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Stortingets revisjons- og 
kontrollorgan 
 
• Reviderer 215 statlige virksomheter 

• Kontrollerer forvaltningen i 126 selskaper 

• 465 årsverk 

• Hovedkontor i Oslo,  

• 6 regionskontor  

• 8 lokalkontor 

 



Mål: bedre offentlig ressursbruk 
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Riksrevisjonen skal bidra til at felleskapets midler og 

verdier blir brukt slik Stortinget har bestemt.  

 

Det gjør vi gjennom: 

 

• revisjon  

• kontroll 

• veiledning 

 



Våren 2015 - Riksrevisjonen 
undersøker offentlig folkehelsearbeid 
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Målet med undersøkelsen:  

• Vurdere i hvilken grad kommunenes og 

fylkeskommunenes folkehelsearbeid er 

systematisk og langsiktig 

 

• Vurdere i hvilken utstrekning de statlige 

virkemidlene understøtter dette arbeidet 
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Hovedfunn: 

• De fleste kommunene har foreløpig ikke etablert et 

systematisk folkehelsearbeid 
 

• Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak er ikke 

tilstrekkelig kunnskapsbasert 
 

• Folkehelsearbeidet er ikke godt nok forankret i 

sektorer utenfor helse. 
 

• Det er behov for å styrke oppfølgingen av det 

kommunale folkehelsearbeidet 
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Få kommuner har utarbeidet 
oversikt over folkehelsen 
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• kommunene mangler kunnskap om bl.a. 

- levevaner 

- helsefremmende faktorer 

- sosiale forskjeller i helse 

 

• oversiktsarbeidet er ressurskrevende 

 

• kompetansen varierer 
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Hvorfor har kommunene ikke 
oversikt?  



Mange har kommet kort i 
planarbeidet 
 
 
 

 
• Kun 40 prosent av kommunene har beskrevet 

utfordringer, mål og strategier for folkehelse i 

kommuneplanen 
 

• 60 prosent av kommunene mener de har kommet 

kort i arbeidet med folkehelse i kommuneplanen 
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Behov for styrking av statlig støtte 

 

• 79 prosent av kommunene mener de har behov 

for klarere nasjonale føringer 

• 85 prosent av kommunene ønsker konkretisert 

hva godt folkehelsearbeid innebærer 

• tre av fire kommuner mener kommuneøkonomien 

forhindrer et langsiktig og systematisk 

folkehelsearbeid 

• kommunene trenger mer kunnskap om folkehelse, 

særlig om virkninger av tiltak 
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Behov for bedre forankring på tvers 
av sektorer 
  

• 41 prosent av kommunene har ikke etablert et 

systematisk samarbeid på tvers av sektorer 
 

• Mer tverrsektoriell forankring i staten kan  

tilrettelegge bedre for det lokale og regionale arbeidet 
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Riksrevisjonen anbefaler at Helse- 
og omsorgsdepartementet 

 

• legger til rette for økt kunnskap om folkehelse og hva 

som er effektive folkehelsetiltak, både gjennom 

forskning og formidling av erfaringsbasert kunnskap 
 

• bidrar med tettere oppfølging og tiltak som under-

støtter det lokale og regionale folkehelsearbeidet, 

særlig overfor kommuner som er kommet kort 
 

• styrker arbeidet med å forankre folkehelse på tvers 

av sektorer 
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