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Høringsuttalelse til ny folkehelseforskrift om oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 
Sør-Trøndelag fylkeskommune ser det som formålstjenlig at fylkeskommunene får en 
sterkere rolle i folkehelsearbeidet framover, i tråd med den rolle det legges opp til i ny lov- og 
ny forskrift. Det understrekes dog viktigheten av at staten følger opp en slik rolle og ansvar 
med økte finansielle rammer. Fylkesutvalget slutter seg for øvrig til de vurderinger og 
synspunkt som framkommer i saksutredningen vedr. forslag til ny forskrift. 
 
 
VEDLEGG:  
 
Andre refererte dokumenter i saken: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-av-forskrift-
om-oversikt-over-hel/horingsnotat.html?id=667685 
 
 
 
BAKGRUNN: 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften). Høringsfrist er 21. mars 2012. 

 
Forskriften vil hjemles i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) som ble vedtatt av 
Stortinget 17. juni 2011 og som trådte i kraft 1.januar 2012. Denne loven erstatter deler av 
kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. 
Plikten til å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer videreføres fra begge disse 
lovene.  
 
Oppgaven med å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er i folkehelseloven 
regulert i §§5, 21 og 25, som retter seg mot henholdsvis kommuner, fylkeskommuner og 
Nasjonalt folkehelseinstitutt. Kommuner og fylkeskommuner har i loven likelydende krav, 
med unntak av at fylkeskommunen også kan pålegges å gjennomføre 
befolkningsundersøkelser (fylkeshelseundersøkelser). 
 
Forskriftsforslagets formål vil være å konkretisere arbeidet med, og innhold i oversiktene. 
Forskriften skal legge til rette for et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid, og å 
samordne og standardisere arbeidet med helseoversikter. 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-av-forskrift-om-oversikt-over-hel/horingsnotat.html?id=667685
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-av-forskrift-om-oversikt-over-hel/horingsnotat.html?id=667685
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FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. Prop. 90 L (2010-2011), trådte i kraft 1. januar 
2012 som del av Samhandlingsreformen. Høring av forslag til ny folkehelselov ble behandlet 
i Fylkesutvalget 14.12.2010 sak 396/2010. I Fylkesutvalgets vedtak ble det blant annet uttalt 
at «Det bør utredes hvordan fylkeskommunene og kommunene kan imøtekomme kravene 
til kompetanse, og økonomiske og administrative ressurser i forhold til 
helseovervåkningen». 
 
Hovedtrekk i lovforslaget: 

 Departementet foreslår at forskriften gir kommunen og fylkeskommunen plikt til å 
utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer hvert fjerde år. 
Hovedarbeidet med kunnskapsinnhenting skal gjøres i tilknytning til dette arbeidet.  Forslag til forskrift angir oversiktenes innhold på et overordnet nivå. Dette begrunnes 
med at en konkret innholdsangivelse i mindre grad gir anledning til lokale og 
regionale tilpasninger.  Det er i forskriften ikke satt krav til at fylkeskommunene skal gjennomføre 
befolkningsundersøkelser. Forskriften gir videre en føring, men ikke plikt, om at 
fylkeskommuner som selv initierer fylkeshelseundersøkelser benytter maler 
utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Det anbefales å samle inn personidentifiserbare 
data. 

 I følge Departementet setter forslag til forskrift ikke nye eller utvidete krav til 
kommunene eller fylkeskommunen som ikke følger direkte fra folkehelseloven. 
Departementet mener derfor at forskriften ikke vil medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser. 

I folkehelseloven § 21, som omhandler fylkeskommunens plikt til å ha oversikt over 
helsetilstanden samt positive og negative påvirkningsfaktorer for helse i fylket, ble det varslet 
at ”Departementet kan gi nærmere forskrifter om fylkeskommunens oversikt, herunder om 
plikt til å gjennomføre befolkningsundersøkelser, og om innholdet i og gjennomføringen av 
slike undersøkelser i fylket.” Under høringen av folkehelseloven kom det fram et ønske om 
en viss standardisering av disse oversiktene slik at sammenlikning over tid og mellom 
fylker/kommuner er mulig. 

