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Høring - forslag til ny folkehelselov

Det vises til forslag om ny folkehelselov, med høringsfrist 18. januar. Fylkesmannen i Vestfold
avgir slik høring:

Vår oppsummering
Vi oppfatter det slik at ny lov om folkehelse er rettet mot de samfunnsstrukturer som kan bidra til
å skape gode, tilgjengelige samfunn som er av betydning for befolkningen generelt. Med
hovedvekten på strukturelle tiltak, foreslås håndhevelsen av loven lagt til kommunen ved
kommunestyret. Dette for å sikre den tverrfaglige innsatsen ut fra de fire grunnprinsippene om
utjevning, "helse i alt vi gjør", føre vår og bærekraftig utvikling.

Fylkesmannen støtter forslaget til ny lov og stiller seg positiv til at arbeidet ikke gjøres til en
frivillig sak for kommunene.

1. Om kostnader for kommuner og fylkeskommuner.
I forarbeidene beskrives det at denne loven ikke vil koste noe fordi gevinsten gjennom effekten vil
veie opp. Vi mener at denne premissen er feil. For å ta ut denne effekten trenges det at det blir
lagt legge ned betydelig innsats på forhånd. Vi mener det må være en forutsetning at kommunene
og fylkeskommunen settes i økonomisk stand til å løse disse oppgaver. Vi vil foreslå en
opptrappingsplan med øremerkede midler med tanke på gjennomføringen av
Samhandlingsreformen.

2. Om samhandlingsaktørene.
Vi savner helseforetakenes plass og ansvar i loven som én av aktørene med tanke på at denne
loven er ett av virkemidlene for å oppfylle deler av Samhandlingsreformen. Likedan mener vi
NAV må tillegges et samhandlingsansvar, i det loven har som formål å utj evne sosiale
helseforskj eller j fr § 1.

3. Om organiseringen.
Vi støtter at ansvaret for folkehelseloven legges til kommunestyret og ikke til helsetjenesten. Vi
uroes imidlertid av muligheten til bruk av delegasjonsreglementet til å delegere forvaltningen av
loven til helsetjenesten. Vi foreslår derfor at det gis organisatoriske føringer.
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4. Forholdet miljørettet helsevern og andre myndigheter, behov for en tydeliggjøring.
Dagens regelverk om miljørettet helsevern gir føringer om at det er begrensninger i
helsemyndighetenes anledning til å fatte vedtak på andre myndigheters fagområder. Vi er
imidlertid av den oppfatning at utgangspunktet og kravet pr i dag ikke er tydelig nok. Vårt forslag
er å legge inn en bestemmelse om at saken først skal behandles etter annet relevant regelverk.

Andre innspill
Det er spesielt bedt om å synspunkter på hvem som skal føre tilsyn. Vi mener at Fylkesmannen er
rett instans for tilsyn etter folkehelseloven og mener det er i tråd med fylkesmannens rolle.

Grenseoppgangen til ny helse- og omsorgslov
Vi mener at det er viktig og naturlig å la det gå et prinsipielt skille mellom disse to lovene. Vi
mener at §§ 5 og 6 i folkehelseloven utpeker seg som særlig samarbeidstema og arena.

Utdypende begrunnelse

Om punkt 1 Kostnader for kommuner og fylkeskommuner
Høringsnotatets forutsetning om at folkehelsearbeidet skal tjene seg inn og ikke koste noe,
forutsetter vi er den langsiktige samfunnsøkonomiske forventede effekt. Vi legger til grunn at
satsingen forutsetter ansatteresurser og at dette arbeidet vil avstedkomme kostnader før det kan
hentes ut effekter. Erfaringer med folkehelsearbeidet til nå, bekrefter at det er urealistisk å tenke
seg at kostnadseffekten er null. Arbeidet med å skaffe lokale oversikter og kvalitetssikret
datagrunnlag er ett eksempel på til dels kostnadskrevende aktiviteter. Vi ser for oss at
gjennomføringen av samhandlingsreformen vil ha så mange faser og elementer i seg, at vi mener
den bør vurderes som en opptrappingsplan over en 10 årsperiode, med øremerkede midler etter
modell fra psykiatri og rusfeltet. Forutsetninger for å lykkes med dette er at midlene tildeles etter
obj ektive kriterier og at det ikke legges opp til store egenandeler, slik at de inntektssvake
kommunene taper. I tillegg vil en så stor reform kreve plass og det bør derfor ikke legges opp til
flere opptrappingsplaner om gangen.

