
østfo dhelsa
Høringsuttalelse fra styret i Østfoldhelsa til forslag til ny
folkehelselov og forslag til nasjonal helse- og omsorgsplan

Østfoldhelsa er et partnerskap  som skal bidra til å oppfylle folkehelsemålsettingene i
fylkesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune, består partnerskapet av
kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Fredrikstad, Marker,
Rømskog, Trøgstad, Halden, Moss, Eidsberg, Askim, Skiptvet, Hobøl, Rygge og Råde. Med i
partnerskapet er også Fylkesmannen i Østfold, Sykehuset Østfold HF, Høgskolen i Østfold,
Østfold Idrettskrets, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Frivilligsentralene i Østfold.

Østfoldhelsas styre  består av 4 kommunalt valgte politikere utpekt av ordførerkollegiet i
Østfold og 3 fylkespolitikere. Styrets mandat og arbeidsmål er beskrevet i strategien:
Østfoldhelsa 2006 -2009/2011. (Godkjent av partnerskapet 30.august 2006 og godkjent av
fylkestinget 21.september 2006).

SYNSPUNKTER PÅ FORSLAGET TIL NY FOLKEHELSELOV OG FORSLAGET TIL
NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN
Østfoldhelsa ønsker å gi ros til de to høringsdokumentene og synes det er positivt at det
kommer et forslag til en ny folkehelselov. Flere viktige forhold og synspunkter, som blant
annet Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune har gitt ved tidligere korsveier, er ivaretatt. Det
legges opp til et mer tverrsektorielt og nivåovergripende samarbeid og en forståelse for at
folkehelsearbeidet må knyttes opp til plan- og politikkrollen. Mer systematikk og kontinuitet
tilstrebes, og det er intensjoner om å skape gode prosesser og involvering. Nasjonale
helsedata gjøres mer tilgjengelige. Alt dette er veldig bra.

Det foreligger derimot også et forbedringspotensial i de overfornevne dokumenter

Et samfunn som ikke er bærekraftig var en hovedutfordring som begrunnet
samhandlingsreformen. Når de 2 høringsprosessene på folkehelseloven og den nasjonale
helse og omsorgsplanen sees i sammenheng synes de for svake til å løse utfordringen.
Folkehelsearbeid må høyere på dagsorden, og en større satsning der alle departementer
ansvarliggjøres må til. Hvis ikke kan Samhandlingsreformen i praksis føre til en sektorisering
av det kommunale folkehelsearbeidet i helsetjenestene selv om de to aktuelle
høringsnotatene foreslår grep nettopp for å motvirke denne faren.

Helsesektoren er tradisjonelt presset på ressurser, og gis den for mye innflytelse kan det bredt
anlagte folkehelsearbeidet bli en salderingspost når akutte behov må løses.

Om lovens rinsi er
Østfoldhelsa slutter seg til de fire prinsippene som handler om utjevning, føre var-prinsippet,
health in all policies og bærekraftig utvikling. Folkehelsearbeid handler imidlertid også om
lokale prosesser, forankring og engasjement som er en begrunnelse for å bruke partnerskap
som strategi. På den bakgrunn burde også empowerment vært implementert som prinsipp, i
det minste blitt utredet.

Om lovens virksomhetsområde
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Lovens virksomhetsområde foreslås på nasjonalt nivå å være statlige helsemyndigheter og
ikke statlige myndigheter.Dette er et paradoks i forhold til et av lovens prinsipper, "health in all
policies". Det er også et paradoks i forhold til lovens formål om å fremme folkehelse og bidra
til å motvirke sosiale helseforskjeller. Skal vi lykkes med å utjevne sosiale helseforskjeller
ligger de fleste virkemidlene på forskjellige departementer. Østfoldhelsa påpeker at en rekke
ulike sektorer allerede har et lovpålagt forebyggende og helsefremmende ansvar, men at det
er problematisk for lavere nivåer å koordinere nasjonale initiativ hvis de spriker i forskjellige
retninger. Det er arbeidskrevende og kan føre til ulike tolkninger.

Østfoldhelsa er kjent med at regjeringen har andre virkemidler enn lovpålegg for å sikre statlig
samordning, men dette lovforslaget har en symbolverdi som ikke må undervurderes.
Lovforslaget blir lest som at alle andre skal samordne seg, men ikke staten, hvilket er særs
uheldig da manglende statlig samordning allerede oppleves som problematisk for lavere
nivåer.

Om frivilliq sektor
Formuleringen i § 4 tredje ledd hvor "kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir
ivaretatt av frivillige organisasjoner", er uheldig. Prinsipielt må en være varsom med å gå for
langt i styringen av frivillig sektor. Paragrafen bør modereres, eventuelt slettes.

