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Tønsberg kommune høringsuttalelse til Høring av forskrift om oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) 
 

_ 
Tønsberg Bystyre vedtok 14.03.12 i sak 023/12 følgende høringsuttalelse til ny forskrift om 
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften): 
 
Generelt er kommunen enig i at det forskriftsfestes hvilket ansvar kommunene, 
fylkeskommunene og Folkehelseinstituttet skal ha i forhold til oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer, som skal danne grunnlag for kommunens planstrategi.  
 
Kommunen ser at det er positivt med en utvikling der folkehelse vektlegges i lovs form for både 
kommune og fylkeskommune. 
 
Kommunen ser, som KS, behovet for at det utarbeides bedre oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen til bruk i det lokale arbeidet. Analyser, strategier og systematiske tiltak vil imidlertid 
kreve en styrking av plan- og analyse delen i kommunene. Kommunen er av den formening at 
målene i folkehelseloven ikke kan nås uten betydelig økning i økonomiske og administrative 
ressurser til kommunene/fylkeskommunene. 
 
Formål 
Tønsberg kommunen mener at formålet om å legge til rette for et systematisk og 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid, ved å samordne arbeidet med å få et riktig bilde av 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer samsvarer med det behovet kommunen har. 
 
 
Kommunens arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
Tønsberg kommunen ser at det er viktig at kommunen fortløpende dokumenterer helsetilstand 
og påvirkningsfaktorer slik at både løpende og langsiktig folkehelsearbeid er bygd på fakta. Vi 
mener også at det er viktig å knytte dette opp mot planstrategiarbeidet.  
Dette arbeidet krever en tilfredsstillende epidemiologisk/statistikk- og analysekompetanse som 
mange kommuner ikke har til stede i dag. 
 
Kommunen støtter KS i at det vil være ressursbesparende og hensiktsmessig at dette arbeidet i 
sin helhet legges til sentrale myndigheter. Staten bør utvikle grunnlagsdokumentasjon og 
styringsdata som et tilbud til kommunen og fylkeskommunene, slik at disse i mye større gra kan 
nytte sin kompetanse og sine ressurser til målrettede tiltak. 
 
Vi ser at et slikt arbeid vil få administrative og økonomiske konsekvenser som ikke er belyst 
godt nok i høringsbrevet.  
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Forskning 
Forskning er ikke berørt i forskriften.  
 
Kommunen mener det ikke er nok evidensbasert kunnskap om hva slags forebyggende tiltak 
som fungerer. Kommunen deler KS`s skepsis til forskriftens sterke fokus på sykdom, og ønsker 
mer kunnskap og fokus på faktorer som virker beskyttende på folkehelsen. 
 
Høringsuttalelse slutt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Harald Næss 
fagenhetsleder Helse og omsorg 
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