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Vi viser til Helse- og omsorgsdepartements høringsbrev av 18.10.2010 om ovennevnte. Vi
beklager oversittelsen av høringsfristen.

Formålet med en ny folkehelselov er å bidm til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse og motvirker sosiale helseforskjeller. Loven skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver,
samt gi kommunene og fylkeskommunene et bedre verktøy i folkehelsearbeidet. Ved å
samle bestemmelser om folkehelsearbeid på alle forvaltningsnivåer kan loven i tillegg legge
til rette for en mer samordnet innsats. Ny folkehelselov er videre et viktig tiltak for å kunne
nå samhandlingsreformens intensjon om å forebygge mer og bedre.

Politidirektoratet er generelt positiv til lovforslaget. Vi vil nedenfor knytte kommentarer til
enkelte av endringsforslagene og faktabeskrivelsene i høringsnotatet som særlig berører
politiets oppgaver.

Departementet foreslår at stmffebestemmelsen i dagens kommunehelsetjenestelov §4a-11
videreføres i ny folkehelselov § 18.Det foreslås videre å ta inn en bestemmelse om
overtredelsesgebyr i loven, jf. lovforslaget § 17.

Vi viser her tilNOU 2003: 15 Fm bot til bedring, hvor spørsmålet om administrativ
sanksjon eller straff er grundig behandlet og hvor alternative reaksjoner mot lovbrudd settes
i system. Sanksjonsutvalgets arbeid kan ikke ses omhandlet i høringsnotatet.

Kommunenes tiltak etter kommunehelsetjenesteloven § 1-4 retter seg mot kommunenes
helsetjeneste. I utkastet til ny folkehelselov §6 foreslår departementet en bestemmelse om
at kommunen skal fastsette mål og tiltak i folkehelsearbeidet som skal omfatte all aktuell
kommunal virksomhet, herunder lokal samfunnsutvikling, planlegging, forvaltning og
tjenesteyting. Det fremgår av høringsnotatet at kommunens folkehelsepolitikk eksempelvis
kan omfatte visjon, mål, retningsgivende prinsipper, forholdet til annen politikk slik som
oppvekst, utdanning, samferdsel, kultur og næring, spesielle lokale forholdiutfordringer,
styringssystem herunder ansvar, organisasjon, viktige prosedyrer, rapporteringer,
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evalueringer m.v. Pålegget i lovutkastets § 5 innebærer at kommunen skal ha kunnskap om
et minimum sett av data som sier no om både status og utfordringene fremover når det
gjelder befolkningens helse, som igjen skal legges til grunn for filtakene.

I høringsnotatet side 99 uttales det at det også ligger ansvar og viktige virkemidler i sektorer
som ikke har kommunal, men fylkeskommunal etter statlig forankring, og at kommunen
som ledd i arbeidet bør identifisere aktuelle/relevante samarbeidspartnere slik som andre
sektorer og myndigheter m.v.

Politiråd og Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er eksempler på
gode samarbeidsmodeller hvor jusfissektoren er involvert.

Politidirektoratet har videre utgitt en veileder for å fremme gode rutiner i politidistriktene
for samhandling og kommunikasjon med kommuner, fylkesmenn og andre offentlige og
private myndigheter på lokalt og regionalt nivå (POD publikasjon 12/2005, "Politiet i
lokalsamfunnet. Veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og
andre aktører på lokalt og regionalt nivå"). Det er her gitt føringer om at lokale
politimyndigheter må arbeide for at det utvikles felles strategi og prioriteringer i forhold til
utfordringene i kommunene. Dette innebærer at partnere gis mulighet å gi innspill i
polifiets egne virksomhetsplaner.

I et samarbeid om felles utfordringer har aktørene ulike roller å ivareta og aksept og
forståelse for hverandres ståsted er derfor viktig. Kunnskap om årsaker til kfiminalitet og
utrygghet innebærer at det må iverksettes flere ulike tiltak både på kort og lang sikt. Politiet
håndterer symptomer, mens bakenforliggende årsaker primært skal løses av andre etater.
Samarbeidet bør ha utgangspunkt i en omforent problemforståelse om hva som er de lokale
utfordringene til enhver tid.

Når det gjelder samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til barn og
unge, viser vil til vår høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
av 07.09.2010 om NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for bedre
samordning av tjenester for utsatte barn og unge.
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