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Miljøverndepartementet er i hovedsak enk i og gir sin tilslutning til lovforslaget. Det
gjelder også den løsning som er valgt i forslagets å 6, med bruk av kommunal
planstrategi og kommunale planer for å vurdere, beslutte og ivareta hensynet til
folkehelse gjennom plansystemet t plan- og bygningsloven. Vi har også samme syn på
forslaget i § 21 om å nytte regional planstrategi (og ev regional plan) ti1 denne oppgaven
på fylkesnivå.

Vi ser imidlertid at det på noen punkter kan være en fordel å ha en noe mer utlyllende
omtale av hvordan folkehelsetemaet kan finne en hensiktsmessig dimensjonering og
form i kommunal planstrategi, og i de kommunale planene, Det gjelder også ev bruk av
handlingsprogram som virkemiddel for gjennomføring av folkehelsetiltak. Vivil gjerne
bidra med slik omtale i generelle og spesielle merknader i en ev lovproposisjon.

Miljøverndepartementet arbeider nå bl.a. med velledningsmateriale om kommunale og
regionale planstrategier og om konununeplanens samfunnsdel. Denne velledningen vil
foreligge innen våren. Det vil være hensiktsmessig at proposisjonens omtale av hvordan
plan- og bygningsloven brukes i folkehelsearbeidet avstemmes mot innholdet 1 denne
veiledningen.

En viktig del av en folkehelseslrategi vil være tilrettelegging for fysisk aktivitet  
o omsor omiteen uttaler i innstillingen til statsbudsjettet 2010:  "Tilrettelegging for
friluftslivsaktiviteter md være et viktig virkemiddel i det kelsefremmende arbeidet og
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forebygging av sykdom gjennom frsisk aktivitet".

VI minner her om at friluftslovens formålsparagraf omtaler friluftsliv som
helsefremmende aktivitet og det er også en bærende idå gjennom flere
stortingsmeldinger om friluftsliv.

Mesteparten av tilretteleggingen for folkehelsearbeidet må foregå i lokalt i
kommunene. Dette krever at det er lett tilgang til egnede områder og anlegg som kan
benyttes av brede befolkningsgrupper. Områder og anlegg for friluftsliv må bnpasses
kommunenes planlegging etter plan- og bygningsloven.

Vi slutter os$ også til den rollen fylkeskommunene er tiltenkt I folkehelsearbeidet
Dette innebærer at fylkeskommunens hovedoppgaver Innen friluftsliv bl. a. er:

• å ivareta friluftsinteressene i fylkes- og kommuneplanleggingen
• å stimulere fylkets innbyggere til å drive miljevennlig friluftslivsaktivitet

Folkehelsearbeidet må også forankres nasjonalt Staten må på kunnskapsbasert
grunnlag trekke opp hovedlinjer, satsinger og rammer for folkehelsearbeidet Det er
derfor viktig i oppfelgingen av loven at de statlige virkemidlene innrettes slik at det blir
mest mulig helse i forhold til innsatsen. Vi peker i denne forbindelse på den nylig
framlagte rapport fra nasjonalt råd for frsisk aktivitet om "Fysisk aktivitet: omfang,
tilrettelegging og sosial ulikhet".

tilknytning til Forurensingsloven vil Miljeverndenartementet vise til at det
lovforslaget gis forskriftshjemmel til å stille nærmere krav i til kommunens beredskap
innen miljørettet helsevern, herunder meldeplikt for kommuner, helseforetak og
helsepersonell tll Nasjonalt folkehelseinstitutt om kjemikaliehendelser eller mistanke
0171 utbrudd av sykdom relatert til eksponering for helseskadelige miljdaktorer. Videre
foreslås en forskriftshjernmel til å  gi  nærmere bestemmelser om oppgaver for og
ansvarsfordeling mellom kommuner, fylkeskommuner og sentrale helsemyndigheter i
forbindelse med kjemikaliehendelser, og at Folkehelseinstituttets ansvar for å yte
bistand til kommunene ved slike hendelser lovfestes. Evaluering av myndighetenes
samlede håndtering av Vest Tank-ulykken i Gulen i 2007 viste at det var behov for
forbedringer knyttet til samhandling, informasjonsdeling og bruk av faginstansenes
kompetanse. Miljøverndepartementet anser at de nye bestemmelsene i §§ 24 og 29 er
viktig for å kunne bedre håndteringen av slike hendelser.
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