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Departementsforeleggelse - Utkast til forskrift Kommunens helsefremmende 

og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 

Finansdepartementet (FIN) viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

av 28. juli 2017 om ovennevnte. Frist for merknader er satt til fredag 25. august. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ber om tilslutning til å sende på høring et utkast til 

revidert forskrift for Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De største endringene er ifølge HOD en 

tydeliggjøring av virksomhetens systemansvar for å forebygge, avdekke og avverge 

vold og seksuelle overgrep. Det foreslås også å understreke virksomhetens ansvar for å 

bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. 

 

Forslaget til revidert forskrift er en oppfølging av endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven som vil tre i kraft fra 1. januar 2018.  

 

FINs vurdering 

I ny lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 andre ledd heter det: «For å oppfylle 

ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, 

jordmor og helsesøster.» 

 

For å følge opp denne lovendringen foreslår HOD følgende forskriftsendring: «§ 3 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha et tverrfaglig tilbud og minst ha knyttet til seg 

lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster.» 

 



Side 2 

 

FIN peker på at HODs forslag til forskriftsendring ikke samsvarer med ordlyden i ny 

lov. Det vil kunne skape uklarheter om det rettslige innholdet når HOD omtaler 

forskriftskravet annerledes enn gjeldende lovkrav. FIN mener at forslaget til 

forskriftsendring kan leses som en innstramming av lovkravet om kommunal 

tilknytning, ved at det stilles krav knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 

ikke bare til kommunen, og ber om at forslaget tas ut. 

 

 

FIN viser også til omtalen av økonomiske og administrative konsekvenser, der det 

heter følgende: 

 

«Det er imidlertid ikke mulig å anslå i hvor stort omfang dette eventuelt ikke gjøres i 

dag, men det dreier seg høyst sannsynlig om få personer. Sammenlignet med 

Regjeringens store satsning på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i årene 2014-2017 

er det ikke grunnlag for å ta høyde for ekstra utgifter til å oppfylle denne delen av 

Barnevaksinasjonsprogrammet.»  

 

FIN tolker HOD til at det ikke anslås betydelige ekstrautgifter i kommunene. Siste 

setning kan imidlertid leses som at det kan være betydelige kostnader, men at disse må 

forventes å være dekket i tidligere budsjettøkninger. FIN mener det enten bør fremgå 

at det er en konkret kobling mellom tidligere budsjettøkninger og forslaget om å 

forskriftsfeste dagens praksis i barnevaksinasjonsprogrammet eller at det ikke 

forventes kostnader av betydning for kommunene ved forskriftsfestingen. FIN ber om å 

få forelagt forslag til justert omtale. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Maria T. Storeng  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Tarjei Havnes 

underdirektør 
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