionråd. 
Behandlingen av forslaget til ny Folkehelselov har vært gjenstand for drøftinger i hver 
enkelt kommune og samla i regionen.  
Vi har valgt å kommentere de paragrafer/kapitler hvor vi vil understreke viktige 
bestemmelser i loven eller hvor vi er uenige. 
 
Høringsuttalelsen er behandlet i Lenvik formannskap 18.01.2011. Uttalelsen med 
formannskapets vedtak vil bli referert for kommunestyret i etterkant. 
 
Kommunens høringsuttalelse til ny Folkehelselov er likelydende med uttalelsen som ble 
vedtatt i Midt-Troms regionråd 10. januar 2011.  
 
 
 
Kap. 1 Innledende bestemmelser 
§ 1 Formålet:  
Forslaget til lov om folkehelsearbeid skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker 
folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller i helse- og leveår.  
 
Kommentarer:  
Det er svært positivt at dette feltet får en egen lovgivning. Dette vil styrke fokuset 
på dette arbeidet og heve statusen. Lenvik kommune mener også at dette vil gi 
forebygging en høyere prioritet. 
 
§ 2 Virkeområde: 
Loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter. Lovens kap 3 
(Miljørettet helsevern) gjelder også for private og offentlige virksomheter og eiendommer 
når forhold ved disse direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.  
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Kommentarer:  
Lenvik kommune ser dette som en enhetlig lov som plikter at både stat, 
fylkeskommuner og kommuner legger bedre til rette for en styrket og samordnet 
folkehelseinnsats. Dette er positivt, men loven gjelder for hele kommunen, hele 
fylkeskommunene og bør således også gjelde for statlige myndigheter generelt, 
ikke bare for statlige helsemyndigheter. Nasjonale styringssignaler innen 
folkehelse, bør gå ut til alle ledd i stat, fylkeskommune og kommune. 
 
 
Kap. 2 Kommunens ansvar 
§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: 
Hovedansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunen, men ikke bare til 
helsetjenesten, men til kommunen som sådan. 
 
Kommentarer:  
Folkehelsearbeid er sektorovergripende på systemnivå. For å oppnå resultater, må 
man jobbe på tvers. Dette styrker fokuset på dette arbeidet og hever statusen. 
Lenvik kommune påpeker at det blir viktig at nye kommunale oppgaver blir fulgt 
opp med økonomiske ressurser.     
 
 
§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer: 
Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative 
faktorene som kan påvirke denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
helseutfordringene i kommunen, konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig 
være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale og 
helsemessige problemer, herunder sosiale helseforskjeller. 
 
Kommentarer:  
Ansvaret innebærer å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer slik at 
de blir konkretisert. Lenvik kommune ser at dette grunnlaget er viktig å få på plass, 
for å få et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringene i den enkelte 
kommune. 
 
 
 
§ 6 Mål og tiltak:  
Kommunen skal fastsette mål for så å iverksette nødvendige tiltak, for å møte de lokale 
utfordringer. Disse skal gjelde all kommunal virksomhet, herunder lokal samfunnsutvikling, 
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  
Mål- og strategier egnet for å møte de helseutfordringene som kommunen har, skal 
forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven. 
Dette kan blant annet omfatte tiltak for økt fysisk aktivitet, god ernæring, skade- og 
ulykkesforebygging, begrense tobakks- og alkoholbruk, samt å fremme gode fysiske og 
sosiale miljø og samfunnsforhold. 
Kommunen skal spre opplysning gjennom informasjon, råd og veiledning om hva den 
enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å forebygge sykdom og skade, og fremme 
helse. 
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Kommentarer:  
Drøftingen av disse helseutfordringene i kommunen skal bl.a. danne grunnlaget for 
den lokale planstrategien.  Hensikten med dette er å få folkehelsearbeidet bedre 
integrert i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet. Dette er viktig for den politiske 
forankringen og for å se at folkehelseansvaret ligger høyere enn sektornivået. Målet 
er mer realiserbart når det kan løftes opp på kommuneplannivå, og ikke bare på 
delplannivået. 
Lenvik kommune mener også at disse utfordringene kan legge grunnlaget for bedre 
samordning mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter.  
 
