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HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING - FORSLAG TIL 
ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNENES HELSEFREMMENDE OG 
FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN 
 

1. Innledning 
Det vises til departementets høringsbrev av 19. november 2019 med forslag om endring i 
forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. 
 
Rettspolitisk forening (Rpf) er en uavhengig forening bestående av jurister, studenter i 
juridiske fag og andre interesserte. Rettspolitisk forening arbeider blant annet for å forsvare 
rettsstatlige verdier og for å bedre den rettslige situasjonen for sosialt vanskeligstilte grupper. 
Vi ønsker med dette å uttale oss om forslaget til endringene som foreslås. 
 

2. Generelt om forslaget 
Rettspolitisk forening er positive til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal kunne gi 
behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske lidelser. Videre følger noen 
bemerkninger til forslaget. 
 

3. Økonomiske og administrative kostnader 
Det fremgår av høringsnotatet at det ikke skal innføres noen plikt for kommunene å tilby 
behandling og oppfølging gjennom helsestasjon og skolehelsetjenesten, og at departementet 
derfor ikke påregner noen økte kostnader for kommunene. Rettspolitisk forening mener dette 
er uheldig, og at det kan føre til at kommuner med mindre ressurser vil måtte prioritere andre 
oppgaver. Det er ikke urimelig å anta at dette spesielt vil ramme kommuner i distriktene, som 
allerede har utfordringer knyttet til å tilby et tilstrekkelig velferdstilbud, jf. Meld. St. 5. For å 
sørge for at skillet mellom kommuner ikke øker, foreslår foreninga at forslaget blir pliktig ref. 
punkt 4, med tilhørende midler. Kommunene vil fortsatt stå fritt til å organisere seg slik de 
mener er mest hensiktsmessig. 
 

4. Forslag til forskriftsendring 



Rettspolitisk forening viser til forskriftens formålsparagraf der det fremgår av bokstav d) at 
utjevning av sosiale helseforskjeller er et av formålene med forskriften. Foreninga vil 
understreke helsestasjonene og skolehelsetjenesten sin unike mulighet til å bidra ytterligere i 
dette arbeidet, og viser til deres innsats med å fremme barn og unges seksuelle helse de 
senere årene. Det er også sentralt at utjevning av sosiale helseforskjeller kan bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller generelt i befolkningen, noe som støtter opp om viktigheten av en 
lovfesting. Foreninga mener at forslaget om forskriftsendring også vil kunne bidra til å 
oppfylle de øvrige bestemmelsene i §1. 
 
Rettspolitisk forening foreslår derfor at endringene føyes til som et annet ledd i §1: 
§1 Formål 
… 
 
Forskriften skal også sikre at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig 
behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander. 
 
 

*** 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til styret i foreninga på e-post styret2@rpf.no. 
 
Med vennlig hilsen 
Kristiane B. Dugstad 
Rettspolitisk forening 
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