
Vedlegg 1

SAK: HØRINGSUTTALELSE  -  FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

Rådmannens forslag til vedtak:

Rana kommune anser det som positivt at Helse- og omsorgsdepartementet presenterer forslag til ny
folkehelselov som er felles for folkehelsearbeidet på alle forvaltningsnivå. Samtidig må lovfesting
av folkehelsearbeidet i kommunene følges opp med statlige midler som sikrer kompetanse og
ressurser på feltet. Rana kommune tilrår lovforslaget som presentert med anbefalt tillegg;

- at helsesektoren i kommunene skal ha ansvaret for sentrale oppgaver i folkehelsearbeidet

- at kommuner kan samarbeide om oppgaver innen folkehelsearbeidet når det er
hensiktsmessig.
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Saksutredning

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet fremla den 18. oktober 2010 et utkast til lov om folkehelsearbeid.
Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale
helseforskjeller. Loven skal avklare ansvar og oppgaver, og gi kommunene et verktøy for å
imøtekomme fremtidens helseutfordringer på en mer bærekraftig måte. Loven skal legge til rette
for et målretta og systematisk folkehelsearbeid.

Hovedtrekk i lovforslaget er at kommunene, og ikke helsesektoren alene, får hovedansvar for
folkehelsearbeidet. Gjennom råd og samarbeid skal kommunene også medvirke til at helsemessige
hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter, organisasjoner og virksomheter.

Alle kommunen sine sektorer skal fremme folkehelse. Kommunene skal til enhver tid ha oversikt
over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsetilstanden i egen kommune.
Kommunene skal fastsette mål, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet, og dette skal forankres i
kommunale planprosesser.

Vurderinger
§  4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

Det at ikke bare helsesektoren, men hele kommunen skal ha ansvar for folkehelsearbeidet anses
som positivt. Det vil understøtte det tverrfaglige og tverrsektorielle fokus som er viktig for at
folkehelsearbeidet skal lykkes i kommunene. Kommunenes rolle som pådriver for at helsemessige
hensyn blir ivaretatt av andre organisasjoner og virksomheter anses også som positivt. Det vil bidra
til en bredere mobilisering av folkehelsearbeidet.
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§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Lovforslaget sier at kommunene til enhver tid skal ha en oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i egen kommune. Videre sier loven at konsekvenser og årsaksforhold skal
identifiseres, og at kommunen skal være oppmerksom på utviklingstrekk som forårsaker sosiale
helseforskj eller.

Folkehelse har til nå hatt relativt lav prioritet i kommunene. Økt ansvar som pålegges kommunene
innebærer krav til økt kompetanse i kommunene. Krav om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i ny
folkehelselov er omfattende og vil kreve tilstrekkelig samfunnsmedisinsk kompetanse og kapasitet
i kommunene. Lovfesting av folkehelsearbeidet må derfor følges opp med statlige midler som
sikrer kommunene kompetanse på feltet.

Økt ansvar kan bli en større utfordring for kommuner med lavt innbyggertall. Det bør derfor
komme frem i lovforslaget at kommuner kan samarbeide om slike oppgaver når det er
hensiktsmessig.

For å sikre et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, vil kommunene være avhengig av at noen
tar et overordna pådriver- og koordineringsansvar. Hver kommune bør tilføres ressurser til en
folkehelsekoordinatorstilling.

Helsesektoren i kommunene har kunnskap og kompetanse om helsetilstand og påvirkningsfaktorer
og må fortsatt stå for sentrale oppgaver i folkehelsearbeidet; oversikt helsetilstand og
påvirkningsfaktoerer, faglig rådgivning og bevisstgjøring, organisering av arbeidet. Det bør komme
frem i lovforslaget at helsesektoren i kommunene har dette ansvaret.

§ 6 Mål og tiltak

Lovforslaget sier at kommunene skal fastsette mål, strategier og tiltak for å møte kommunens
helseutfordringer. Lovforslaget innebærer altså en styrking av et målretta, systematisk og langsiktig
folkehelsearbeid. Dette vil, sammen med krav om å iverksette tiltak mot helseutfordringene vil
kreve økt kapasitet og kompetanse om folkehelsearbeid i kommunene. Og igjen, kommunene vil
være avhengig av at noen tar et overordna pådriver- og koordineringsansvar.

Konklusjon
Rana kommune anser det som positivt at Helse- og omsorgsdepartementet presenterer forslag til ny
folkehelselov som er felles for folkehelsearbeidet på alle forvaltningsnivå, og som vil legge til rette
for et målretta og systematisk folkehelsearbeid. Loven vil være et viktig verktøy for lokalt
folkehelsearbeid i kommunene, og som verktøy for å nå Samhandlingsreformens mål. Samtidig må
folkehelsearbeidet i kommunene følges opp med statlige midler som sikrer kompetanse og
ressurser på feltet.


