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Astma- og Allergiforbundet (NAAF) takker for muligheten til å kommentere 
forslaget til ny folkehelselov, som er et av flere viktige virkemidler i realiseringen 
av Samhandlingsreformen.  

Generelt 
NAAF er svært positiv til at det nye lovforslaget samler bestemmelser om 
folkehelsearbeid på alle forvaltningsnivåer og tydeliggjør ansvar og oppgaver 
mellom disse. Dette vil kunne danne grunnlag for større samordnet innsats og 
større integrering av helsehensyn både på tvers av sektorer og på langs mellom 
nivåer.  

NAAF er enig i at lokale utfordringer må møtes med tiltak på lokalt nivå. Samtidig 
er det viktig å ta i betraktning at flere av rammebetingelsene knyttet til det lokale 
folkehelsearbeidet avgjøres på høyere forvaltningsnivå. Vi mener den nye 
folkehelseloven i større grad må reflektere dette forholdet enn hva som er 
tilfellet i dagens forslag.  

NAAF vil i det følgende foreslå endringer i lovteksten som etter vår vurdering vil 
være nødvendige bidrag for å sikre at innbyggernes folkehelse kan ivaretas og 
forebygges på lokalt plan. Vi vil redegjøre for vårt syn ved å vise til eksempel på 
hvordan nasjonale politiske vedtak har hatt utilsiktede lokale helsemessige 
konsekvenser, men uten at de nødvendige grep er gjort for å korrigere 
situasjonen.  
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