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HØRINGSUTTALELSE - REVIDERT FORSLAG TIL FORSKRIFT OM 
MARKEDSFØRING RETTET MOT BARN AV USUNN MAT OG DRIKKE

Viser til departementets høringsbrev av 16.05.13.

Ordføreren gir på vegne av Andøy kommune følgende høringsuttalelse til det 
reviderte forslaget til forskrift om markedsføring rettet mot barn av usunn mat og 
drikke:

Generelle kommentarer

Det ligger en stor helseutfordring i overvekt og fedme blant barn og ungdom. Det er 
etter hvert godt dokumentert at usunn livsstil er årsak til for tidlig død hos ca 70% av 
tilfellene, og at barn/ungdom tar med seg usunne vaner videre i livet. 

Det er likeså vel dokumentert at befolkningsrettede tiltak kontra individuelle viser seg 
å ha størst effekt for folkehelsen. 

To av de grunnleggene prinsippene i folkehelsearbeidet er ”føre-var”-prinsippet samt 
utjevning av sosiale helseforskjeller. I Folkehelsemeldingen sies det også klart at 
næringslivet både kan og bør ta et større ansvar for sunn mat. 

Konklusjon

Etter gode og gjennomarbeidede begrunnelser i departementenes høringsutkast 
støtter Andøy kommune Helse- og omsorgsdepartementets og Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementets mening om at forslaget må fastsettes som forskrift. 

Andøy kommune er ikke enig i bransjens oppfatning om at et forbedret 
selvreguleringssystem for markedsføring av usunn mat og drikke til barn er et bedre 
og mer effektivt virkemiddel enn forskriftsregulering. 
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Avsluttende kommentar

Et godt folkehelsearbeid må ha en helhetlig tilnærming, og samarbeid med alle som 
påvirker og former våre liv er avgjørende. 

Barn og unge er en sårbar gruppe og er ikke i stand til å selv å foreta valg. Det 
foreligger nok kunnskap om hvordan markedsføring påvirker barns kosthold, slik at 
tiltak som dette må iverksettes for å møte noen av de utfordringene vi står ovenfor. 

Med hilsen

Jonni H. Solsvik
ordfører
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