Folkehelse i kommunal o re ional lanstrate i
Lovforslaget inneholder bestemmelser om at drøfting av helseutfordringer skal innqå i
kommunal og regional planstrategi. Intensjonen bak dette forslaget er veldig godt, og
Østfoldhelsa er enig i at det er ønskelig at kommunale og regionale planstrategier sikrer
folkehelse en viktig plass.

Dette kan derimot åpne opp for tilsvarende pålegg i fremtiden på andre områder enn
folkehelse. I reguleringen av kommunal og fylkeskommunal planlegging, må staten balansere
hensynet til statlig styring med hensynet til lokalt selvstyre.

Bestemmelsene om kommunal og regional planstrategi i Plan- og bygningsloven er ikke
parallelle. I bestemmelsene om kommunal planstrategi, er det bl.a. bestemt:

"Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden."

I opplistingen av hva planstrategien bør omfatte, vil det ikke være urimelig at helseutfordringer
også tas med, parallelt med arealbruk. Det er imidlertid ikke rimelig at helseutfordringer, og
bare helseutfordringer, skal inngå i strategien. Overlater staten til det lokale selvstyret å
avgjøre om arealbruk skal drøftes i planstrategien, bør det også være opp til det lokale
selvstyret å avgjøre om helseutfordringer skal drøftes i planstrategien. I begge tilfeller bør det
være tilstrekkelig at staten anbefaler at disse temaene bør drøftes i planstrategien

Det vises i denne sammenheng også til at Regjeringen skal sende brev til fylkeskommunene
ved oppstart av Regional planstrategi hvert fjerde år for å klargjøre statlige forventninger.

Om ansvaret for helseovervåkin o økonomiske o administrative konsekvenser
Det er synd at det kun er statlige helsemyndigheter som blir pålagt å levere lokal statistikk.
Andre statlige organer har data som vil være nyttig i det brede folkehelsearbeidet. Særlig
gjelder dette levekårsdata, data i forhold til sosial utjevning og faktorer som påvirker helsen.

Flere aktører gis i lovforslaget et ansvar for helseovervåking, eksempelvis kommuner og
fylkeskommuner. Det medfører risiko for både dobbeltarbeid og ansvarsfraskrivelse. Det må
presiseres hvilket ansvar de ulike aktørene skal ha slik at man utfyller hverandre.
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Hvis forskriftshjemmelen om å pålegge fylkeskommunene et ansvar for å gjennomføre
befolkningsundersøkelser utløses, må data som samles inn oppleves som nyttige og sees i
sammenheng planrollen og politikkutformingen. Det må være rom for å ivareta regionale
behov. Nasjonale retningslinjer må sikre informasjon om helsefremmende faktorer.

Fylkeskommunene ble ikke fullt ut godtgjort økonomisk da  folkehelseloven for
fylkeskommuner kom. I forslaget til ny folkehelselov fremstår statens forventninger tydeligere
enn da lovforslaget til  folkehelseloven for fylkeskommuner  var ute på høring. Særlig
presiseres forventninger til helseoversikt og støttefunksjoner overfor kommunene.

Østfoldhelsa mener at lovforslaget har økonomiske og administrative konsekvenser både for
kommuner og fylkeskommuner, selv om høringsnotatet argumenterer for det motsatte.
Fylkeskommunene skal for eksempel bistå kommunen i kommunale analyser og tolkninger av
data og  bistå i gjennomføringen av kommunalspesifikke undersøkelser, analyser og
vurderinger.  Det er potensielt store oppgaver og skaper forventninger i kommunene.

Fylkeskommunens skriftlige oversikt over helsetilstanden skal gi grunnlag for  hensiktsmessig
styring og strategiutvikling for egen virksomhet, slik at folkehelse blir  tilstrekkeli ivaretatt.
Dette åpner for ulike tolkninger, men de forslåtte eksemplene gir inntrykk av at
fylkeskommunene selv må etablere interne rapporteringsrutiner på nye områder. Dette vil
beslaglegge mye ressurser. Det er mer naturlig at departementene selv lager rutiner og
ivaretar det som burde være deres naturlige folkehelseansvar (eksempelvis
elevundersøkelsen). Det vil sikre sammenlignbare data mellom fylkene.

I Ot.prp. nr. 73 2008-2009 Om  lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet
omtalte Helsedepartementet den innlagte forskriftshjemmelen som kan brukes til å pålegge
fylkeskommunene å gjennomføre befolkningsundersøkelser:  Ved en eventuell forskrift vil
økonomiske konsekvenser bli utredet på normal måte.  Høringsnotatet som nå foreligger er
tvetydig og kan leses som at en iverksettelse av forskriften uansett ikke vil godtgjøres.

