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Høring – ny folkehelselov 
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten vi fikk på tampen av fristen til å 
uttale oss om høringsnotatet og forslaget til ny folkehelselov. 
 
Vi vil først vise til høringsuttalelsen fra Frivillighet Norge, som tar opp i seg mange av de 
spørsmålene som også er viktige for oss. Vi støtter Frivillighet Norges synspunkter. 
 
VOFO er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge. Vi har 21 landsdekkende, offentlig 
godkjente1 studieforbund med til sammen ca 365 frivillige organisasjoner som medlemmer. 
Studieforbundene organiserer opplæring i og gjennom frivillig sektor, og er således i nærkontakt 
med både den eksterne og integrerte opplæringsvirksomheten som skjer i foreningslivet over hele 
landet. 
 
Når vi legger en vid definisjon av begrepet ”folkehelse” til grunn – som vi er glad for at 
høringsnotatet gjør – er folkehelse både direkte og indirekte et anliggende for store deler av 
foreningslivet, og derfor også frivillig sektors læringsarena - studieforbundene.  
Direkte; ved at mange organisasjoner har helse- og folkehelseoppgaver i sitt formål. Her finner vi 
for eksempel Nasjonalforeningen for folkehelsen, Sanitetskvinnene og Norges Røde Kors, alle 
medlemmer av Studieforbundet Folkeuniversitetet, vi finner de funksjonshemmedes 
organisasjoner og diagnoseforeningene, medlemmer av Funksjonshemmedes Studieforbund og 
bl.a. Norsk Forbund for Utviklingshemmede, medlem av Studieforbundet Populus. Andre driver 
helsefremmende opplæring relatert til for eksempel mental helse, overgrep og rusproblematikk.  
Indirekte; ved at de fleste andre organisasjonene i vårt miljø driver helsefremmende virksomhet 
gjennom for eksempel musikk, sang, dans, teater og andre former for folkelig kultur. Slike 
organisasjoner er medlemmer av Studieforbundet Folkekulturforbundet, Frikirkelig 
Studieforbund, Musikkens Studieforbund og andre. 
 
VOFO slutter seg til at ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunene, og spesielt til at 
”Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke 
bare helsesektoren” (Høringsbrevet, side 2). I forlengelsen av dette heter det også i høringsbrevet 
(side 3) at ”… folkehelse skal bli bedre integrert i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet.”  
 
                                                            
1 Etter Lov om voksenopplæring (juni 2009) 



 

I høringsnotatets punkt 3.2 (side 20) drøftes at ”Helse (er) i alt vi gjør”. Her nevnes at 
innretningen av for eksempel både utdannings- og kultursektoren også har stor betydning for om 
samfunnet er helsefremmende. Og senere: ”De fleste påvirkningsfaktorene på helsen er i 
hovedsak utenfor helsetjenesten”.  
 
Vi slutter oss til denne type resonnement, men vil likevel advare mot å gjøre ”alt” til folkehelse. 
”Alt” blir som kjent lett til ”ingenting” om det gapes for høyt. 
Likevel: Vi er enige i at ”Helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men på andre 
livsarenaer og i andre sektorer.”. Derfor er bl.a. sosiale nettverk viktige, som det heter på side 29 
(4.3.6): Sosialt nettverk forstås som det uformelle nettverket av venner, familie, arbeidskamerater, 
naboer og andre…” 
Her vil vi føye til det lokale foreningslivet – de frivillige organisasjonene. Disse får sitt eget avsnitt 
5.4.5 på side 42, men vi mener det er viktig å regne organisasjonene inn i en bred 
folkehelsetenkning.  De er opplagt en viktig del av det sosiale nettverket i norske lokalmiljøer, og 
må derfor nevnes i en oppramsing som i 4.3.6. Derfor er det som blir sagt på side 38 (5.3.4) 
viktig; at tverrdepartementale handlingsplaner som virkemidler i folkehelsearbeidet er ”… nyttige 
verktøy til bruk for myndigheter og frivillige organisasjoner sentralt, regionalt og i kommunene.”  
 
I 5.3.5 tas Strukturelle virkemidler opp for å ”påvirke menneskers handlemåte” m.v. Her pekes 
det bl.a. på klassiske holdningskampanjer, tidligere kanskje oftere beskrevet som folkeopplysning. 
Noen husker ennå Karl Evangs radioforedrag…  
Vi mener folkeopplysning og holdningskapende arbeid fortsatt kan ha mye for seg, men vår 
erfaring er at den moderne folkeopplysningen mer må basere seg på folkelig deltakelse. Gjennom 
studieforbundene er det opp gjennom årene gjennomført tusenvis av studieringer, også med 
helsefaglig og helseopplysende innhold.2 
 
På side 40 (under 5.4) nevnes at ”Kunnskapsdepartementet forvalter opplæringsloven og 
barnehageloven … ” i samband med at både skole og barnehage har – særlig forebyggende – 
betydning i folkehelsearbeidet. Klart, men her savner vi voksenopplæringsloven og betydningen 
av livslang læring. Det finnes solid empiri for at livslang læring forlenger livet og gjør det mer 
meningsfylt. Det er helse i hvert kurs! 
 
