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Møtebehandling 
Representanten Thore Westermoen (KrF) fremmet følgende alternative forslag til 
punkt 4: 
Vest-Agder fylkeskommune ser 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 analysedelen i 
kommunene. Vest-Agder fylkeskommune mener at målene i folkehelseloven ikke kan 
nås uten betydelig økning i økonomiske og administrative ressurser til 
kommunene/fylkeskommunene. 
 
Representanten Sally Vennesland (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1: 
Det frarådes å samle inn personidentifiserbare data. 
 
Votering 
Det ble foretatt punktvis votering: 
Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Venneslands forslag til tillegg til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Fylkesrådmannens forslag til punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens forslag til punkt 4 og Westermoens 
forslag ble Westermoens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

1. Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på at Helse- og 
omsorgsdepartementet presenterer forslag til forskrift om oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Dette vil legge til rette for et systematisk 
og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. 
Det frarådes å samle inn personidentifiserbare data. 

2. Det er behov for tydeligere avklaring av ansvar mellom stat, fylkeskommune 
og kommune i forhold til kunnskapsinnhenting for helseoversikt. 
Fylkesutvalget foreslår at staten ved Nasjonalt folkehelseinstitutt må ta ansvar 
for å gjennomføre og finansiere en nasjonal befolkningsundersøkelse med 



 
 

 2

fylkesrepresentative utvalg for å dekke et nasjonalt grunnleggende behov for 
relevant folkehelsestatestikk. 

3. Det oppfattes positivt at fylkeskommunene hvert fjerde år skal utarbeide et 
strategisk dokument om folkehelseutfordringene i fylket, basert på tilgjengelig 
relevant statistikk fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det er en naturlig 
konsekvens av fylkeskommunenes rolle og en naturlig oppgave på linje med 
tilsvarende strategiske grunnlagsdokumenter for andre fylkeskommunale 
ansvarsområder. Det er opp til hver enkelt fylkeskommune å følge opp 
analysene supplert med egne strategiske dokument i forhold regionale og 
lokale utfordringer. 

4. Vest-Agder fylkeskommune ser 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 
analysedelen i kommunene. Vest-Agder fylkeskommune mener at målene i 
folkehelseloven ikke kan nås uten betydelig økning i økonomiske og 
administrative ressurser til kommunene/fylkeskommunene. 

 
 
 
 