Lovforslaget utreder ikke hvor krevende folkehelsearbeidet er. Det er også store forventninger
til at kommuner og fylkeskommuner skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er
vanskelig. I Helsedirektoratets utviklingstrekkrapport for 2010 står det:  For det første har vi
først de siste 20 årene begynt å få tilstrekkelig kunnskap om fordelingen av helse og
helsedeterminanter til å innse at sosial ulikhet faktisk er et problem. For det andre er det også
i denne perioden at vi har begynt å få kunnskap om hva som forårsaker den ulike fordelingen.
Og for det tredje vet vi fortsatt ikke nok om fordelingseffekter av ulike typer tiltak og politikk.

At lovforslaget ikke skal ha økonomiske konsekvenser er med andre ord et paradoks. Sentrale
myndigheter har, gjennom samhandlingsreformen argumentert for folkehelsearbeid som
alternativ til ensidig behandlingsfokus. Hvis feltet allerede er tilstrekkelig ivaretatt, synes det
underlig at tidligere signaler og nasjonale evalueringer har skapt en helt annen forståelse.

En rekke lover og forskrifter regulerer kommunal virksomhet, og det er vanskelig å ha
oversikten. Ekstra komplisert og arbeidskrevende blir det når statlige retningslinjer og tilsyn
går i forskjellige retninger. Hvis departementene blir forpliktet til å samordne nasjonalt
folkehelsearbeid, kan det redusere store kostnader lokalt.

Det er beklagelig at lovforslaget ikke utreder flere sider ved eventuelle økonomiske og
administrative konsekvenser for kommunene. Nasjonale evalueringer viser at mange
kommuner ikke har opplevd at de har et lovpålagt folkehelseansvar. Her har staten et
betydelig meransvar som selv ikke har etterlyst dette i særlig grad og heller ikke vært aktive
med rådgivning. Selv om myndighetene har belegg for å si at eksisterende lowerk allerede
ivaretar folkehelseføringer, rokker det ikke ved det faktum at feltet i liten grad har vært
prioritert. Kommunene må derfor settes økonomisk i stand til å løfte feltet. Høringsnotatet
fremstår i større grad som en semantisk øvelse for å kunne begrunne hvorfor det ikke er
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behov for økonomisk styrking av feltet, enn det er en analyse over faktiske realiteter og
potensial som kan utløses gjennom større folkehelsesatsning i kommunene.

Folkehelsekoordinatorer er viktig for å stimulere til det tverrsektorielle og nivåovergripende
arbeidet som lovforslaget ønsker. Disse må finansieres. Forskning viser at tverrsektorielt
samarbeid er ressurskrevende, dog sentralt for å nå målene.

I det nasjonale prosjektet Helse i plan, har det vært utfordrende å engasjere helsepersonell i
tverretatlig folkehelsearbeid — til tross for at det er kjørt i kommuner som forpliktet seg til å
gjøre dette. Fra prosjektet "Samlet Plan" på 90-tallet førte en forankring av folkehelsearbeidet i
helsetjenestene til ansvarsfraskrivelse fra sektorer som ikke eide problemene, men som
hadde virkemidlene.

Det er med andre ord komplisert å få et tverrsektorielt folkehelsearbeid til å fungere. Dette må
gjøres forskjellig fra kommune til kommune. Skulle det bli aktuelt å finansiere lokale
koordinatorstillinger bør det understrekes at i tråd med kommuneloven må kommunene selv få
bestemme hvordan kommunene skal organiseres. I St.mld. nr 47: Samhandlingsreformen sies
følgende "Erfaring  viser at det er viktig med god politisk og planmessig forankring av
folkehelsearbeidet for å sikre langsiktige og helhetlige tiltak. Funksjonen som
folkehelsekoordinator bør derfor være sentralt administrativt forankret og ha nærhet til det
politiske nivåer.

I høringsnotatet beregnes kostnader til evt. koordinatorstillinger blant annet ved at kommuner
med mindre enn 10.000 innbyggere gis 20 % stillingsressurs. Østfoldhelsa presiserer at der
hvor en koordinator har en 20 % stillingsandel er hovedregelen at en slik modell fungerer
særdeles dårlig. Skulle det bli aktuelt å finansiere lokale koordinatorer bør beregningen som
en hovedregel ta utgangspunkt i en 100 % stilling for kommuner uavhengig av
kommunestørrelse. Vi påpeker at store bykommuner ikke kan sammenlignes med en
kommune på 10.000 innbyggere hva gjelder behov for koordineringsressurser. Det er også
like dyrt å tilsette en koordinator i en liten som en stor kommune.

