
 

Uttalelse 

 

 

Lufthavnveien 11
Postboks 243

N-8376 LEKNES
NorgeNorsk nettverk av helse- og miljøkommuner

Folkehelse som en likeverdig del av regional utvikling 
 
Østfold fylkeskommune og Folkehelseprogrammet i Østfold arrangerte den nasjonale plan- og 
folkehelsekonferansen ”Et løp mot fremtiden” fra 23. – 24. november 2006. 150 personer, i hovedsak 
fra kommuner og fylkeskommuner over hele landet, deltok. Konferansen fokuserte på hvordan 
folkehelsearbeidet på best mulig måte kan ivaretas i de eventuelle nye regionene. 
KS, Miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet var noen av medarrangørene.  
 
Etter initiativ fra Folkehelseprogrammet i Østfold og Norsk nettverk- av helse og miljøkommuner, ble 
det som et resultat av konferansen satt ned en arbeidsgruppe. Den fikk i mandat å analysere 
folkehelsedimensjonen ved Stortingsmelding nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional 
fremtid med sikte på å komme med forslag til forbedringer tuftet på tilbakemeldingene fra 
konferansen.  
 
Arbeidsgruppens arbeid ble ledet av Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Det er et 
landsomfattende folkehelsenettverk, bestående av fylkeskommuner og kommuner over hele landet. 
Nettverket har oppnådd status som en del av Verdens Helseorganisasjon sitt flaggskip, ”Healthy 
Cities”. 
 
Arbeidsgruppen nettverket har ledet består av representanter fra Østfold fylkeskommune, 
Folkehelseprogrammet i Østfold, Vest-Agder fylkeskommune, Sogn- og Fjordane fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Troms, Stange kommune og Høgskulen i Volda.  
 
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner ser positivt på at eksisterende fylkeskommunale oppgaver 
foreslås videreført. Meldingens vedlegg nr. 1 gir dessuten en veldig god definisjon av folkehelsearbeid 
og en dekkende beskrivelse av det regionale folkehelsearbeidet. Imidlertid gjøres Kommunal- og 
forvaltningskomiteen oppmerksom på forhold som bør komme tydeligere frem, og komiteen bes ta 
hensyn til følgende merknader: 
 
Merknader til kapittel 3: 
 

- Stortingsmelding nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional fremtid må sees i 
sammenheng med Stortingsmelding nr. 16 (2003 – 2004) Resept for et Sunnere Norge. 
Sistnevnte understreket lokaldemokratiets betydning for folkehelsearbeidet. Den utfordret 
norske fylker til å satse på folkehelse og ta ansvar for å bygge opp og koordinere en 
folkehelsekjede gjennom partnerskap med kommuner, statlige instanser, fagmiljø og frivillige 
organisasjoner. Samtlige fylker har på denne bakgrunn opprettet, eller er i ferd med å opprette, 
regionale folkehelsepartnerskap. Det er ønskelig å videreføre og styrke denne satsningen som 
et ledd i vitaliseringen av lokal- og regionaldemokratiet. Samhandlingsarenaen må være preget 
av åpenhet og likeverdighet mellom aktørene. 

 
- Folkehelsearbeid er en viktig del av fylkeskommunens oppgaveportefølje, jfr. Avsnitt 1.8 i 

vedlegg 1. Rollen som regional pådriver og samordner må styrkes i en eventuell ny 
regionmodell. 
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- Folks helse er en viktig del av den lokale, regionale og nasjonale konkurransekraften. 
Næringslivet gis dårligere vilkår der medarbeiderne er forfulgt av sykdommer eller er utsatt 
for skader og ulykker. Gjennom systematisk satsning på forebyggende og helsefremmende 
arbeid vil sykefraværet reduseres og arbeidskapasiteten økes. Samtidig vil fokus på utvikling 
av levende og trygge nærmiljøer være et fortrinn for regioner i kampen om arbeidskraft.  

