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UTTALELSE TIL NY FOLKEHELSELOV

Miljørettet helsevern i Vestfold er en interkommunal miljørettet helsevernordning for 12
kommuner i Vestfold, ca 145 000 innbyggere. Vi har 5 hele stillinger med høyskoleutdannet
personale innen miljø og helse. Myndigheten til vedtak ligger hos kommuneoverlegene i den
enkelte kommune.

Miljørettet helsevern som avdeling vil med dette gi en uttalelse til ny folkehelselov.

Overordnet er Miljørettet helsevern i Vestfold positiv til det nye lovforslaget.

Videre innspill vi har er:

Hensiktsmessig med en ny lov som skal gjelde for alle forvaltningsnivåene:
Dette er bra og vil sannsynligvis bedre felles innsats med folkehelsearbeid.
Det er også viktig at alle sektorer får et ansvar for folkehelsen gjennom loven.
Det er viktig at Staten forpliktes i folkehelsearbeidet. De sitter på de viktigste strukturelle
virkemidlene. For eksempel bidrar ordninger hvor det lønner seg å bygge nye skoler
istedenfor å vedlikeholde gamle, til et generelt forfall av kommunale bygninger.

Dagens lovgrunnlag for Miljørettet helsevern oppfattes som godt nok.  Det vi opplever
er at grenseoppganger til annet lovverk, for eksempel Mattilsynet og Politiet er vanskelig der
vi opplever at andre etater er raske til å si nei til oppgaver vi mener hører mer naturlig til
disse enn til oss.
Vi vil også nevne boliger av dårlig standard (utleieboliger, kommunale boliger etc) som
bebos av personer med lav sosioøkonomisk status . Disse blir ikke ivaretatt godt nok (Jf
sosial ulikhet i helse). Men dersom Miljørettet helsevern skal ta en rolle i forhold til disse, er
det behov for mer ressurser til dette arbeidet.

Tilhørende forskrifter opplever vi mangler noe i forhold til:
Manglende regelverk i forhold til klager på mange katter, haner som galer om
natten, etc.
En god norm i forhold til måling av fukt og mugg i skoler og bhg. Hva er god nok
sanering av fukt/mugg? Forhold til skjulte skader?
Norm i forhold til psykososialt miljø og mobbing i skoler og barnehager.
Mer konkrete anbefalinger for sosiale miljøfaktorer med hensyn til arealplaner,
kommuneplaner, etc.
Godkjenningsordningen for skoler og barnehager fungerer ikke optimalt pga.
manglende oppfølging fra sentrale myndighetene i starten av ordningen. Praksisen
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har derfor vært ulik og forventningene til kommunene uklare. Godkjenning/ikke
godkjenning har ingen konsekvenser for kommunene i praksis.

Å vektlegge at kommunen har ansvar i forhold til folkehelse er viktig, men samtidig
bør det presiseres at folkehelsearbeid krever tverrfaglig/tverrsektoriell innsats i
kommunen  fra kommuneplanlegger, planavd., kommuneoverlege, miljørettet helsevern,
helsestasjon, barnevern, folkehelsekoordinator, etc. samt et samarbeid med Nav og
sosialkontor.

Ellers kan det fort bli slik at kommunene velger en sektor til å løse oppgaven, eller at ingen
tar eierskap til den. Vi mener derfor et krav til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid er
viktig.

Det oppleves som riktig å gjøre miljørettet helsevern til en selvstendig kommunal
oppgave.  I Miljørettet helsevern i Vestfold fungerer det slik i praksis i dag, slik vi tolker
lovforslaget.

Å "omdøpe"  miljørettet helsevern  til  miljørettet folkehelsearbeid  vil kunne gi en bedre
folkehelsefokus,  istedenfor kun teknisk/hygienisk tjeneste som vi oppfattes som i dag.

Sanksjonsmuligheter innen miljørettet helsevern:
Vi opplever sanksjonsmulighetene som tilstrekkelige, men virkemiddelet tvangsmulkt
er ofte i praksis ikke noe reelt virkemiddel i forhold til kommunale virksomheter. Man
kan ikke forvente at en kommune vil gi seg selv tvangsmulkt fordi de ikke har midler til å
gjennomføre de tiltakene de selv har pålagt seg. Da blir det mindre midler til å gjennomføre
utbedringene. Vi synes kanskje at noen bør tenke gjennom bruken av dette virkemiddelet.
Kan det være at saken, hvis ikke pålegg har blitt etterkommet, kunne oversendes til
Fylkesmannen for vurdering og eventuelt innkreving av tvangsmulkt hvis det er ønskelig?

