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Høring - folkehelseforskriften 

 
Komité for levekår vedtok den 8.mars 2012 følgende innstilling til Bodø bystyre den 29. mars 2012: 
 
“Innstilling fra komite for levekår: 
1. Bodø kommune har alltid vært opptatt av å være i front når det gjelder folkehelsearbeid. 
Bodø kommune mener det er positivt at helse – og omsorgsdepartementet fremmer forslag 
til forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Forslaget er imidlertid for 
lite konkret i forhold til å standardisere det tematiske innholdet og vil gjøre det vanskelig for 
kommunene å sammenligne sin virksomhet innenfor dette området. Det er behov for en 
tydeligere avklaring av ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune i forhold til 
kunnskapsinnhenting. 
2. Det er behov for å videreutvikle Kommunehelsa (www.fhi.no/kommunehelsa) da innholdet 
er mangelfullt i forhold til en rekke sentrale folkehelsetema så som livsstil, egenopplevd 
helse, og ikke minst faktorer som styrker helsen. 
3. Det må være et statlig ansvar og skaffe til veie et nødvendig statistikkgrunnlag for det 
langsiktige folkehelsearbeidet i Norge. Det bør vurderes om innrapporterte data fra 
spesialisthelsetjenesten til staten i forbindelse med betalingsplikt fra 1.1.12 også kan brukes 
i denne sammenheng. I forhold til sosioøkonomiske forhold er det også slik staten sitter på 
viktige virkemidler der data kan rapporteres på kommunenivå. 
4. Bodø kommune forutsetter at en slik styrking kompenseres økonomisk. Særlig små 
kommuner vil ha utfordringer med å ha tilstrekkelig personell for å løse denne oppgaven. 
Analyser, strategier og systematiske tiltak vil kreve en styrking av plan – og analyse delen i 
kommunen. En økning i ressurser til kommunen må til hvis dette arbeidet skal 
kvalitetssikres.” 
  
Vedlagt følger også rådmannens saksframlegg i denne saken. 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Tom Solli  
 folkehelsekoordinator  
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