
Folkehelse i fokus – v/assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen 

 

I løpet av 2014 skal Fylkesmannen gjennomføre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid. 

Tilsynet skal rettes inn mot kommunenes arbeid med løpende oversikt over helsetilstanden, 

og om kommunene på grunnlag av dette arbeidet vurderer folkehelserettede tiltak. 

Noen kommuner i Nord Trøndelag har kommet i gang med et systematisk og 

kunnskapsbasert folkehelsearbeid, men mye arbeid gjenstår. Selv om vi alle erkjenner at det 

er bedre å forebygge enn og reparere, er det langt fra erkjennelse til konkrete handlinger. Vi 

har god kunnskap i Nord Trøndelag om helsetilstanden i befolkningen. HUNT har gitt oss 

verdifull informasjon gjennom tre helseundersøkelser. Det finnes også en rekke andre kilder 

som kan gi oss all den informasjonen vi trenger. Og det mangler ikke på råd og veiledning. 

Hvorfor er det da så vanskelig å komme i gang med konkrete tiltak?  

Det er en stor utfordring i kommunene å vri pengebruken over fra behandling til 

forebygging. I tillegg er det vanskelig fordi folkehelsearbeidet må gjenspeiles i alle sektorer 

sine planer og budsjetter, og arbeidet må henvende seg til alle aldersgrupper. Da er det 

vanskelig å bestemme seg hvor en skal begynne. Det kan det bli mange spennende 

diskusjoner på grunnlag av. Et godt sted å begynne er og rette fokus mot barn og unge. 

Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale at en god barndom varer hele livet. Det er det 

ikke vanskelig å være enig med henne i. Innsats rettet mot barn og unge er det mest 

verdifulle folkehelsearbeidet en kan drive. Barnevernet er en helt avgjørende del av dette 

arbeidet. Vi vet at en dårlig start gir plager hele livet, helsemessig og sosialt. Det å prioritere 

det forebyggende arbeidet og tidlig innsats i barnevernet, er helt avgjørende for mange barn 

og voksnes liv og helse. Likeså tidlig innsats i barnehage og skole når barn sliter.  Vi vet også 

av erfaringer vi ikke minst har gjort her i Nord Trøndelag at skolemat gir gode resultater for 

læringsmiljøet i skolen og for helsa.  Andre tiltak med positiv effekt for barn og unge, er 

tilrettelegging for fysisk aktivitet og gode sosiale møteplasser som ikke er en skjerm. Men alt 

dette koster penger og krever økonomiske prioriteringer. 

Andre innsatsområder som er viktig for barn og unge, er helsestasjonen og helsesøstrenes 

innsats i skolen. Det at kommunene har en god forebyggende innsats mot rus og mobbing er 

andre faktorer som har stor betydning for barn og unges helse. En ansvarlig alkoholpolitikk 

med klare aldersgrenser og klare holdninger til hvordan alkoholloven skal håndheves både 

hos næringsdrivende med skjenkeløyve og hos arrangører av martnaer og festivaler, er en 

avgjørende faktor for hvordan et godt oppvekstmiljø etableres og vedvarer i en kommune. 

I det hele tatt er det mange områder kommunene kan rette sin innsats mot for å skape et 

helsefremmende lokalsamfunn.  Men det må være noe en vil og dermed prioriter også 

økonomisk. Det er en vanskelig jobb for våre lokalpolitikere, men jeg har stor tro på at vi nå 

setter fart i arbeidet gjennom et godt partnerskap mellom KS, Fylkeskommunen og 



Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Sammen skal vi sette det kunnskapsbaserte 

folkehelsearbeidet på dagsorden, både det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Hos 

Fylkesmannen håper vi kommunestyrene med ordførerne i spissen setter folkehelsearbeidet 

i fokus i tiden fremover. Det er den beste investering de kan gjøre for sitt lokalsamfunn! 