Høringsnotatet indikerer at evt. kostnader til koordinatorstillinger kan reduseres fordi flere
kommuner allerede har finansiert dette. Det er en velkjent statlig praksis, men vil i denne
sammenheng være et ekstra stort paradoks. Statlige myndigheter bør ikke på den ene siden
argumentere for behovet for lokal- og regionalpolitisk forankring og eierskap til
folkehelsearbeidet for i neste omgang å "straffe" de som har prioritert området.  En frivillig
oppgave som gjøres lovpålagt må oppfattes som en ny oppgave og således finansieres.

Om nas'onal helse- o omsor s lan
I forhold til den tidligere nasjonale helseplanen er det skjedd en utvikling nasjonalt der større
vekt legges på blant annet folkehelse og sosiale ulikheter i helse. Det er positivt.

Planen fremstår derimot som generell og lite forpliktende, særlig i forhold til det
folkehelsearbeid som naturlig hører inn under andre departementer enn helse- og
omsorgsdepartementet. Når det i forslaget til nasjonal helse- og omsorgsplan sies at
innsatsen skal være koordinert, også nasjonalt  samsvarer ikke det med hvordan Østfoldhelsa
opplever dagens praksis. Østfoldhelsa mener derfor at det bør vurderes om det i fremtiden i
stedet bør lages en egen nasjonal folkehelseplan med samordnede mål og strategier for alle
departementer.

Planforslaget sier at helsetjenestene skal være blant verdens beste, og det samme bør sies
om folkehelsearbeid. Tross alt er vi allerede et av de landene med best helsestatus.

Østfold har utjevning av sosiale ulikheter i helse som et satsningsområde. Det er gledelig at
feltet er viet et eget kapittel i planen, men det etterlyses tydeligere mål på bakenforliggende
faktorer (eks. inntekt, utdanning og lignende) som forårsaker ulikheter i befolkningen.
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Regionalt folkehelsearbeid omhandles under kapittelet lokalt folkehelsearbeid, og dette bør
endre navn til "lokalt og regionalt folkehelsearbeid". Regionale folkehelsepartnerskap omtales
i liten grad. Disse har et uforløst potensial. I en evt. nasjonal folkehelseplan bør det utredes
hvordan den potensielle regionale kraften som foreligger innenfor folkehelsefeltet kan utløses,
der ulike regionale instanser sees i sammenheng.

Vi påpeker at i flere deler av landet har partnerskapsstrategien resultert i et løft i
folkehelsearbeidet, men at det er behov for mål og visjoner for videreutviklingen.

Om annen lov ivnin
Som en konsekvens av utvidelse av virksomhetsområdet må folkehelse også innarbeides
tydeligere i de særlover hvor folkehelse i for liten grad er ivaretatt slik at det samlede lovverket
fremstår som konsistent. En viktig utfordring i de fleste særlover er at forpliktelsen til det
tverrsektorielle samarbeidet fortsatt mangler. Krav om tverrfaglig samordning på tvers av
tjenesteområdene må være synlige og forpliktende.

I planteori skilles mellom tre former for ressurser, realkapital, humankapital og finanskapital.
Den overordnede, strategiske planleggingen i kommuner og fylkeskommuner omhandler
hvordan kommunene planlegger å forvalte og videreutvikle disse tre formene for kapital på en
helhetlig, sammenhengende måte. Denne overordnede strategiske planleggingen er forankret
i kommuneloven og plan- og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid også detaljerte
bestemmelser for den enkelte virksomhet og medarbeider (Kommuneloven) og
detaljreguleringer på byggesaksnivå (plan- og bygningsloven). For humankapitalen mangler
en generell, overgripende lov, tilsvarende den funksjonen plan- og bygningsloven har for
realkapitalen og kommuneloven har for finanskapitalen.

Folkehelselovens posisjon i lovhierarkiet bør nærmere utredes og det bør særlig vurderes om
den kan fylle en funksjon som en generell, overgripende lov for humankapitalen.

Behov for videreutviklin av folkehelsearbeidet
Østfoldhelsa mener at det er behov for en tverrsektoriell og nivåovergripende
opptrappingsplan for folkehelse, der nye virkemidler for alle nivåer utredes. Den må sikre at
kommuner og fylkeskommuner settes i stand til å utføre lovpålegg og må inkludere relevante
departementer.

For styret i Østfoldhelsa

Med vennlig hilsen

Aase B. Rennesund ,styreleder
Sarpsborg, 18.01. 2011