Blant annet vil det være en kostnadsmessig utfordring for mange kommuner å oppfylle kravet i §
5, om identifisering av helseutfordringene og utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstanden
og påvirkningsfaktorene. Slik oversikt vil  være  helt sentral for oppnåelse av lovens målsetting.
Likevel vil det være en reell fare for at lokal økonomi og kompetanse vil ha stor innvirkning på
hvor gode slike oversikter vil være.

Til tross for at Fylkeskommunen, etter § 20 og spesielt § 21, er tillagt en aktiv rolle så mener vi
kommunenes behov vil være større en det fylkeskommunen kan imøtekomme. Vi mener derfor at
Folkehelseinstituttet bør få et klarere ansvar (utover det som ligger i § 24) for å bistå kommunene
ved slik lokal utarbeidelse. Dette kan dreie seg om bistand til å bruke nasjonal kunnskap på lokale
forhold, kartlegge årsaker, risikovurderinger, effekten av tiltak, mv. (sml. med
Folkehelseinstituttets utvidede ansvar ved beredskap jf. § 29).

Om punkt  2  Samhandlingsaktørene
Fylkesmannen støtter forslaget til ny lov og stiller seg positiv til at arbeidet ikke gjøres til en
frivillig sak for kommunene. Likedan oppfattes det som positivt at både fylkeskommunen og
regional stat er omfattet av lovgivningen, slik at det blir en sammenhengende kjede i innsatsen. Vi
savner imidlertid spesialisthelsetjenestens plass i tiltakskjeden. Med tanke på at denne loven skal
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være et virkemiddel i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, ser vi det som helt påkrevet at
aktuelle aktører denne reformen berører, har forpliktelser til å delta, men med ulik tyngde.

Når det å "motvirke sosiale helseforskjeller" signaliseres så sterkt at det står i formålsparagrafen,
mener vi at loven i enda større grad bør sikre nye arenaer for å komme i inngrep med dette på et
tidlig tidspunkt. Kunnskapen om at sosial skjeveutvikling har en tendens til å sementeres hvis det
varer over tid, er en selvstendig begrunnelse for dette. Organiseringen må sikre spennvidden
mellom de som oppdager tidlig (tannhelsetjenesten og helsestasjonstjenesten, evt. barnehage og
skole), de som planlegger (folkehelse og plan) og de som sitter med løsninger. På bakgrunn av
dette, mener vi at NAV må ha krav på seg til å delta i det tverrfaglige samarbeidet, og vi etterlyser
betraktinger og oppgaver om dette. Sosiale helseforskjeller er i sterk grad knyttet til gjennomført
skolegang og deltakelse i arbeidslivet. Dette er temaer som i noen grad kan påvirkes gjennom
samfunnsplanleggingen og det må gjøres tydelig hvem som er forpliktende samarbeidspartnere.

Om punkt 3 Organiseringen
For den praktiske gjennomføringen av folkehelsearbeidet er det vesentlig at loven ikke håndteres
av helsetjenesten. Vi oppfatter at dette er en "før-tjeneste-lov" og dette må gjenspeiles i den
kommunale organiseringen. At ordet "helse" inngår i begrepet, er en pedagogisk utfordring som
kan føre til beslutninger om at loven skal forvaltes av helsetjenesten. Når det er sagt, er det
imidlertid helt vesentlig at helsetjenesten bidrar inn med sin kompetanse og deltar som en del av
tverrfagligheten.

At kommunelegen får hastevedtaksdelegasjon på miljørettet helsevern, vurderer vi som helt
rimelig da dette dreier seg om akutt helsefare, men det øvrige innholdet i folkehelseloven ligger
etter vår vurdering mye nærmere avdeling for plan- og samfunnsutvikling. Vi hadde derfor ønsket
at lovteksten tydeliggjorde det faktum at gode levekår og betingelser for god helse skapes i
hovedsak utenfor helsetjenesten. Organisatoriske føringer gitt i loven kunne ha sikret det
tverrfaglige og synliggjort 90/10-regelen.

