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Høring på Helse- og omsorgdepartementets budsjett for 2017 

I anledning Helse- og omsorgskomiteens høring av forslaget til Helse- og 

omsorgdepartementets budsjett for 2017, ønsker Norges Bygdekvinnelag å kommentere 

Kap. 714 Folkehelse, Post 74. Skolefrukt mv. Posten foreslås redusert fra kroner 35 602 000 

for 2016 til 20 151 000 for 2017. Begrunnelsen for dette er i følge Regjeringen manglende 

etterspørsel etter abonnementsordningen for frukt. 

Norges Bygdekvinnelag er en frivillig organisasjon med 13 500 medlemmer og 450 lokallag. 

Gjennom nasjonale satsinger arbeider Norges Bygdekvinnelag for å påvirke befolkningen til 

mer helsevennlige valg med fokus på fysisk aktivitet og sunn matglede. 

Regjeringen ønsker ikke å innføre et gratis skolemåltid slik Bygdekvinnelaget har som mål for 

å gi barn og ungdom god og sunn mat i løpet av skoledagen.  

Stadig flere skoler tilbyr i dag elevene et felles måltid. De fleste har en eller annen form for 

abonnementsordning, mens tre kommuner har gratis skolemat. Det er Lyngen, Vinje og 

Bykle. Erfaringene er positive. Både barn og voksne opplever at et felles måltid også skaper 

trivsel. Den daglige samtalen rundt bordet med venner, lærere og andre voksne gir trygghet 

og tilhørighet. Rektorer rapporterer også om redusert konfliktnivå, mindre mobbing og 

bedre integrering. 

Basert på de positive erfaringene fra felles måltidsordninger i skolen, lyste Helsedirektoratet 

i juni 2016 ut 4 millioner kroner i tilskudd til lokalt samarbeid om organisering av 

matordninger i skolen. Målet er at kommuner skal prøve ut ulike måter å organisere et 

måltid i grunnskolen på gjennom lokalt samarbeid.  

Norges Bygdekvinnelag oppfordret alle rektorer og skoleeiere til å gripe denne muligheten.  

Selv med kort søknadsfrist var det stor interesse for ordningen lokalt. I alt 120 søkere hvorav 

15 søkere fikk tildelt støtte. Dette vitner om stor interesse og lokalt engasjement for saken 

og et behov langt ut over de midler som var avsatt for 2016. 



Norges Bygdekvinnelag ber på bakgrunn av denne erfaringen Helse- og omsorgskomiteen 

medvirke til at ordningen med tilskudd til lokalt samarbeid om organisering av 

matordninger i skolen, videreføres.   

Norges Bygdekvinnelag ber om at post 74 opprettholdes på kroner 35 602 000. De ubrukte 

midler må heller omdisponeres for å imøtekomme den lokale etterspørselen etter 

tilrettelegging for gode måltidsordninger i skolen. 
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