
Fra: Fremtidens helsetjeneste 
Sendt: 18. januar 2011 13:20 
Til: oddrun.linge@trondheim.kommune.no 
Emne: Ditt høringssvar, Ny folkehelselov, er mottatt 
 
Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Nasjonale folkehelsetiltak.  
  
Ny folkehelselov 
Høringsutkastet til ny folkehelselov legger ansvaret for 
folkehelsearbeidet til kommunen som helhet, og ikke til  
helsetjenesten alene. Det legges vekt på at folkehelsearbeidet skal være 
synlig i alle sektorer, og at mål og  
strategier for folkehelsearbeidet forankres etter Plan- og bygningsloven. 
Loven understreker betydningen av å sette  
fokuset på det helsefremmende arbeidet i tillegg til fokus på 
forebygging. Ved å legge ansvaret for folkehelse på  
kommunen som sådan, har en lagt til rette for at livskvalitet kan bli et 
hovedtema i all planlegging.  
Grunnprinsippene samsvarer med grunnprinsippene for folkehelsearbeidet i 
Trondheim kommune. Barnehage og  
skole er de store universelle arenaene hvor helsefremmende og 
forebyggende tiltak når alle barn og unge. I  
forhold til den voksne befolkningen er arbeidsmiljøets betydning for 
helsefremmende og forebyggende arbeid  
betydelig for å fremme livskvalitet og redusere sykefravær. 
Dette er også i tråd med utfordringene med økning i livsstilsykdommer og 
med den betydning levekår har for  
helsesituasjonen til den enkelte. 
Lovforslaget stiller økte krav når det gjelder systematikk, 
kunnskapsbaserte tiltak, prioritering og integrering av  
folkehelsehensyn inn i kommunens øvrige aktiviteter. 
Miljørettet helsevern kontra miljørettet folkehelsearbeid 
Arbeidet med miljørettet helsevern innebærer i dag mye helsefremmende 
arbeid. Helsevernbegrepet blir litt  
misvisende i forhold til disse arbeidsoppgavene som særlig er knyttet til 
deltakelse i behandling av  
kommuneplaner og reguleringsplaner. Et navneskifte til miljørettet 
folkehelsearbeid vil bedre gi uttrykk for det  
samlede arbeidet som utføres innenfor feltet. 
 Overtredelsesgebyr og straff §§ 17 og 18 
Det har lenge vært et savn av sanksjonsmuligheter i forbindelse med 
enkelthendelser som bryter med regelverket.  
Et overtredelsesgebyr, som foreslått i lovforslaget, vil kunne avhjelpe 
dette savnet. En statlig forskrift med kriterier  
på størrelse av gebyrer vil hindre tilfeldige avgjørelser og 
forskjellsbehandling. 
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