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MELDING OM VEDTAK

HØRING FORSLAG TIL LOV OM FOLKEHELSE

FORMANNSKAPET behandlet i møte 17.01.2011 sak 6/11. Følgende vedtak ble fattet:

Modum kommune avgir høringsuttalelse til ny folkehelselov slik det fremkommer i
vedlegg 1 med følgende tilføyelser i to punkter:

1. Modum kommune vil framfor alt peke på at den viktige reformen med omfordeling av
ansvar for helse- og omsorg ikke blir underfinansiert fra Statens side.

2. I tillegg til de øvrige punktene i forslaget til vedtak vil kommunen henlede
oppmerksomheten på at det har gjort seg gjeldende en viss engstelse hos
pasientorganisasjonene og ulike organisasjoner for funksjonshemma om at en del
pasient- og brukerrettigheter kan bli svekka når kommunene overtar en del av ansvaret
fra Staten. Disse rettighetene må gå tydelig fra, av lov og vedtekter.
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Vedlegg 1

Horingsuttalelse fra Modum kommune  — forslag til ny folkehelselov

Dagens mange forskjellige lover om folkehelsearbeid er fragmentert og legger dårlig til rette for
et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid. Det er viktig at ny folkehelselov sikrer bedre helhet i
forebyggende innsats mellom kommunen og fylkeskommunen, og mellom tjenesteområdene i
kommunen. Det er positivt at ny folkehelselov regulerer både kommunens, fylkeskommunens og
statlige helsemyndigheters oppgaver i folkehelsearbeidet. Kommunene slutter seg til forslaget til
ny folkehelselov som retter seg mot alle forvaltningsnivåer og sektorer/faktorer som påvirker
innbyggernes helse.

Forslag til folkehelselov er en positiv og viktig samling av lovverket for å fremme den nasjonale
satsingen på folkehelsearbeid. Lovforslaget må imidlertid følges med økonomiske insentiver til
kommunene for å kunne satse videre innen dette arbeidet.

Øvrige kommentarer og innspill:

Det anbefales at midler til folkehelsearbeid og i forhold til helse og omsorg overføres via
rammeoverføringene til kommunesektoren. En eventuell øremerking av midler til
folkehelsearbeid er kun aktuelt i en innføringsperiode.

Frisklivssentral er et kunnskapsbasert og evaluert tilbud som møter fremtidens utfordringer
knyttet til helseadferd og utjevning av sosiale ulikheter. Tilbudene ved Frisklivssentralen er
befolkningsrettede eller rettet mot høyrisikogrupper.
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En øk-t satsing på folkehelsearbeid bør være en del av en ny handlingsplan slik at både
fylkeskommuner og kommuner har mulighet for å planlegge, implementere og iverksette aktuelle
tiltak gradvis.

Frisklivssentral er et aktuelt tilbud og bør beskrives nærmere. Frisklivssentralen er forankret i
helsetjenesten og er et av helsetjenestens bidrag inn i det lokale tverrsektorielle
folkehelsearbeidet. Den fungerer som "bro" mellom helsefaglig hjelp og egenmestring/ bruk av
frivillige, kommunale og private lavterskeltilbud.

Frisklivssentralen er kommunalt lærings- og mestringstilbud med kompetanse på endringsfokusert
veiledning samt oppdatert kunnskap om fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Tilbudene omfatter
også psykisk helse.

Når regjeringen ønsker å ha så stort fokus på forebyggende folkehelse, må det også gjøres på
nasjonalt nivå. Hovedtiltakene for å fremme folkehelse ligger utenfor helsetjenestene. Dette er
knyttet til nasjonal og lokal politikk og kan reguleres gjennom for eksempel priser på mat,
alkohol, tobakk osv,- og gjennom lovverk.



Lovforslaget legger ansvaret for folkehelsearbeidet til kommunen/kommunestyret og ikke lenger
helsetjenesten i kommunen. Dette er en nødvendig og fornuftig endring fordi en betydelig del av
folkehelsearbeidet gjennomføres i andre etater enn helsetjenesten, og av frivillige organisasjoner
og private tiltak.

I § 24 står det følgende: " Nasjonalt folkehelseinstitutt skal bistå kommuner, fylkesmenn og andre
statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen...". Her er fylkeskommunen uteglemt i selve
lovteksten. Dette må tas inn.

Lovteksten beskriver at fylkeskommunen skal være en pådriver for og samordne
folkehelsearbeidet, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap. Det er viktig at
lovteksten også tydeliggjør "partnerskapsbegrepet" og at bruken av dette begrepet er i
overensstemmelse med fylkeskommunens ansvar som regional utviklingsaktør.
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Folkehelsekompetansen i kommunen må vektlegges. Folkehelsekoordinatoren i kommunen har
en svært sentral rolle for å samordne kommunenes innsats.

Samarbeid mellom kommuner innenfor folkehelseområdet må være basert på frivillighet. Det bør
komme tydelig frem at fiere kommuner kan samarbeide om kommunelegefunksjonen.

Vi støtter departementets vurdering av at tilgang til samfunnsmedisinsk kompetanse er nødvendig
av hensyn til å ivareta liv, helse og rettsikkerhet. Betydningen av medisinsk faglig ledelse i
kommunen vil  være  stor i samhandling med andre aktører. Vi mener det må bygges videre på de
gode erfaringer som finnes fra kommuner hvor det har fungert godt, og det må legges til rette for
at tilstrekkelig samfunnsmedisinsk kompetanse utvikles for å dekke innbyggernes behov.

Kommunenes oppfatning er at oversikt over befolkningens folkehelse bør utarbeides og være
tilgjengelig på fylkes/regionnivå. På den måten har man mulighet for å gjøre sammenligninger
kommuner imellom.

Modum kommune ønsker å spille inn at følgende prinsipper legges til grunn for helseovervåking:
• Helseovervåkingen må ha fokus på helsefremmende faktorer
• Statlige myndigheter etablerer et minimum av felles indikatorer for å

sikre sammenlignbare data nasjonalt.
• Statlige helsemyndigheter kvalitetssikrer at data er sammenlignbare

mellom kommuner og fylkeskommuner
Sammenlignbare data er også viktige i et internasjonalt perspektiv.

En drøfting av kommunens helseutfordringer skal blant annet danne grunnlag for lokal
planstrategi. På samme måte skal en drøfting av fylkets helseutfordringer inngå i en regional
planstrategi.


