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FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV — HØRINGSUTTALELSE FRA BAMBLE KOMMUNE

Bamble kommune hilser den nye loven om folkehelsearbeid velkommen. Det er en viktig lov for å nå
samhandlingsreformens intensjon om å forebygge mer og bedre og for å dreie kommunenes fokus
mer fra reparasjon til forebygging.
Vi støtter lovforslaget slik det fremmes, men ønsker å komme med noen kommentarer.

Kommunestyret vil få høringsuttalelsen til orientering 10. febr. 2011.

Kommentarer vedr. Del IV Utkast til lov om folkehelsearbeid :

Kapittel 1

Kultur og Oppvekst
Oppvekst

Rådhuset, Kirkeveien 12
3970 Langesund
postmottak@bamble.kommune.
no

Postadresse: Postboks 80,
3993 Langesund

Tlf.: 35 96 50 00
Fax: 35 96 50 10
35 96 50 00

Org.nr. 940 244 145 MVA
Bankgiro: 2601.08.00527

Dato:
02.12.2010

Bamble kommune har siden 2006 hatt et partnerskap med Telemark Fylkeskommune om folkehelse,
og er i ferd med å kartlegge og bygge opp kompetanse og tiltak på dette feltet.

§1Formål  
Vi støtter formålet med loven om å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar
til å motvirke sosiale helseforskjeller. Arbeidet med sosiale helseforskjeller ser vi er et langsiktig
arbeid, som fordrer tiltak på en brei front fra ulike sektorer og nivåer i samfunnet.

Kommunene trenger styrket veiledning i det å jobbe mot sosial ulikhet i helse. Det trengs konkret
kunnskap om hvordan lykkes i å heve helsen til de som trenger det mest. Som det er påpekt i
høringsnotatet, er det her det er størst samfunnsgevinst å hente. I tillegg til den personlige gevinsten
det er for hver enkelt å få en bedre helse og livskvalitet.



Kapittel 2- Kommunens ansvar

4 Kommunens avsvar for folkehelsearbeid
Vi støtter lovutkastet. Og vil spesielt vektlegge viktigheten av at folkehelsearbeid er hele kommunens
ansvar og at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse.

5 Oversikt over helsetilstand o åvirknin sfaktorer
Vi støtter lovutkastet. På overordnet nivå vil det være økt behov for kartleggings/utrednings- og
analysekompetanse. For å ivareta krav til oversikt over folkehelsetilstanden og utfordringer. Her ser
vi at spesielt fylkeskommunen vil kunne være en naturlig bidragsyter, som vil kunne gi veiledning og
opplysninger om helsetilstanden i hver kommune.

Det bør også vurderes om fylkeskommunen kan utarbeide en mal for sine respektive kommuner,
over hvilke faktorer den skriftlige oversikten over helsetilstanden bør inneholde.

§6 Mål oo tiltak
Vi støtter lovutkastet. Det vil være en støtte for kommunene om det utarbeides oversikter over tiltak
som er effektevaluerte og som kan vise til gode resultater. Jfr. Utdanningsdirektoratet sin evaluering
av ulike skoleprogrammer. Dette vil hjelpe kommunene til å velge ut tiltak som er bevist å ha effekt.
Dette gjelder alt fra røykesluttkurs, frisklivstiltak, kostholdsveiledning og tiltak for barn og unge.
For å forankre folkehelsearbeid i planer og tiltak i tjenestene, kreves kompetansehevning innen ulike
tjenester.

Kapittel 4  - Fylkeskommunens ansvar
20 F Ikeskommunens o aver med å fremme folkehelse

Vi støtter lovforslaget.

21 Oversikt over helsetilstanden o åvirknin sfaktorer i f lket
Vi støtter lovforslaget. Viser til uttalelse under § 5 ifht. kommunenes ansvar for oversikt over
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og hvordan fylkeskommunen kan bistå kommunene med
dette.

Kapittel 5 - Statlige helsemyndigheters ansvar
§ 22,23,24.  
Vi støtter lovforslaget slik det fremmes.

Kapittel 6 - Samarbeid mellom kommuner, internkontroll, tilsyn m.v.
27 28 29 30 31 o 32.

Vi støtter lovforslaget slik det fremmes.

Med hilsen

Folkehelserådet i Bamble kommune

v/Heidi Herum
Folkehelsekoordinator
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Elisabeth Heimdal
Virksomhetsleder
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