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HØRINGSSVAR PÅ UTKAST TIL NY FOLKEHELSELOV 

I utkastet til ny folkehelselov står det at loven skal medvirke til en samfunnsutvikling som 
styrker folkehelsen og motvirker sosiale forskjeller i helse og levekår. I høringsnotatets 
innledende del sies det at loven skal avklare ansvar og oppgaver og gi kommuner og 
fylkeskommuner verktøy for å møte fremtidens helseutfordringer. Videre i notatet løftes det 
fram hvordan dagens og fremtidens utfordringer i vår del av verden er nært knyttet til 
levevaner og til fysiske og sosiale miljøfaktorer.  

Røyking er den enkeltfaktoren som kan forebygges som har sterkest negativ innvirkning på 
folkehelsen, og det er store sosiale helseforskjeller i røyking. Å arbeide for å få ned andelen 
røykere i befolkningen bør dermed ha høy prioritet i norsk folkehelsearbeid, både for å nå 
målet om å få til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og for å motvirke de sosiale 
forskjellene i helse. 

Hovedkommentaren fra Nasjonalt råd for tobakksforebygging til lovforslaget er som følge av 
dette at tobakksarbeidets betydning bør løftes enda mer fram i den nye lovteksten. Rådet vil 
videre understreke at dette bør følges opp av tilstrekkelige økonomiske bevilgninger til 
tobakkspreventivt arbeid både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.  

Rådet vil for øvrig kommentere følgende: 

I lovtekstens paragraf 4 heter det at kommunene har ansvar for å fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt. Under paragraf 6 om mål og tiltak sies 
det at kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens helseutfordringer, 
herunder tiltak for å begrense tobakks- og alkoholbruk. I høringsnotatet (s. 101) pekes det på 
at kommunene har mange virkemidler innen tobakksområdet både som eier, myndighet, 
tjenesteyter mv. Kommunene kan for eksempel forby røykerom på sine arbeidsplasser eller i 
arbeidstiden, og det kan være aktuelt å gjøre barnehager og skoler helt røykfrie.  

Nasjonalt råd for tobakksforebygging ser positivt på økt bruk av denne typen strukturelle 
tiltak på kommunalt nivå. Innføring av restriksjoner på adgangen til å røyke har vist seg å 
være virksomt for å redusere røyking, i tillegg er dette en kostnadseffektiv tilnærming. Vi vil 
framheve betydningen av røykfrie skoler og barnehager i hele åningstiden for alle ansatt 
spesielt. I tillegg til å stimulere de ansatte til røykfrihet for egen del, vil et forbud mot røyking 
her kunne ha stor betydning for å signalisere til barn og unge at normen er røykfrihet. 
Sammen med en økt satsing på undervisningsprogrammet FRI vil dette kunne ha innvirkning 
på rekruttering til røyking og snusbruk blant de yngste.   

I notatet vises det til at forskning har dokumentert at det er færre dagligrøykere på skoler som 
har innført restriktive tobakkstiltak. Dette peker mot viktigheten av å gjennomføre forbud mot 
røyking for lærere og elever også i videregående skole. Mange rekrutteres til røyking i 
skolesituasjonen. Et slikt tiltak vil ha særlig stor betydning på yrkesrettede linjer, der det er 
langt flere røykere enn på allmennfaglige studieretninger.  

Det området som har vært svakest utviklet i det tobakkspreventive arbeidet i Norge til nå er 
tilbud om hjelp til røykeslutt. Det sies i notatet at kommunenes rolle i innsatsen for å bedre 
tilbudet om røykeslutt vil bli fulgt opp i den kommende strategiplanen for det 
tobakksforbyggende arbeidet. Vårt råd har gitt mange innspill til denn strategien. Videre står 
det på s. 101 at ’det kan være aktuelt å etablere tilbud om hjelp til røykeslutt i kommunen’. 



Nasjonalt råd for tobakksforebygging mener det bør formuleres en sterkere forventing enn 
dette til kommunens ansvar for å styrke tilbudet om røykeslutt. Helsenytten av røykeslutt for 
røykere er stor. Svært mange røykere ønsker å slutte, men mange trenger hjelp for å klare det. 
Det bør satses på utvikling av tilbud om hjelp til røykeslutt i kommunene, både i form av 
tilbud om kurs i røykeslutt og oppfordring til og oppfølging av røykeslutt i 
primærhelsetjenesten, hos de lokale fastlegene og hos helsesøstre.  

Nasjonalt råd for tobakksforebygging ønsker Helse- og omsorgsdepartementet lykke til med 
det videre lovarbeidet 
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