Under 5.4.5 Frivillige organisasjoner vil vi styrke punktet om at ”det gir egenverdi for den enkelte 
å engasjere seg frivillig”, og at frivillige organisasjoner kan være redskaper for det offentlige i 
denne sammenheng bare når det sammenfaller med deres egne formål. Nå er det jo så heldig stilt, 
at det gjør det hos mange. 
 
Hittil har vi forsøkt å argumentere for at deltakelse i frivillige organisasjoner og spesielt deres 
opplæringsarbeid (internt så vel som eksternt) er viktig for både forebygging og vedlikehold av 
folkehelsen gjennom hele livet. 
Når vi så kommer til 5.5.5. Kompetanse og ressurser beveger vi oss over i den andre 
dimensjonen der opplæring gjennom studieforbundene kan spille en viktig rolle. Nå er 
                                                            
2 Fra de siste årene kan vi nevne studiekampanjene Foreldreringen, initiert av Sosial- og Helsedirektoratet som et 
ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse, og Papparingen, initiert av Barne- og likestillingsdepartementet, 
begge med Voksenopplæringsforbundet som prosjektleder. Studiemateriell er utviklet og i bruk. 



 

tenkningen mer instrumentell. ”Forebygging krever kunnskap og ressurser… Mange kommuner 
er for små til at de kan få rekruttert denne kompetansen… Styrket regional og lokal kompetanse 
og samarbeid om ressursutnyttelse i folkehelsearbeidet er en forutsetning for å kunne lykkes med 
det kommunale og lokale folkehelsearbeidet.” 
 
Ja, ubetinget. Og her vil den offentlige utdanningssektoren spille førstefiolin. Men i flere 
sammenhenger vil trolig det ikke være tilstrekkelig. Vi vil by på studieforbundenes kompetanse 
som ikke-formelle og desentraliserte opplæringstilbydere. De er fleksible, og finnes nesten over 
hele landet. De er ubyråkratiske, og kan på oppdrag raskt sette sammen skreddersydde tilbud 
også i små kommuner, eller i en gruppe av mindre kommuner. Vi har allerede en rekke fagskoler 
– bl.a. med helsefaglige tilbud – som drives av studieforbund. Dette kan utvikles videre med 
tanke på den vide forståelsen av folkehelse det legges opp til. I et parallelt utredningsarbeid om 
”utdannelser for omsorgsektoren” er studieforbundene allerede tenkt inn.  
 
Vi har allerede vært inne på temaet Helseopplysning, som berøres på side 100 i 13.2.3, og viser til 
hva vi foran har sagt om dette viktige området. ”Helseopplysning er ikke en oppgave for 
helsetjenesten alene” heter det, og frivillige organisasjoner er nevnt som bidragsytere på feltet. Vi 
vil stresse at det nok er de frivillige organisasjonenes folkeopplysnings- og opplæringsvirksomhet 
gjennom studieforbundene som her bør stimuleres og styrkes. Her har vi lange tradisjoner å 
bygge på. Vi viser her også til side 147 punkt 17.3.1 om behovet for folkehelsekompetanse i 
kommunene. På flere av de områdene som her nevnes vil studieforbundene – som ikke-
kommersielle tilbydere ved siden av skoleverket – gi verdifulle tilbud dersom kommunene viser 
vilje til samarbeid. 
 
Til selve lovteksten har vi få merknader: 
§ 1 Vi slutter oss til lovens formål.  
§ 2 ”Lovens kapittel 3 gjelder for private og offentlige virksomheter…” VOFO foreslår at 

også ”frivillig baserte virksomheter” nevnes her; ref høringsnotatet og våre synspunkter 
foran. 

§ 3 Vi synes definisjonen av ”folkehelse” her er noe snevret inn i forhold til beskrivelsen/e i 
høringsnotatet. 

§ 4 Vi foreslår et tillegg i tredje ledd, slik ”Kommunen skal medvirke og stimulere til at 
helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter, frivillige organisasjoner og lag, og 
andre virksomheter… 

 
For øvrig viser vi til våre synspunkter foran, og takker for muligheten til å avgi uttalelse. 
 
 
Vennlig hilsen 
Voksenopplæringsforbundet 

 
Sturla Bjerkaker 
generalsekretær 


