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VEFSN KOMMUNENS UTTALELSE TIL UTKAST TIL FOLKEHELSELOV 

 

 

1. Vefsn kommune anser det som positivt at det nå legges opp til å skaffe til veie et 

lovgrunnlag som vektlegger folkehelsearbeid i vid forstand. Det synes særlig positivt at 

loven legger til grunn en erkjennelse om at alle sektorer i kommunen (og i fylke og 

stat) må ta delansvar i forebyggingen av helseproblemer. 

 

2. Sammen med samhandlingsreformen innebærer utkastet til folkehelselov en både 

praktisk og holdningsmessig snuoperasjon som både vil være tidkrevende og 

ressurskrevende. Det økte ansvar og de utvidelser av arbeidsoppgaver som loven 

pålegger kommunene vil kreve nødvendig og tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. 

Dersom kommunene skal lykkes i å gjennomføre sin del av reformen, må lovfestingen 

følges opp med økte statlige rammeoverføringer til kommunene. En eventuell 

øremerking av midlene er kun aktuelt i en innføringsperiode. 

 

3. Vefsn kommune vil presisere at det ikke vil være tilstrekkelig med sentral bistand til 

kursvirksomheter, utarbeiding av retningslinjer, standarder, veiledere m.m. dersom 

lovforslagets intensjon skal oppnås. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet må 

prioriteres, også økonomisk. For å oppnå det faglige og koordinerende grunnlag som 

trengs lokalt i dette arbeidet må hver kommune uansett størrelse tilføres ressurser til 

folkehelsekoordinatorstilling. Da vil man kunne få på plass et grunnlag som gjør 

kommunene operative i forhold til lovens intensjoner. For å unngå å forsterke sosiale 

ulikheter i helse, må også små kommuner gis nok ressurser til å ivareta nye, utvidede 

oppgaver. 

 

4. Vefsn kommune mener det er spesielt viktig at ansvar for folkehelsearbeidet blir et 

tverrsektorielt ansvar, som ledere på alle nivåer i både kommuner og fylker skal ta del 

i. Lovforslaget legger særlig vekt på at kommunene skal utarbeide og stadig ajourføre 

en oversikt over befolkningens helsetilstand som også identifiserer helseutfordringer, 

klargjør konsekvenser og årsaksforhold. Selv om loven sier noe om hvordan en slik 

oversikt kan bygges opp, bør staten se det som sitt ansvar å utarbeide en 

retningsgivende veileder for kommunene om innhold og utforming slik at hver 

kommune ikke må bruke tid og ressurser på å utvikle egne modeller. 
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