Forskriften vil hjemles i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Det følger av 
folkehelseloven §§ 5 og 21 at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over 
befolkningens helse og de faktorer som virker inn på denne. Oversikten skal være skriftlig og 
identifisere folkehelseutfordringene, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold, samt 
rette særlig oppmerksomhet på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde 
sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Kommunens og 
fylkeskommunens krav etter loven er bygget opp som en styringssirkel, tilpasset plan- og 
bygningsloven: Først oversikt, så vurdere hva dette innebærer av planbehov, så planlegging, 
iverksetting av tiltak vurdering av tiltak før ny oversikt basert på resultater og erfaringer i 
tillegg til ny oppdatert data og vurderinger. Denne sirkelen følger kommunens plansyklus på 
4 år.   
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Formål 
Hovedformålet med oversiktene etter folkehelseloven er å ha kunnskap om helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer for helse på populasjonsnivå som grunnlag for mål, strategier og tiltak i et 
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Departementet foreslår at forskriftens formål skal 
være å legge til rette for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid, og å samordne og 
standardisere arbeidet med, og innhold i oversikter. Forskriftsregulering skal bidra til å sikre 
at oversiktsarbeidet blir mer målrettet og effektivt. 
 
DRØFTING: 
Rådmannen er positiv og mener en nasjonal koordinering er nødvendig for å sikre 
standardisering og kvalitet i arbeidet med å fremskaffe oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer for helse. Maler for undersøkelsene må utvikles i nært samarbeid mellom 
Folkehelseinstituttet og de regionale partnerskap for folkehelsearbeid. Selv om 
folkehelsearbeid fra tidligere har vært lovfestet for både fylkeskommuner og kommuner er 
det vanskelig å vurdere det økte kravet til systematikk og kunnskapsbasert arbeid som en 
videreføring av eksisterende oppgaver. Det vil være svært ressurskrevende for 
fylkeskommunene å bygge opp egne miljøer med tilstrekkelig kompetanse på dette feltet. 
Betydelige ressurser er nødvendig for at dette arbeidet skal kvalitetssikres. Det er behov for 
en tydeligere avklaring av ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune i forhold til 
kunnskapsinnhenting. 
 
Generelt om forskriften  
Det er viktig og riktig at folkehelsearbeidet bygger på et langsiktig og systematisk arbeid. 
Kommunens og fylkeskommunens krav etter loven er bygget opp som en styringssirkel, 
tilpasset plan- og bygningsloven. Dette vil ha store konsekvenser for kommunen og vi mener 
at forskriften klargjør lite utover det som allerede er lovfestet.  
 
Denne forskriften vil legge føringer for det videre folkehelsearbeidet. Dette er et arbeid som i 
stor grad skal foregå lokalt. Det er også slik at kunnskapen om hvordan en best kan gjøre 
innsats på de bakenforliggende årsakene ikke er god nok. Vi mener derfor at det burde 
komme en stortingsmelding på folkehelseområdet som tok for seg hele området.     
Utkastet til forskrift mangler en nærmere beskrivelse av innhold i fylkeshelseundersøkelsene. 
Departementet foreslår at Nasjonalt folkehelseinstitutt får i oppgave å sørge for utarbeidelse 
av maler for innhold og gjennomføring av dette. Det forutsettes at Folkehelseinstituttet 
involverer relevante aktører i arbeidet. Men det kommer ikke klart fram hverken om eller når 
dette sendes på høring. I Sør- Trøndelag har vi avtale med Senter for helsefremmende 
forskning, HIST/NTNU og tett samarbeid med HUNT forskningssenter, NTNU. Dette er store 
og tunge kunnskaps- og forskningsmiljø med mye og lang kompetanse på dette området. 
Disse må bli involvert.  
 
