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Høringsuttalelse fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap,  
Universitetet i Agder til forslag til ny folkehelselov  
 
Forslag til ny lov om folkehelse med bakgrunnsdokument fremstår som grundig og utfyllende 
begrunnet. I tråd med ny forskning, internasjonale konvensjoner og demografiske endringer tar 
dokumentet opp i seg nødvendige tiltak for å imøtekomme dagens og morgendagens 
folkehelseutfordringer. Folkehelse og folkehelsearbeid skal styrkes og synliggjøres, ansvar og 
samarbeid lovfestes, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid prioriteres, i følge 
høringsnotatet. 
 
Hovedansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunene. Fylkeskommune og statlige 
myndigheter pålegges samtidig et tydeligere ansvar for understøttelse av det kommunale 
folkehelsearbeidet. Health in all politics er grunnleggende i lovforslaget. Kommunens styrende organ 
ansvarliggjøres i at folkehelseperspektivet skal synliggjøres i alle kommunes tjenester, og at dette 
ikke kun er et anliggende for helsetjenesten å promotere. I det nye lovforslaget forankres 
folkehelsearbeidet tydelig i den politiske og administrative ledelsen, og man kan derfor anta at denne 
forpliktelsen på systemnivå vil bidra til at helsehensyn synliggjøres i kommunens plansystemer. 
Dette vil kunne bidra positivt til å fremme folkehelse, da utfordringene knyttet til helse og sykdom er 
sektorovergripende og politisk fundert. Utfordringer knyttet til livsstil, levekår, miljø og fordeling vil 
alle i sterk grad være knyttet opp mot prioriteringer, lokalt, men også sentralt. Det er derfor viktig å 
se de ulike nivåene i sammenheng. Å lovpålegge kommunene, fylkeskommune og stat et 
forpliktende fokus på å fremme folkehelse og å samarbeide om folkehelsearbeid er positivt. 
Lovforslaget tydeliggjør dette felles ansvaret på en god måte. 
 
Endringskommentarer omhandler kostnader og 
forskning/utdanningsinstitusjoners rolle 
 
KOSTNADER 
Folkehelsearbeid, med hjørnesteinene helsefremmende og forebyggende arbeid, står i fare for å bli 
skadelidende i konkurranse med kurativ virksomhet i kommunene. Vellykket forebyggende arbeid 
gir ikke kommunen ummidelbare inntekter i form av refusjoner. Både forslag til ny folkehelselov og 
forslag til ny kommunal helse-og omsorgslov er ambisiøse i forhold til satsing på forebygging og 
helsefremming. Dette vil og bør kreve økte personellressurser, kompetanseheving og lokalt forankret 
forskning. I et stramt kommunalt budsjett er det nærliggende å tro at andre lovpålagte tjenester med 
umiddelbare effekter vil få forrang. Sett i lys av demografiske utfordringer som man vet vil utfordre 
kommunene i årene fremover, der særlig antall eldre med høy alder og økende pleiebehov vil belaste 
kommunale de budsjettene, er det nærliggende å anta at pleie og kurative tjenester vil få forrang. De 
forebyggende tjenestene etterspørres ikke i samme grad, og kan dermed bli tapende, til tross for alle 
gode forsett om det motsatte. 
 



 

Side 2 
 

I høringsutkastet nevnes at det nye lovforslaget ikke skal føre til økte budsjettrammer. Dette synes 
urimelig, og bør derfor endres. Tydelige økonomiske insentiver til kommunene er nødvendige for å 
kunne prioritere og satse på forebyggende helsearbeid.  
 
Å gi insitamenter til kommunene, som særlig kan bidra til å ivareta det generelle helsefremmende og 
primærforebyggende tilbudet til befolkningen, slik som bevaring av grøntområder, fungerende 
svømmehaller, gang og sykkelveier, trivsel og trygghetstiltak for kommunens innbyggere, kan 
forskyve fokus i forhold til sekundær og tertiær forbyggende tiltak samt pleie og omsorg for store 
deler av kommunens innbyggere. De samlede oppgaver må løses i en balansert utvikling. 
Opplysningsarbeid, en viktig del av folkehelsearbeidet, er en tidkrevende aktivitet, og krever 
tilgjengelighet og solid kunnskapsbase hos formidleren. Slikt arbeid skal prioriteres og må derfor gis 
en tydelig finansiering. 
 
UTDANNING OG FORSKNING: UNIVERSITET OG HØGSKOLERS ROLLE 
I høringsnotatet nevnes universitet og høgskole kort som samarbeidspartnere. Samtidig legges det i 
dokumentet sterk vekt på viktigheten av at folkehelsearbeid må baseres på kunnskap og forskning. 
Det vil være nødvendig og naturlig at de statlige universitets- og høgskolemiljøer trekkes tett inn i 
denne kunnskapsgenereringen, slik at deres rolle i regional utvikling motiverer for, og understøtter et 
faglig lokalt samarbeid knyttet til folkehelsearbeidet. Ulike regioner har ulike utfordringer knyttet til 
folkehelsen, samtidig kjenner man determinanter som sannsynliggjør uhelse. Å dokumentere hva 
som virker og ikke virker av tiltak krever systematisk tilnærming og evaluering lokalt. 
 
Universiteters og høgskolers rolle bør derfor på en eller annen måte synliggjøres i lovteksten som 
nødvendige og samarbeidspartner i folkehelsearbeidet. På hvilken måte dette kan fremkomme i 
lovteksten er åpent, da man er klar over at disse institusjonene ikke er underlagt helsemyndigheter, 
eller har mandat i denne retning. 
 
TILSYNSFUNKSJON 
Høringsinstansense blir bedt om å kommentere tilsynsfunksjonen. Etter vår vurdering bør 
tilsynsfunksjonen ligge hos det statlige Helsetilsynet. Sannsynligheten for at en slik organisering 
forenkler tilsynsmulighetene, gir en objektiv fremstilling, med like bakgrunnsvariabler, som gir 
sammenlikningsgrunnlag mellom kommuners faktiske tilbud inne folkehelsearbeidet, evt.mangler 
ved et slikt tilbud, vurderes som mest funksjonelt. Helsetilsynet har pr. i dag har en velfungerende 
tilsynsfunksjon, som med fordel kan videreføres. 
 
 
For øvrig henviser vi til Universitets og høgskolerådets (UHR) høringsuttalelse som vi slutter oss til.  
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