Vi mener det er bra at kommunen fortsatt skal ha godkjenning/tilsyn med kommunale
virksomheter som skoler og barnehager.  Vi tror hvis dette legges til Fylkesmannen, vil
kompetanse og fagfolk forsvinne fra kommunene og det kommunale miljørettede
folkehelsearbeidet utvannes. Vi har i dag god oversikt over manglene i skoler og barnehager
i vårt område. Vi tror ikke andre vil komme til bedre konklusjoner. Det som mangler er
penger til vedlikehold og utbedringer av byggene.

Statens helsetilsyn bør fortsatt føre et overordnet tilsyn med folkehelsearbeidet. Men
ressursbruken på det Miljørettede helsevernet bør styrkes hos Fylkesmannen slik at de
større grad kan bistå det kommunale miljørettede helsevernet.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer:
Vi tror det er viktig å presisere i loven at dette både er et nasjonalt ansvar og at det krever et
tverrsektorielt samarbeid å analysere de nasjonale dataene og tilføre lokale data/erfaringer til
et offentlig dokument utarbeidet av kommunen med en gitt tidsfrist hvert år. Nasjonalt må det
produseres data på kommunenivå som gjøres tilgjengelig for kommunene.
Ved å utarbeide en Veileder nasjonalt for dette arbeidet, kan kommunene lettere komme
raskt i gang med dette arbeidet.

For å få kommunen til å bli mer  proaktiv i folkehelsearbeidet og styrke Helse i Plan  tror vi
på:
Større krav til folkehelsefokus hos politikere.
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Kurs og opplæring for planavdelinger/kommuneplanleggere i helse i plan og medvirkning.
Konkrete fylkesvise prosjekter på helse i plan som innebærer samlinger for planleggere og
folkehelsekoordinatorer/mhv, pilotprosjekter på kommuneplanarbeid med medvirkning fra
befolkningen som fokus.

Lovpålagt kommunelege er viktig for å sikre helsefaglig kompetanse i folkehelsearbeidet.

Status og behov ang. kompetanse i Miljørettet helsevern (mhv):
For få stillinger og ressurser i mhv er hovedproblemet. Rekuttering av fagfolk innen
fagområder vi ikke dekker godt nok i dag, krever flere stillingshjemler.
Folkehelseinstituttet skulle hatt et klarere ansvar i å bistå kommunenes mhv med
kompetanse for eksempel på fukt/mugg og andre fagområdene. Hver kommune bør ikke
sitte på ekspertkompetanse på alle fagfelt, men ha generalister som kan litt om alt og kan
innhente ekspertise ved behov.
Behov for mer kompetanse/fokus/prioritering av/på psykososialt arbeid, ernæring og fysisk
aktivitet på skoler.

Vi mener at dagens § 3-5 med krav om at "kommuneoverlegens tilrådning og
begrunnelse alltid skal følge saken når kommunen behandler saker om miljørettet
helsevern  " bør videreføres  i  §  4 i forslag til ny folkehelselov.
Denne lovparagrafen har fungert som en sikringsbestemmelse frem til nå og sikret at
kommunelegen har kunnet få frem sine råd uansett hvor vedkommende sitter i
organisasjonen, dessverre foreslås den nå tatt bort. Begrunnelsen er at det i
forvaltningsloven heter at en sak skal være tilstrekkelig opplyst, og at det vil kunne være å
betrakte som en saksbehandlingsfeil hvis en innstilling innen de områder som nevnt ikke
forelegges kommuneoverlegen eller fremmes uten at dennes syn fremkommer.
Helsemyndighetene er i dag ofte ikke naturlig høringspartner i saker som angår miljørettet
helsevern. Vi mener det vil være uheldig at saker sendes til politisk behandling uten at
helsekonsekvenser er tiltrekkelig belyst.

Et forventningsbrev til kommunene angående folkehelsearbeidet,  ville kunne fokusere
og prioritere innsatsen på folkehelsearbeidet bedre enn i dag.

Med vennlig hilsen

dvf?'L

Margit Gyll nhammar-Wiig
Avdelingsleder
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