 



 
Merknader til kapittel 4: 
 

- Folkehelsearbeid er et prioritert område på lik linje med andre fylkeskommunale oppgaver. 
Temaet er i svært liten grad omtalt i stortingsmeldingen. Følgende områder bør styrkes i 
forhold til dagens status: 

 
• De regionale folkehelsepartnerskapene bør videreutvikles og styrkes, og 

fylkeskommunene må ivareta folkehelseoppgaver som bidrar til å øke omfanget og 
effekten av kommunenes innsats i lokalsamfunnene 

 
• Fylkeskommunene må i rollen som regional utviklingsaktør gis mulighet og rammer 

for å videreutvikle partnerskapsstrategien og involvere alle kommuner i arbeidet. 
 

• Det gis tilslutning til KS sin plattform for forvaltningsreformen som påpeker at 
regionen bør ha et samordningsansvar for folkehelsearbeid på regionalt nivå. 
 

• Fylkeskommunene må fylle oppgaven som en regional utviklingsaktør i 
folkehelsearbeidet. Den må således bistå kommuner, næringsliv og frivillige 
organisasjoner med rådgivning og faglig beslutningsunderlag med utgangspunkt i de 
regionale helse- og levekårsutfordringene.   
 

• Folkehelsearbeid er et tverrfaglig satsningsområde, men også en disiplin som krever 
egen fagkompetanse. Kommunal- og forvaltningskomiteen er av den oppfatning at 
feltet må betraktes som et selvstendig virksomhetsområde i det regionale 
utviklingsarbeidet og ikke bare som en del av den regionale planmyndigheten. 

 
- I forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) vedtok et enstemmig 

Storting at hensynet til folkehelse skal gå frem av plan- og bygningslovens formålsparagraf. 
Folkehelsearbeid er en sektorovergripende oppgave. Det er derfor nødvendig at folkehelse 
fremheves eksplisitt i formålsparagrafen. 

 
- Stortingsmelding nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional fremtid peker på at det 

vurderes å følge opp planlovutvalgets forslag om en regional planstrategi og et regionalt 
handlingsprogram med en egen forskrift. En slik forskrift om innhold i og opplegg for de 
enkelte delene av den regionale planleggingen må i så fall også angi mål og retning for 
regional folkehelseplanlegging. 

 
Andre merknader: 
 

- Regjeringen har vurdert hvilke oppgaver som evt. kan flyttes fra statlig nivå til nye regioner. 
Det er bemerkelsesverdig at en eventuell flytting av oppgaver innenfor folkehelsefeltet ikke 
engang synes å være vurdert i utarbeidelsen av stortingsmeldingen. 

 
- Folkehelsearbeid vil være et prioritert område når det gjelder de regionale utviklingsmidlene 

som allerede bevilges gjennom Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Begrunnelse for uttalelsen 
 
Folkehelsearbeid dreier seg om helsetjenester, arbeidsplasser, boliger, skoler og utdanning, trafikk, 
sosial trygghet, fysisk og sosialt miljø, kulturtilbud, personlig livsstil og familieforhold m.m. Dette 
viser at alle sektorer rår over faktorer som påvirker helse og trivsel.  Folkehelsearbeidet er derfor 
tverrfaglig, sektorovergripende og avhengig av politisk forankring og vilje på alle nivå.   
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Det er i lokalsamfunnene folk bor. For positiv livsutfoldelse er det viktig at lokalsamfunnene er 
oversiktelige og inkluderende med tilgjengelighet og deltagelse for alle. Å etablere møteplasser på 
tvers av generasjoner, nasjonalitet og funksjonsnivå, for eksempel gjennom ulike kultur- og 
fritidsaktiviteter, er viktig. Det handler om å mobilisere, initiere og samordne ressurser på tvers av 
kommunal og frivillige sektor. Lag og organisasjoner, bygdelag og lignende er viktige aktører i 
arbeidet med å fremme identitet og bolyst.   
 
Norge står overfor en rekke helseutfordringer. Røyking, rusmisbruk, fedme, ulykker, inaktivitet og 
psykiske lidelser er bare noen av mange problemer. Ikke bare fører dette til mistrivsel og nedsatt 
funksjonsevne. Det medfører også enorme samfunnskostnader, som gir seg utslag i eksplosivt økende 
utgifter til helsetjenestene Men løsningen er ikke mer behandling. Løsningen er heller ikke mer 
velferd. Problemene må forebygges! Her spiller både kommuner, fylker og stat en viktig rolle. 
Folkehelsearbeid er således en viktig dimensjon ved lokal og regional samfunnsutvikling. 
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