Om punkt 4 Forholdet miljørettet helsevern og andre myndigheter
Vi forstår det slik at folkehelseloven opprettholder intensjonen om at miljørettet helsevern har en
viktig funksjon som "sikkerhetsnett" på områder der annet regelverk ikke fanger opp viktige
helsehensyn. Dette kan være forhold som ikke fanges opp av nasjonale grenseverdier,
konsesjoner, godkjenninger, rettslige bindende grenseverdier m.m. jf. annet lovverk som for
eksempel forurensningsloven.

Det ligger i dette en forutsetning om at andre myndigheters regelverk blir benyttet fullt ut så langt
det regulerer aktuelle helseforhold. Vi er imidlertid av den oppfatning at denne forutsetningen i
for liten grad følges opp. Det kan synes noe for enkelt å vise til regelverk etter miljørettet
helsevern når det gjelder å ta hensyn til helseforhold. Dette kan etter vår oppfatning være med på å
undergrave hensikten med at helsehensyn skal tas så tidlig som mulig og at det skal gjelde i
forhold til alle aktuelle områder og regelverk. Vi forstår lovforslaget dit hen at det nettopp er
ansvarliggjøring av helseforhold også på andre aktuelle myndigheter som er en helt sentral
målsetting. Vi er som nevnt ovenfor helt enige i denne målsettingen, men mener samtidig at det er
hensiktsmessig med ytterligere konkrete grep.

Regelverket har som nevnt også i dag til hensikt at aktuelle helsesaker først og fremst skal
behandles etter den aktuelle myndighets regelverk. Det vises i denne sammenheng til "Veileder i
miljørettet helsevern (IS-1104)" punkt 8.3. Da vi oppfatter dette som svært sentralt tillater vi oss
her å sitere hovedinnholdet i punktet;
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"Miljørettet helsevern bør i utgangspunktet utvise forsiktighet med å fatte vedtak på andre
myndigheters område. Der det er et forhold som utgjør en helserisiko bør man gjøre de relevante
myndigheter oppmerksomme på situasjonen og gi råd om hvordan den bør håndteres. Dette
gjelder både i forkant, før det har oppstått helseskade og der det allerede har blitt helseskade. I
khl § 1-4, tredje ledd sies det at "Dersom helsetjenesten blir kjent med forhold som vedrører
arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven
og genteknologiloven skal helsetjenesten underrette de berørte fagmyndigheter slik at disse kan
fatte vedtak". Det er imidlertid ikke bare i forhold til disse spesifikke lovene at helsetjenesten bør
overlate til andre myndigheter å fatte vedtak Der det for eksempel foreligger støy- eller
luftforurensningsproblemer fra en vei, som utgjør en helserisiko bør man gjøre de aktuelle
vegmyndighetene oppmerksomme på problemet og gi råd om hvordan situasjonen bør håndteres
slik at vegmyndighetene selv kan ta tak i dette. Slikt "helsediplomati" bør også utøves overfor
private virksomheter slik at disse kan rydde opp i problemet uten at miljørettet helsevern fatter
vedtak

Der det oppstår forhold som har negativ innvirkning på helsen
Miljørettet helsevern har i regelverket mulighet til å gripe inn der det foreligger forhold som er i
strid med khl kapittel 4a eller forskriften. Virkemidlene som kan benyttes er pålegg om
konsekvensutredning, pålegg om retting og pålegg om stansing, jf forskriften § 6 som viser til khl
kapittel 4a. På andre sektorers områder bør/skal miljørettet helsevern som nevnt ovenfor benytte
denne myndigheten med varsomhet. Miljørettet helsevern bør underrette de ansvarlige
myndigheter slik at disse selv kan ta tak i problemene. Der det foreligger forhold som har negativ
innvirkning på helsen og som ligger innenfor andre myndigheters ansvarsområde, vil miljørettet
helsevern måtte vurdere sin kompetanse/myndighet ut fra:

• om sektormyndigheten har vurdert forholdet etter sitt regelverk, j f § 6, 2. ledd i.f
hensynet til forutberegnelighet taler for at miljørettet helsevern bør utvise forsiktighet med
å fatte vedtak etter kapittel 4a der det for eksempel er gitt tillatelser eller foretatt
konsekvensutredninger etter annet regelverk, og helsehensyn ble vurdert i denne
prosessen.
• om miljørettet helsevern i forkant har uttalt seg om forholdet etter khl § 1-4, tredje ledd
og forskriften § 5, og om de innspill som ble gitt har blitt tillagt tilstrekkelig vekt. I de
tilfellene der miljørettet helsevern har vurdert helsemessige konsekvenser og disse faktisk
har blitt vurdert og tillagt vekt av sektormyndigheten, bør miljørettet helsevern ha god
grunn for til å gripe inn i etterkant. En slik god grunn vil kunne være om forholdet har
utviklet seg annerledes enn man forutså på planleggingsstadiet.

