
Protokoll fra møte I OKH, Østfold fylkeskommune 13. mars 2012, sak 20/2012: 
Høringsuttalelse til folkehelseforskriften. 
 
Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:  
Representanten Gretha Thuen (H) framsatte følgende tilleggs- og endringsforslag på vegne av 
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: 

Punkt 1 – tillegg: 

Det må utvises varsomhet i innsamling av personopplysninger. Spesielt i kommuner med få 
innbyggere kan det være fare for at opplysninger i noen tilfeller kan spores tilbake til respondentene. 

Punkt 2 – endring: 

Ordet «alternativt» byttes ut med «subsidiært».  

Punkt 3 – tillegg: 

Sentrale myndigheter må i større grad legge til rette for folks mulighet til å ta fornuftige valg. 
Ressurser bør prioriteres til konkrete folkehelsetiltak framfor å innføre tiltak som bidrar til økt 
byråkrati uten at det gir noen direkte effekt for befolkningens helse.  

 

Votering: 

Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, Frp, 
V) avgitt for Gretha Thuens forslag. 

 

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 13.03.2012: 
Østfold fylkeskommune gir følgende høringsuttalelse til folkehelseforskriften: 

1. Kommuner og fylkeskommuner har behov for bedre kunnskap om befolkningens helsetilstand, 
og dette må blant annet fremskaffes gjennom befolkningsundersøkelser.  

 

2. Folkehelseinstituttet må forpliktes til selv å samle inn og analysere fylkesrepresentative data med 
den foreslåtte malen som et utgangspunkt. Alternativt må fylkeskommunene gis plikt til å 
gjennomføre befolkningsundersøkelser, men da må dette også kompenseres fullt ut økonomisk. 

 

3. Hvis den foreslåtte ordningen om at fylkeskommunene selv må finansiere 
befolkningsundersøkelser opprettholdes, så vil de fylkeskommuner som gjennomfører slike 
undersøkelser bistå Folkehelseinstituttet i deres kjerneoppgaver. Da må Folkehelseinstituttet 
som et minimum bistå med å analysere dataene uten kostnader for fylkeskommunene. 

 

4. Hvis den foreslåtte ordningen om at fylkeskommunene selv må finansiere 
befolkningsundersøkelser opprettholdes, må den malen som foreslås laget være kort slik at man 



ikke vanskeliggjør for fylkeskommunenes muligheter til å finne ekstern finansiering. 
Fylkeskommunene må få være med på utformingen fra en tidlig fase i arbeidet. 

 

5. Siden det ikke følger ressurser med til fylkeskommunenes helseovervåkingsrolle er det naturlig at 
fylkeskommunene bare blir anmodet om å følge nasjonale maler. 

 

6. Folkehelseloven og tilhørende forskrifter har økonomiske og administrative konsekvenser for 
kommuner og fylkeskommuner som ikke er godtgjort tilstrekkelig økonomisk. 

7. Helse- og omsorgsdepartementet bes utrede om fylkeskommunene må konkurranseutsette 
datainnsamling til fylkesundersøkelser og påfølgende analyse – eller om Folkehelseinstituttet skal 
benyttes for å sikre at dataene blir mer sammenlignbare.  
 

8. Fremfor å lage en tverrdepartemental folkehelseplan bør det utarbeides en stortingsmelding om 
helsefremmende arbeid. Hensikten må være å bidra til at feltet får høy prioritet i alle relevante 
departementer, samt unngå en sektorisering av arbeidet i helsetjenestene. 

 

9. Sentrale myndigheter må i større grad bistå lokalt og regionalt nivå for å bidra til å redusere 
sosiale ulikheter i helse. 

 

 