 
Kap. 3 Miljørettet helsevern 
§ 8 Kommunens oppgave og delegering av myndighet: 
”Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte 
eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf. § 7. Kommunen skal utøve den virksomhet 
og treffe de avgjørelser som det er tillagt i lov eller i medhold av lov. Kommunens arbeid 
med miljørettet helsevern, herunder enkeltvedtak, skal være i samsvar med lovens formål, 
jf. § 1. 
Ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til kommunen kan, 
med unntak av den myndighet som er nevnt i § 18 annet ledd, delegeres etter reglene i 
kommuneloven. Kommunens myndighet eller myndighet delegert etter første ledd kan 
utøves av kommunelegen dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig for at 
kommunens oppgaver etter dette kapittel skal kunne utføres. Når kommunen har lagt 
oppgavene innen miljørettet helsevern etter denne lov til et interkommunalt organ, kan 
myndighet etter denne bestemmelsen utøves av en eller flere leger ansatt i dette organet.” 
 
 
Kommentarer: 
Regelverket for miljørettet helsevern i kommunehelsetjenesteloven kap. 4A 
videreføres her under denne paragrafen. Dette innebærer at kommunene fortsatt 
skal ha ansvar for å føre tilsyn med miljørettet helsevern, herunder med barnehager 
og skoler, men at kommunens tilsyn må dokumenteres særskilt. Lenvik kommune 
mener med dette at området Miljørettet helsevern har fått en mer tydelig plass i 
lovforslaget enn i dagens lov, og dermed blir det et mer eksplisitt krav til 
kommunene.  Noe som bør føre til at alle kommuner tar en markert stilling til 
omfang og innhold i, og organisering av denne tjenesten. 
 
 
 
 
§ 12 Opplysningsplikt 
”Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomhet som etter sin art kan 
ha innvirkning på helsen en plikt, til uten hinder av taushetsplikt, å gi kommunen de 
opplysninger som er nødvendige for at den kan utføre sine gjøremål etter dette kapittel.” 
 
Kommentarer:  
Bestemmelsen er en videreføring og oppdatering av kommunehelsetjenesteloven  
§ 4a-6. Lenvik kommune tror at opplysningsplikten er nødvendig som en 
forutsetning for at virksomheter utleverer opplysninger, uten at det gis pålegg om 
det. 
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Kommentarer til kap.3.: 
Dokumentasjonskravet for tilsynsfunksjonen er en styrking av dagens krav til 
kommunenes internkontroll på helseområdet, og innebærer derfor egentlig ikke noe 
nytt. Det vil kunne bidra til å skape større bevissthet om tjenesten, og system i 
arbeidet. Alle kommuner bør ha et revidertbart kvalitetssystem også for MHV- 
arbeidet, enten det foregår bare internt i kommunen, eller i et felleskommunalt 
opplegg.  
 
 
 
Kap. 4 Fylkeskommunens ansvar 
§ 20 Fylkeskommunens oppgaver med å fremme folkehelse 
”Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver som fylkeskommunen er 
tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting og tiltak som kan møte regionale helseutfordringer, jf. § 21. 
Fylkeskommunen skal være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant 
annet gjennom alliansebygging og partnerskap og ved å understøtte kommunenes 
folkehelsearbeid.” 
 
 
§ 21 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket 
”Som grunnlag for folkehelsearbeidet i fylket, jf. § 20, skal fylkeskommunen ha den 
nødvendige oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som 
kan virke inn på denne, herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde 
sosiale helseforskjeller.” 
”Oversikten skal være skriftlig og identifisere helseutfordringene i fylket, konsekvenser og 
årsaksforhold. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen 
som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer, herunder sosiale 
helseforskjeller. En drøfting av fylkets helseutfordringer skal inngå i regional planstrategi, 
jf. plan- og bygningsloven § 7-1.” 
 
 Kommentarer til dette kap.:  
Fylkeskommunens oppgaver er i stor grad en videreføring av dagens bestemmelse. 
Tannhelse er en av de store oppgavene fylkeskommunen ivaretar. Lenvik kommune 
ser det svært viktig at fylkeskommunen samarbeider med kommunene om det 
forebyggende arbeidet innen tannhelse. 
 
 
Kap. 5 Statlige helsemyndigheters ansvar 
§ 22 Fylkesmannens ansvar 
”Fylkesmannen skal bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet på lokalt 
og regionalt nivå, og blant annet gjennom råd og veiledning understøtte kommuner og 
fylkeskommuner i deres folkehelsearbeid.” 
 
