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MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV 

HØRING 

 

Formannskapet har i møte den 18.01.2011 behandlet sak 11/11 og fattet slikt vedtak: 

 

Formannskapets vedtak: 

Formannskapet i Namsskogan kommune har følgende kommentarer til forslag til ny folkehelselov: 

 

1. Dersom man skal lykkes med folkehelsearbeidet i kommunen forutsettes det at staten ved 

de ulike departementer viser samme helhetsfokus i planer og prioriteringer. Endelig lov bør 

påpeke ansvaret for fylkeskommune og stat for en samordnet praksis, blant annet ved at 

fylkesmannen får forsterket ansvar for helhetlig tilsyn.  

2. Det er riktig at kommunene i dag har mye av det samme ansvaret, men forslaget til ny 

folkehelselov signaliserer en tydeligere satsning og forventninger om resultater. Dette bør 

tilsi økte ressurser for å kunne sikre mulige samfunnsmessige gevinster.  

3. For å få god effekt av folkehelsearbeid må kommunene og staten koordinere sine tiltak. 

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og sentrale helsemyndigheter setter i verk 

tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet. Det er viktig at tiltak også 

koordineres med øvrige aktører i samfunnet, som frivillige organisasjoner og arbeidslivet. 

4. Indre Namdal har flere eldre over 80 år enn både i Nord – Trøndelag og på landsbasis. Dette 

innebærer at behovet for forebyggende helsetjenester vil være større her enn i andre deler av 

landet dersom man skal redusere framtidige sykehusinnleggelser.  Det er derfor helt 

nødvendig å etablere et system som fanger opp forskjeller innenfor landsdeler/kommuner 

som ivaretar denne ulikheten. 

5. Det er positivt med en utvikling hvor folkehelse vektlegges i lovs form for både kommune 

og fylkeskommune, men kommunen stiller spørsmål ved det underliggende premisset om at 

den foreslåtte nye folkehelseloven vil frembringe bedre folkehelse, uten at dette skal ha 

betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser for 

kommunene/fylkeskommunene. Krav til samarbeid, helseovervåkning og statistikk i 

lovforslaget vil ha betydelig økonomiske og administrative kostnader det ikke er tatt høyde 

for i høringsnotatet. De økte kravene som stilles på folkehelseområdet medfører 
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merkostnader for kommunene/fylkeskommunene både ressurs- og kompetansemessig. Små 

kommuner må foreta prioriteringer både av hensyn til økonomi og tilgang på kompetanse. 

 

6. Rekrutteringsproblematikken til helsefag må gis økt oppmerksomhet. Utsagn fra 

helsefagstudenter er allerede i dag at man helst ønsker å arbeide på sykehusene. Dette kan 

særlig få negative utslag for det forebyggende arbeidet i kommunene.  

 

7. Det bør fortsatt satses på undersøkelser som for eksempel HUNT. Slike undersøkelser gir et 

godt grunnlag for å iverksette tiltak som kan bedre tilstanden. På generelt grunnlag må 

forskning rettet mot folkehelse gis prioritet slik at satsingsområdene har en dokumentert 

bakgrunn. 

 

8. Satsing på folkehelsetiltak for å bedre helsesituasjonen, samt objektive data om 

befolkningens helsetilstand bør legges inn som et kriteriedatum for overføring til 

kommunene, basert på for eksempel resultater fra HUNT undersøkelser. Også andre forhold 

som høy arbeidsledighet, lav utdanning, høyt sykefravær, osv bør kunne utløse større 

overføringer til kommunene slik at satsing på tiltak for å bedre situasjonen finansieres. En 

slik praksis vil fange opp ulikheter i utfordringene mellom de enkelte kommuner. Det har i 

lansering av helsereformen blitt lovt at satsing på folkehelse skal gi økonomisk gevinst for 

kommunene.  Dette framkommer ikke av lovforslaget, men i utarbeidelse av senere 

direktiver for folkehelsearbeidet må denne lovnaden etterleves. 

 

Enstemmig vedtatt 
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Ivar Kvalø 

Assisterende rådmann 

 

 

  

  
  
 


