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Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot 

barn og unge av usunn mat og drikke 
 

Vi viser til høringsbrevet av 7.juni 2012. 

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. 

 

Barneombudet velger å ikke ta stilling til forslaget om ny regulering av markedsføring rettet 

mot barn og unge av usunn mat og drikke. Slik vi ser det berører forslaget problemstillinger 

som ligger noe i ytterkant av vårt mandat. Forslaget går derimot rett inn i kjerneområdet til 

Forbrukerombudet. 

 

Vi ser at en lovregulering kan være ett av flere virkemidler som i samspill med andre kan 

bidra til å løse dagens og fremtidens kostholdsrelaterte helseutfordringer. Barneombudet vil 

imidlertid understreke at andre helsefremmede tiltak rettet mot barn, så som for eksempel en 

godt utbygget kommunehelsetjeneste vil være bedre egnet til å forebygge kostholdsrelatert 

sykdom.   

 

Over lengre tid er det observert en svekkelse og nedbygging av kommunenes satsing på de 

primære helsetjenestene rettet mot barn og unge. Dette gjelder også helsestasjonen 0-5 år, 

hvor det kuttes blant annet ned på kontroller og hjemmebesøk. I en rapport fra 

helsedirektoratet 2010 ble det slått fast at kapasiteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

er svært utilstrekkelig sett i forhold til deres pålagte oppgaver. Det anslås at det mangler 

drøyt 1500 årsverk i disse tjenestene. Rapporten førte til at Helsedirektoratets laget en 

utviklingsstrategi for å øke kapasiteten. Barneombudet kan ikke se at denne strategien er 

gjennomført.  

 

Helsestasjonene er et lavterskeltilbud, og har derigjennom en unik mulighet til å nå ut til de 

aller fleste barn og foreldre. Her gis det råd og veiledning, barn vaksineres og det foretas 

jevnlige helseundersøkelser for å avdekke om barnet utvikler seg slik det skal, både fysisk og 

psykisk. Denne arenaen er svært gunstig plassert med tanke på å nå ut med viktig  



 

 

 

2 

 

 

kostholdsinformasjon. Og ikke minst med å fange opp signaler om behov for mer individuell 

oppfølging. Barneombudet har derfor anbefalt en nasjonal satsing med øremerkede midler for 

å styrke og gi et realt løft til helsestasjonstjenesten med utgangspunkt i Helsedirektoratets 

utviklingsstrategi. Vi ser det som relevant å benytte anledningen til å minne om denne 

anbefalingen her. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

Camilla Kayed Hilde Rakvaag 

barnefaglig leder seniorrådgiver 

  

 

 

Brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.  

 

 

 

 


