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Re kommune 

 
 JournalpostID 12/2776 

 
Saksbehandler: 
Mette G. Halvorsen, telefon:  33 06 15 20   
Rådmannen 

                                                                                                                                   
Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
(folkehelseforskriften) 
                                                                                                                                   
  
  
  
  
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 14.03.2012 016/12 
  
 
 
 
                                                                                                                                   
Rådmannens innstilling 
 
Vedlagte høringssvar godkjennes og sendes Helse og omsorgsdepartementet. 
 
 
 
 
14.03.2012 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 
Møtebehandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enst. vedtatt. 
 
HOV-016/12 Vedtak: 
Vedlagte høringssvar godkjennes og sendes Helse og omsorgsdepartementet. 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
22.02.2012 145442 Høringsut forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfak 

(folkehelseforskrift).docx 
22.02.2012 145443 Forskrift.pdf 
 
 
 
 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
1 I 21.12.2011 Helse- og 

omsorgsdepartementet
Høring av forskrift om oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
(folkehelseforskriften) 

2 I 19.01.2012 Helse- og Ny folkehelseforskrift - Høringskonferanse 6. 
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omsorgsdepartementet februar 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktaopplysninger 
Helse og omsorgsdepartementet har sendt på høring ”Forskrift om oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften). 
  
Forskriften hjemles i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) som ble vedtatt av stortinget 17. 
juni 2011 og som trådde i kraft 1. januar 2012. Dette er en av de to nye lovene i 
Samhandlingsreformen. 
Det følger av folkehelseloven at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over befolkningens 
helse og de faktorer som virker på denne.    
 
Forskriftens §3, pålegger kommunene høyt detaljeringsnivå på hvilke indikatorer som skal 
kartlegges på et vidt spekter av helse-, sosiale forskjeller og utfordringer. 
 
Utvikling av verktøy for å innhente, lagring, systematisering av kartlegginger, bør utvikles nasjonalt. 
Kompetansen i forhold til dette arbeidet og analysearbeidet må sikres. 
 
 
Vurdering og analyse 
Rådmannen vurderer det som svært positivt at folkehelsearbeidet nå får et slikt fokus at det 
vektlegges i lovs form. 
 
Men forskriften har et voldsomt stort spenn, og det bør sikres gode nasjonale verktøy og 
kompetanseheving i kommunen for å kunne sikre et godt nok faglig grunnlag til å kunne angi 
retningen i det langsiktige arbeidet. 
 
Rådmannen vurderer at det vil ha en økonomisk konsekvens for kommunen å få gjennomført det 
som forskriften pålegger. 
 
 

Re, 29.02.2012 
 

Trond Wifstad 
rådmann 

 Mette G. Halvorsen 
 kommunalsjef 
 


