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Anbefalte tiltak med separat prioritering
for viktighet, oppnåelighet og sosial
utjevning
Anbefalte tiltak innen politikkområder
Tabell V3-1. Rangering basert på «viktighet»
Rangering Anbefalte tiltak
Aktivt bruke prisvirkemidler: Innføre en differensiert sukkeravgift
1
2

Trappe opp innsatsen for å skape sunne matomgivelser og gjøre sunne valg enkle i
offentlige sammenhenger

3

Kreve resultater i arbeidet med Intensjonsavtalen

4

Pålegge alle kommuner å tilby et enkelt skolemåltid

5

Innføre en lovregulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn

6

Fremme sunne matomgivelser i butikk

7

Sette tydeligere krav til kommuners bruk og etterlevelse av råd og veivisere

8

Fremme sunne matomgivelser i lokalsamfunn - opprette "sikkerhetssoner" rundt
skoler og idrettsarenaer

9

Innføre en obligatorisk merkeordning av kalorier, fett, salt og sukker for store aktører i
serveringsbransjen

10

Innføre lovregulering av salg og markedsføring av høy-koffeinholdige energidrikker

11

Være pådriver overfor EU for å endre matlovgivningen og bl a få på plass merking av
sukker

12

Sikre at barnehagen er reklamefri

13

Øremerket satsning på forskning - produksjon av plantebaserte matvarer.

14

Få inn helse- og miljøhensyn i formålet til regelverket for Omsetningsrådet
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Tabell V3-2. Rangering basert på «oppnåelighet»
Rangering Anbefalte tiltak
Sikre at barnehagen er reklamefri
1
2

Sette tydeligere krav til kommuners bruk og etterlevelse av råd og veivisere

3

Kreve resultater i arbeidet med Intensjonsavtalen

4

Aktivt bruke prisvirkemidler: Innføre en differensiert sukkeravgift

5

Øremerket satsning på forskning - produksjon av plantebaserte matvarer.

6

Fremme sunne matomgivelser i butikk

7

Innføre lovregulering av salg og markedsføring av høy-koffeinholdige energidrikker

8

Innføre en lovregulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn

9

Trappe opp innsatsen for å skape sunne matomgivelser og gjøre sunne valg enkle i
offentlige sammenhenger

10

Få inn helse- og miljøhensyn i formålet til regelverket for Omsetningsrådet

11

Pålegge alle kommuner å tilby et enkelt skolemåltid

12

Innføre en obligatorisk merkeordning av kalorier, fett, salt og sukker for store aktører i
serveringsbransjen

13

Fremme sunne matomgivelser i lokalsamfunn - opprette "sikkerhetssoner" rundt
skoler og idrettsarenaer

14

Være pådriver overfor EU for å endre matlovgivningen og bl a få på plass merking av
sukker
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Tabell V3-3. Rangering basert på «potensiale til sosial utjevning»
Rangering Anbefalte tiltak
Aktivt bruke prisvirkemidler: Innføre en differensiert sukkeravgift
1
2

Pålegge alle kommuner å tilby et enkelt skolemåltid

3

Trappe opp innsatsen for å skape sunne matomgivelser og gjøre sunne valg enkle i
offentlige sammenhenger

4

Fremme sunne matomgivelser i butikk

5

Innføre en lovregulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn

6

Sette tydeligere krav til kommuners bruk og etterlevelse av råd og veivisere

7

Kreve resultater i arbeidet med Intensjonsavtalen

8

Fremme sunne matomgivelser i lokalsamfunn - opprette "sikkerhetssoner" rundt
skoler og idrettsarenaer

9

Sikre at barnehagen er reklamefri

10

Innføre lovregulering av salg og markedsføring av høy-koffeinholdige energidrikker

11

Innføre en obligatorisk merkeordning av kalorier, fett, salt og sukker for store aktører i
serveringsbransjen

12

Være pådriver overfor EU for å endre matlovgivningen og bl a få på plass merking av
sukker

13

Få inn helse- og miljøhensyn i formålet til regelverket for Omsetningsrådet

14

Øremerket satsning på forskning - produksjon av plantebaserte matvarer.
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Anbefalte tiltak innen infrastrukturområder
Tabell V3-4. Rangering basert på «viktighet»
Rangering Anbefalte tiltak
Vise tydelig, kunnskapsbasert og samordnet politisk lederskap
1
2

Sikre at det er tilgang på kvalifisert ernærings- og kostholdskompetanse i offentlig
sektor

3

Sikre langsiktig finansiering av forebyggende ernærings- og folkehelsearbeid i fylker og
kommuner

4

Sørge for å styrke arbeidet med ernæring i folkehelsearbeidet og at «helse i alt vi gjør»
implementeres på alle nivåer

5

Kraftig opptrapping av innsatsen rundt overvåking og datainnsamling når det gjelder
kosthold, ernæring og helse

6

Bedre overvåking av etterlevelsen av retningslinjer for mat i barnehage, skole og SFO,
inkludert i skolekantiner og -kiosker

7

Integrere mat- og ernæringskompetanse ("nutrition literacy") som sentrale deler av
helsekompetanse

8

Sikre samordning og sammenheng mellom ernæring og alle andre relevante
politikkområder

9

Verne ernæringspolitikken mot utilbørlig påvirkning fra kommersielle interesser

10

Bedre involvering av frivillig sektor og sivilsamfunn i ernæringspolitikken

11

Opprette en folkehelseminister under statsministerens kontor
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Tabell V3-5. Rangering basert på «oppnåelighet»
Rangering Anbefalte tiltak
Vise tydelig, kunnskapsbasert og samordnet politisk lederskap
1
2

Bedre overvåking av etterlevelsen av retningslinjer for mat i barnehage, skole og SFO,
inkludert i skolekantiner og -kiosker

3

Integrere mat- og ernæringskompetanse ("nutrition literacy") som sentrale deler av
helsekompetanse

4

Bedre involvering av frivillig sektor og sivilsamfunn i ernæringspolitikken

5

Sørge for å styrke arbeidet med ernæring i folkehelsearbeidet og at «helse i alt vi gjør»
implementeres på alle nivåer

6

Sikre at det er tilgang på kvalifisert ernærings- og kostholdskompetanse i offentlig
sektor

7

Sikre samordning og sammenheng mellom ernæring og alle andre relevante
politikkområder

8

Opprette en folkehelseminister under statsministerens kontor

9

Kraftig opptrapping av innsatsen rundt overvåking og datainnsamling når det gjelder
kosthold, ernæring og helse

10

Verne ernæringspolitikken mot utilbørlig påvirkning fra kommersielle interesser

11

Sikre langsiktig finansiering av forebyggende ernærings- og folkehelsearbeid i fylker og
kommuner

