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FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA SILJAN KOMMUNE: 
 
Forslag til lov om folkehelse  
 
Nye oppgaver/plikter/aktiviteter er foreslått for kommunene 
* Det anbefales at midler for folkehelsearbeid og i forhold til helse 
og omsorg overføres via  
rammeoverføringene til kommunesektoren. En eventuell øremerking av midler 
er kun aktuelt i en  
innføringsperiode.  
* En økt satsing på folkehelsearbeid bør være en del av en ny 
handlingsplan (opptrappingsplan) slik  
at både fylkeskommuner og kommuner har mulighet for å planlegge, 
implementere og iverksette  
aktuelle tiltak gradvis. 
* For å styrke folkehelsefeltet er det helt avgjørende at styrkingen 
følges opp med økonomiske  
midler. 
* Fastlegens ansvar og rolle i folkehelsearbeidet bør presiseres 
tydeligere enn realiteten er i dag.  
Denne klargjøringen kan med fordel tas inn i den nye forskriften til 
loven. 
Forholdet mellom fylkeskommunale og kommunale oppgaver og ansvar 
* Kommunene slutter seg til forslaget til ny folkehelselov som retter 
seg mot alle forvaltningsnivåer  
og sektorer/faktorer som påvirker innbyggernes helse. 
* Kommunene ser at krav om samordning på tvers av ulike sektorer og 
fagområder ikke gjenspeiles  
på statlig forvaltningsnivå. Ansvaret for det tverrsektorielle 
folkehelsearbeidet bør derfor vurderes  
flyttet ut fra Helse- og omsorgsdepartementet over til eksempelvis 
Kommunal og  
regionaldepartementet, fordi folkehelsearbeid har store samfunnsmessige 
konsekvenser. 
* I § 24 står det følgende: ” Nasjonalt folkehelseinstitutt skal 
bistå kommuner, fylkesmenn og andre  
statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen…”. Her er 
fylkeskommunen uteglemt i selve  
lovteksten. Dette må tas inn. 
* Lovteksten beskriver at fylkeskommunen skal være en pådriver for og 
samordne  
folkehelsearbeidet, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap. 
Det er viktig at  
lovteksten også tydeliggjør ”partnerskapsbegrepet” og at bruken av dette 
begrepet er i  



overensstemmelse med fylkeskommunens ansvar som regional utviklingsaktør. 
* Folkehelsekompetansen i kommunen må vektlegges. 
Folkehelsekoordinatoren i kommunen har en  
svært sentral rolle for å samordne kommunenes innsats, men det bør ikke 
være en lovpålagt  
funksjon. 
* Det ville vært en fordel for tannhelsetjenesten som tjenesteyter, 
om det hadde vært dratt en  
grenseoppgang mellom ny folkehelselov, ny helse- og omsorgslov og 
gjeldende Lov om  
tannhelsetjenesten 
 