 
§ 23 Helsedirektoratets ansvar 
”Direktoratet skal videre samarbeide med Nasjonalt folkehelseinstitutt om å gjøre 
tilgjengelig opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter § 24.” 
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§ 24 Nasjonalt folkehelseinstitutts ansvar 
”Nasjonalt folkehelseinstitutt skal følge med på utviklingen av folkehelsen, utarbeide 
oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne, samt drive 
forskning på folkehelseområdet. Nasjonalt folkehelseinstitutt skal gjøre tilgjengelig 
opplysninger som grunnlag for kommunene og fylkeskommunenes oversikter etter §§ 5 
og 21. ” 
 
Kommentarer til kap.4.:  
Lenvik kommune setter pris på at de statlige helsemyndigheter får i oppgave å 
gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer fra 
nasjonale kilder. Dette vil gjøre en del av arbeidet med kartlegging og utredning 
lettere for kommunene.   
Lenvik kommune etterlyser imidlertid i lovforslaget at det stilles krav til statlig 
organisering og samordning av den overordnede folkehelsesatsingen. Det stilles 
slike krav både på kommunalt - og fylkesnivå. Folkehelse er også statlig politikk på 
områder som samferdsel, matproduksjon, skatt/avgift, skole, barnehage, 
arealpolitikk. M.a.o. det må samarbeid til innen folkehelse også på 
departementsnivå, for slike tiltak må gjennomføres på alle disse sektorområdene, 
hvis en skal lykkes i å snu utviklingen av helseutfordringene i form av 
livsstilssykdommer i Norge.  
 
 
Kap. 6 Samarbeid mellom kommuner, internkontroll, tilsyn m.v. 
§ 27 Samarbeid mellom kommuner 
”Departementet kan i forskrift eller enkeltvedtak pålegge samarbeid mellom kommuner 
når det anses påkrevet for en forsvarlig løsning av folkehelsearbeidet i kommunene, 
herunder gi bestemmelser om hvilke oppgaver det skal samarbeides om og fordeling av 
utgifter.” 
 
Kommentarer:  
Lenvik kommune støtter intensjonen om interkommunalt samarbeid, for å løse 
utfordringer innen folkehelsearbeid der det ikke er tilstrekkelig med ressurser og 
kompetanse i de enkelte kommuner. Men vi ønsker å påpeke at interkommunalt 
samarbeid må stimuleres økonomisk! Det må lønne seg å samarbeide. 
 
 
§ 28 Samfunnsmedisinsk kompetanse 
”Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver 
etter loven her. Det skal ansettes en kommunelege som medisinskfaglig rådgiver for å 
ivareta blant annet 

• samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 6, 
herunder epidemiologiske analyser, jf. § 5 annet ledd, 

•  hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern, 
smittevern og helsemessig beredskap, 

•  deltakelse i lokal redningssentral, 
•  andre oppgaver delegert fra kommunestyret. 

 
Kommunene kan etablere samarbeid for å sikre nødvendig kompetanse til gjennomføring 
av oppgavene.” 
 



  

Side 6 av 8 
 

 
Kommentarer:  
Lenvik kommune registrerer at det stilles krav til nødvendig samfunnsmedisinsk 
kompetanse og at det skal tilsettes en kommunelege som medisinskfaglig rådgiver.  
Vår erfaring de senere år er at kommunene har store problemer med å rekruttere 
samfunnsmedisinsk kompetanse og/eller leger som ønsker å ta på seg 
samfunnsmedisinske oppgaver. Vårt inntrykk er at dette er en utvikling som man 
ikke ser noen umiddelbar løsning på i nærmeste framtid, verken fra kommunenes 
side eller fra de respektive fagmiljøenes side.  
Samtidig ser vi at samfunnsmedisinsk kompetanse blir aktualisert og etterspurt 
gjennom innføringen av samhandlingsreformen, både i forbindelse med behovet for 
å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i kommunen, analysere situasjonen og 
planlegge tiltak, men også i forbindelse med en sterkere styring av fastleger og en 
større grad av samhandling og forhandlinger med helseforetak. 
 