På andre myndigheters områder vil regelverket om miljørettet helsevern kunne karakteriseres som
et sikkerhetsnett. Dette betyr ikke at miljørettet helsevern skal være passive og kan overlate
vurdering og ivaretakelse av helsehensyn til sektormyndigheten selv. Det er en forutsetning at
miljørettet helsevern kommer med i prosesser på et tidlig stadium og at de helsefaglige
vurderingene som foretas faktisk blir tillagt vekt av sektormyndighetene. Der helsehensyn ikke
tillegges tilstrekkelig vekt vil miljørettet helsevern kunne benytte sin kompetanse til å gi pålegg."

Veilederen gir altså føringer om at det er begrensninger i helsemyndighetenes anledning til å fatte
vedtak på andre myndigheters fagområder. Vi er imidlertid av den oppfatning at utgangspunktet
og "kravet" pr i dag ikke er klart nok. Vårt forslag er å legge inn en bestemmelse om at saken først
skal  behandles etter andre relevante myndigheters regelverk. Med unntak der det er sannsynlig at
helserisikoen er overhengende eller ikke ivaretas gjennom aktuelle regelverk, enten ved at
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forholdet allerede er behandlet på gjeldende området eller at det er sannsynlig at forholdene som
tilsier helserisiko ligger utenfor aktuelle myndighets ansvarsområde.

Denne begrensningen kan komme inn på ulike nivåer. For eksempel kan det være hensiktsmessig
å legge det inn under klage til fylkesmannen jf § 19. Det vil i seg selv gi et klart og tydeligere
initiativ for kommunene å først håndtere sakene på "rett fagområdet" og på et tidligst mulig
stadium.

Forslag;
"§ 19 Klage
Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunen eller kommunelegen etter dette
kapittel.
Vedtak etter første ledd, som ikke er avklart opp mot annet relevant regelverk, skal først behandles av
aktuelle myndigheter i kommunen. Unntak i situasjoner det er sannsynlig at helserisikoen ikke ivaretas
gjennom aktuelt regelverk eller at helsefaren er overhengende."

Andre innspill

Om tilsyn.
Med hensyn til § 32 Statlig tilsyn med lov om folkehelsearbeid, er det spesielt bedt om at det avgis
syn på om det er Fylkesmannen eller Helsetilsynet som skal føre tilsyn med tjenesten. Etter vår
oppfatning og fortolkning av folkehelseloven, mener vi at dette bør være Fylkesmannen, i tråd
med Fylkesmannens øvrige tilsynsaktiviteter.

Grenseoppgangen til ny loy om helse- og omsorgstjenester
Vi mener at det er viktig og naturlig å la det gå et prinsipielt skille mellom disse to lovene. Det vil
si at folkehelseloven forvalter det strukturelle og planmessige som i sin alminnelighet er bra for
befolkningen, mens helse- og omsorgsloven forvalter individ- og grupperettede tjenester. Med et
slikt prinsipielt skille, vil det bli tydeligere hva som er folkehelsearbeid og hva som er
forebyggende helsetjenester.

Vi mener at grenseoppgangen er godt ivaretatt, og at §§ 5 og 6 i folkehelseloven utpeker seg som
en felles arena og temaer for samarbeid, (jfr §§ 3-3 og 3-4 i helse- og omsorgsloven) og hvor
folkehelsearbeidet får en naturlig overgang til helsetjenestens forbyggende arbeid.

Avslutning
Fylkesmannen i Vestfold ønsker den nye loven velkommen og støtter den i all hovedsak. Vi vil
imidlertid understreke betydningen av at kommunene og fylkeskommunene settes i stand til å
omsette loven til praktisk handling. For å få til den kjedeeffekten som er intensjonen bak
samhandlingsreformen, er det etter vår vurdering helt avgjørende at dette første leddet lykkes.

Med hilsen
Fylkesmannen i Vestfold

Erling L Svein Lie
Fylkeslege/avdelingsdirektør
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