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Departementsforeleggelse - utkast til forskrift om kommunens 

helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten  

 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 28. juli 2017 med vedlegg.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:  

 

Til punkt 4.3.1. Om formål 

Følgende tekst i kursiv foreslås tatt inn på side 11, første avsnitt, siste punktum:  

«I forslaget til ny forskrift foreslår departementet i tillegg å ta inn «bidra til å utjevne 

sosiale helseforskjeller» og «bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep 

og omsorgssvikt, herunder negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse»».  

 

Følgende tekst i kursiv foreslås omformulert på side 11, 5. avsnitt, siste punktum:  

«Tjenesten skal også ha oppmerksomhet rettet mot negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i møte med foreldre med innvandrerbakgrunn, og 

barn og unge med flerkulturell bakgrunn».  

 

Følgende tekst i kursiv foreslås inntatt øverst på side 12: 

«Arbeidet mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er høyt prioritert av 

Regjeringen, og en Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017- 2021) har vært 

behandlet i Stortinget (Jf. Prop.12 S (2016-2017). I den sammenheng vises det også til 

handlingsplanen Retten til å bestemme over eget liv: Handlingsplan mot sosial kontroll, 
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tvangsekteskap og kjønnslemleste (2017- 2021), som innebærer en styrking av rettsvesenet 

og den forebyggende innsatsen på området». 

 

 

Til punkt 4.4.3. Om helsepersonellets taushetsplikt og opplysningsplikt 

Følgende tekst i kursiv foreslås inntatt i fjerde avsnitt: «Opplysningsplikten inntrer også 

der det er mistanke om at et barn utsettes for alvorlige overgrep fra andre enn sine 

nærmeste omsorgspersoner, og der man mistenker at barn kan bli utsatt for f.eks. 

negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse». 

 

Til forslag til forskrift - kapittel III Tilbudet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten  

Følgende tekst i kursiv foreslås inntatt i forslag til § 6 på side 26:  

«d) kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer, 

skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge 

vold, overgrep og omsorgssvikt, herunder negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse».  

 

Følgende tekst i kursiv foreslås inntatt i forslag til forslag til § 7:   

«d) kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer, 

skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge  

vold, overgrep og omsorgssvikt, herunder negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse» . 

 

Forholdet til Svalbard 

Vi ber ellers om at det blir omtalt i høringsnotatet hva som skal gjelde for Svalbard. 

Forskrift 3. april 2003 nr. 450 gjelder ikke, siden hjemmelsloven ikke gjelder. Derimot 

forstår vi at forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 vil gjelde delvis, siden helsetilsynsloven 

gjelder for Svalbard og deler av spesialisthelsetjenesteloven. Vi ber om at dette blir 

tydeliggjort i høringsnotatet.  

 

Høringsinstanser 

Til slutt ber vi om at Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen på Svalbard, Sekretariatet 

for konfliktrådene v/Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, Nasjonalt 

Kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi) og MiRA-Ressurssenter for kvinner med 

minoritetsbakgrunn settes på høringslisten.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Harald Aass 

fagdirektør 

 

Toril Juul 

seniorrådgiver 
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