Lenvik kommune er enig i at i en optimal verden, vil det være svært ønskelig å 
kunne tilsette leger, gjerne med samfunnsmedisinsk kompetanse, til å løse både de 
tradisjonelle samfunnsmedisinske oppgavene, og til å lede styringsdialogen med 
både fastleger, øvrig helsepersonell og helseforetak.  
Men når rekrutteringssituasjonen er slik den er – og har vært gjennom de siste 15 
år – mener vi det blir feil å videreføre gjeldende rett på området, når praksisen går i 
en annen retning. Det finnes annet personell enn en fast ansatt kommunelege som 
kan være viktige premissleverandører for kommunal planlegging, som kan utvikle 
gode styringsdata om sykdomsforekomst og udekkede helsebehov i befolkningen, 
som kan bringe kunnskap om helseforhold inn i budsjettarbeidet, som kan drive et 
proaktivt smittevernarbeid, som kan måle, teste og gi råd innenfor miljørettet 
helsevernarbeid osv. osv.  
Lenvik kommune mener det er på tide å løse kommunelegen fra flere av de 
tradisjonelle samfunnsmedisinske oppgavene, for på den måten å øke 
kommunenes muligheter for å få disse oppgavene gjennomført. Vi ønsker en 
åpning for at eksempelvis fastleger, helsesøstre, veterinærer, fysioterapeuter og 
andre med kompetanse innen helse, folkehelse og samfunnsmedisin, i et 
samarbeid skal kunne løse oppgaver som i dag ligger til kommunelegen. 
Mulighetene for å inngå avtale med private eller samarbeide med andre kommuner, 
helseforetak e.l. må også være tilstede. De samfunnsmedisinske oppgavene bør 
derfor, som de øvrige oppgavene inne helse og omsorgstjenesten, hjemles i den 
nye loven på en måte som beskriver hvilke funksjoner og oppgaver som skal 
utføres og dekkes, uten et medfølgende krav om organisering og profesjon. 
 
§ 29 Beredskap 
”Kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Helsedirektoratet og Nasjonalt 
folkehelseinstitutt har ansvar for nødvendige beredskapsforberedelser og for tiltak i 
beredskapssituasjoner, jf. lov 23. juni 2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap  
§ 2-1. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kommunens beredskap innen 
miljørettet helsevern, herunder meldeplikt for kommuner, helseforetak og helsepersonell til 
Nasjonalt folkehelseinstitutt om kjemikaliehendelser eller mistanke om utbrudd av sykdom 
relatert til eksponering for helseskadelige miljøfaktorer, herunder kjemikalieeksponering. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om oppgaver for og 
ansvarsfordeling mellom kommuner, fylkeskommuner og sentrale helsemyndigheter for å 
sikre beskyttelse av befolkningens helse i forbindelse med kjemikaliehendelser.” 
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Kommentarer:  
Lenvik kommune registrerer presiseringen av statlige helsemyndigheters rolle, 
spesielt når det gjelder kjemikalieberedskap. Forskriftshjemmel for melde- og 
varslingsplikt til helsemyndighetene i forbindelse med kjemikaliehendelser anser vi 
også som viktig. 
 
 
§ 32 Statlig tilsyn med lov om folkehelsearbeid 
”Fylkesmannen/Helsetilsynet i fylket skal føre tilsyn med kommunenes og 
fylkeskommunenes oppfyllelse av plikter pålagt i §§ 4, 5, 6, 8, 20 og 21. Tilsynet skal ta 
utgangspunkt i en forsvarlighetsvurdering.” 
”Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med lov om folkehelsearbeid og 
skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter.” 
 
 
Kommentarer:  
Lenvik kommune mener Fylkesmannen bør være regional tilsynsmyndighet. Det er 
Fylkesmannen som er klageinstans, så derfor bør de også ha tilsynet. I tillegg er 
Fylkesmann tilsynsmyndigheten i fht de andre sektorene som nå også har et ansvar 
for folkehelsearbeidet via dette lovforslaget. Lenvik kommune mener dette kan 
bidra til helhetlig tenking i folkehelsearbeidet, og til å sikre lokalpolitisk forankring. 
 
 
 
Kommentarer generelt til Folkehelseloven: 
Det bør påpekes at frivillig sektor må nevnes i en folkehelselov. At partene på alle 
nivå må oppfordres til samarbeid med frivillig sektor og at samarbeidet mellom 
offentlig og frivillig sektor må stimuleres (også økonomisk). Frivillig sektor er 
gjennomgående nevnt i Samhandlingsreformen.  
 
Lenvik kommune ser ny folkehelselov som et viktig tiltak for å kunne nå 
samhandlingsreformens intensjon om å forebygge mer og bedre. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Martin Ness                                                                    Margrethe Hagerupsen 
Ordfører                                                   Rådmann 
 
 
 
 
 
                                                    
Kopi til:  
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