Disse miljøene (Senter for helsefremmende forskning, HIST/NTNU og HUNT 
forskningssenter, NTNU) har også erfaringer med å se på sammenhengen mellom 
paragrafene 5 og 6 i folkehelseloven som er sentrale i det å koble folkehelsearbeid med 
planarbeid. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen 
og vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Det er derfor viktig å evaluere hvilke data, dvs. 
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hvilke variabler, som er praktisk anvendbare på kommunenivå, og finne den enkleste måten 
å samle data på. Det vil derfor være riktig å involvere disse miljøene i det videre arbeidet  
Forventningene til hva kommunene faktisk skal løse av folkehelseutfordringer er for store. 
Sosial ulikhet i helse er knyttet opp mot utdanning, arbeid, fattigdom. Forskriften klargjør ikke 
hvem som eier eller har virkemidlene i forhold til de eventuelle indikatorene eller 
påvirkningsfaktorene. Det er lagt stor vekt på sosiale helseforskjeller i hele høringsnotatet. 
Det er ikke klargjort hvilket forvaltningsnivå som har virkemidlene. I de fleste tilfeller er det 
staten. 
 

Om økonomiske og administrative konsekvenser 
Det kan hevdes at det i den nye reviderte folkehelseloven ikke innføres nye krav eller 
utvidede krav i forhold til fylkeskommunens ansvar for oversiktsarbeidet med referanse til 
tidligere folkehelselov som trådte i kraft 1.1.2010. Men vi må påpeke at fylkeskommunen på 
langt nær fikk økonomisk kompensasjon for de nye oppgavene fylkeskommunen fikk den 
gang, noe vi også vedtok i forbindelse med høringen til folkehelseloven den gang.  
Det bør utredes hvordan fylkeskommunen og kommunene kan imøtekomme kravene til 
kompetanse, og økonomiske og administrative resurser i forhold til krav om oversikt og 
påvirkningsfaktorer.  
 
Om indikatorer 
Kulturindikatorer: Ingen kultur- eller indikatorer på samfunnsdeltakelse er hittil med i 
folkehelseprofilen. Det vil være behov for slike indikatorer i forhold til det brede 
folkehelsebegrepet og få økt kunnskap om de helsefremmende faktorene i 
folkehelsearbeidet.  
 
Forskriften gir liten veiledning og konkretisering av loven. I høringsnotatet burde forskriftens 
§§3 og 4 vært definert eller utdypet nærmer, enn kun dette: «oversikten skal inneholde 
opplysninger om helsetilstand, levevaner, befolkningssammensetning, oppvekst og levekår 
som for eksempel økonomiske vilkår, arbeidsforhold og utdanning, samt fysiske, biologiske, 
kjemiske og sosialt miljø». 
Hvordan disse temaene kan operasjonaliseres er ikke nevnt i forskriften, men i folkehelsas 
nye database. Den praktiske veiledningen i tolkningen av loven, blir således å finne på 
folkehelsas nettside.  
 
Utkastet til forskrift mangler også en nærmere beskrivelse av innholdet i 
fylkeshelseundersøkelsene. Departementet foreslår at nasjonalt folkehelseinstitutt får i 
oppgave å sørge for utarbeidelse av maler for innhold og gjennomføring av dette. Her må 
andre relevante miljøer trekkes inn. Det må derfor komme klart fram i forskriften at innhold, 
maler mv sendes på høring. Forskriften bør også revideres i den forbindelse. 

 
 
FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON: 
 
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget uttrykker at Sør-Trøndelag fylkeskommune ser 
det som formålstjenlig at fylkeskommunene får en sterkere rolle i folkehelsearbeidet 
framover, i tråd med den rolle det legges opp til i ny lov- og ny forskrift. Det bør dog 
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understrekes viktigheten av at staten følger opp en slik rolle og ansvar med økte finansielle 
rammer. Fylkesutvalget anbefales for øvrig å slutte seg til de vurderinger og synspunkt som 
framkommer i saksutredningen vedr. forslag til ny forskrift. 
  
 
 


