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Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Forebyggende helsetjenester.  
  
Det må settes av tilstrekkelige ressurser  
til å følge opp kommunens forpliktelser 
forslag TIL NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER – 
høringsuttalelse 
Vi viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 15. 
oktober 2010. 
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer 14 større 
friluftslivsorganisasjoner i Norge med nærmere  
600.000 medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. FRIFO arbeider 
for et allsidig, enkelt og naturvennlig  
friluftsliv, og har som mål gjennom naturopplevelse å fremme helse, 
trivsel og økt forståelse for naturens  
egenverd. 
Inaktivitet er en stor trussel mot folkehelsen, og livsstilssykdommer 
medfører allerede i dag store helsekostnader  
for samfunnet. Friluftsliv viser seg i undersøkelser å være en 
foretrukket form for fysisk aktivitet for svært mange  
nordmenn i alle aldersgrupper, og er i hovedsak lavterskelaktiviteter som 
kan utøves på tvers av generasjoner, med  
begrensede krav til funksjons- og prestasjonsevne, utstyr og anlegg. 
Natur er også forholdsvis lett tilgjengelig  
mange steder i landet. 
Friluftslivsorganisasjoner er også godt representert i store deler av 
landet, og bidrar innenfor sine områder med  
aktiviteter og opplysningsarbeid som er viktig for helsefremmende og 
forebyggende arbeid på lokalt plan. På  
regionalt plan arbeider FRIFO aktivt gjennom ”Forum for natur og 
friluftsliv” (FNF), som også samarbeider med  
fylkeskommuner om oppfølging av planverk og tilrettelegging av tiltak. 
FRIFO samarbeider også på sentralt hold  
med norske myndigheter om tiltak som skal sikre bedre fordeling av 
folkehelse. 
Kommentarer og forslag 
FRIFO har følgende kommentarer og forslag til ny lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester: 
Det nye lovforslaget gir kommunene et tydeligere og mer helhetlig ansvar 
med større frihet til å organisere og  
tilpasse tilbudet i samsvar med lokale behov. Kommunens ansvar for 
helsefremmende og forebyggende arbeid  
blir også framhevet og tydeliggjort. Det foreslås lovregulert at kommunen 
og spesialhelsetjeneste skal legge til  
rette for samhandling mellom ulike deltjenester og med andre 
tjenesteytere. 
FRIFO mener det må settes av tilstrekkelige ressurser til kommunene slik 
at det i hver kommune finnes  
folkehelsekoordinatorer eller andre med tid og ressurser til å følge opp 
kommunens forpliktelser.  



I kommunens arbeid med helsefremmende og forebyggende arbeid, ser vi de 
frivillige organisasjonene som en  
viktig ressurs. FRIFO foreslår at staten etablerer en bred og 
forpliktende samfunnsallianse med de aktuelle  
frivillige organisasjoner. Formålet med alliansen er å styrke folkehelsen 
og utjevne sosiale helseforskjeller  
gjennom bruk av friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett. 
FRIFO foreslår at det blir øremerket midler tilsvarende 1% av 
helsebudsjettet til helsefremmende og  
helseforebyggende tiltak gjennom de frivillige organisasjonene. 
FRIFO foreslår videre at det utformes en nasjonal handlingsplan for 
idrett, friluftsliv og folkehelse i et 8-12 års  
perspektiv der grunnlaget er Nasjonal helse- og omsorgsplan, 
Idrettsmeldingen 2011, Idrettspolitisk dokument  
vedtatt på Idrettstinget 2011 og Friluftslivets mål- og 
strategidokumenter. 
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