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Høringsuttalelse  -  forslag til ny folkehelselov  -  høringsnotat

Det vises til brev datert 18.10.2010 vedr. Høringsnotat — forslag til ny folkehelselov.

Sarpsborg kommune behandler ovennevnte i plan og økonomiutvalget (formannskapet) i møte
20.01.2010. Saksframlegget til plan og økonomiutvalget følger vedlagt. Vedtaket i ettersendes
elektronisk rett etter møtet.

Sarpsborg kommune anser det som et demokratisk problem at høringsinstanser ikke gis reell mulighet
til å behandle utsendt høringsnotat på en grundig nok måte på grunn av kort høringsfrist.

Sarpsborg kommune støtter prinsippene bak lovforslaget. Det er positivt at ansvaret for
folkehelsearbeidet flyttes fra kommunehelsetjenesten til kommunen som sådan. Dette er et viktig grep
siden det viktigste folkehelsearbeidet skjer uten for helsetjenesten.

Positivt er det også at lovforslaget legger opp til et folkehelsearbeid som er tverrsektorielt, langsiktig
og mer kunnskapsbasert. Frigjøring av statlige data er avgjørende for at kommunen skal kunne løse
denne oppgaven. Videre er det positivt at folkehelsearbeidet knyttes opp til kommunens planrolle og
således sikrer en bedre politisk involvering.

I § 2 står det at loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter. Det er en
svakhet at lovens virksomhetsområde er knyttet opp mot statlige helsemyndigheter og ikke statlige
myndigheter som sådan. Skal prinsippet om "helse i alt vi gjør" ha troverdighet, må det også
gjenspeiles på statlig nivå. Helhet og samordning kan ikke kun gjelde for regionalt og lokalt nivå.

Formuleringen i § 4 tredje ledd hvor "kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir
ivaretatt av frivillige organisasjoner", er uheldig. Prinsipielt bør det unngås å gå for langt i styringen
av frivillig sektor. Paragrafen bør modereres, eventuelt f.jernes.

§ 5 pålegger statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene å bistå kommunene med lokal
helseoversikt og oversikt over påvirkningsfaktorer. Det er beklagelig at det kun er statlige
helsemyndigheter som blir pålagt å levere lokal statistikk. Andre statlige organer sitter med
statistikk som vil  være  nyttig i det brede folkehelsearbeidet. Særlig gjelder dette i forhold til levekår
og sosial utjevning.
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Sarpsborg kommune er betenkt over at arbeidet med lokal helseoversikt og påvirkningsfaktorer skal
finansieres innen for eksisterende ramme. Selv om dette arbeidet er hjemlet i
Kommunehelsetjenestelovens § 1-4, driver ikke kommunen en systematisk lokal helseoversikt i dag.
Det skyldes manglende tilgang på lokal statistikk. Dette pålegget må oppfattes som en ny oppgave.

I lovens formålsparagraf pålegges kommuner og fylkeskommuner å "motvirke sosiale
helseforskjeller". § 4 pålegger kommunene å "utjevne sosiale helseforskjeller". Det er et komplekst og
ressurskrevende arbeid som krever en mer målrettet innsats mot enkelte grupper. Det foreligger få
retningslinjer for hvordan dette kan gjøres i praksis.

Lovforslaget utreder ikke hvor krevende et tverrsektorielt folkehelsearbeid er. Sarpsborg kommune
har ikke utviklet systemer for et tverrsektorielt folkehelsearbeid. Hva dette vil innebære av
økonomiske og administrative ressurser i de ulike fagsektorene i kommunen er ikke vurdert. Kravet
om ny praksis i folkehelsearbeidet må tolkes som en ny oppgave og dermed godtgjøres, all den tid det
kan få store administrative og kompetansemessige konsekvenser.

I lovforslaget ligger også en handlingsplikt. Sarpsborg kommune er positiv til kravet om å
iversette tiltak for å møte lokale helseutfordringer, under forutsetning av at dette i tillegg til
andre ufrivillige merkostnader som følge av den nye folkehelseloven, blir kompensert
gjermom inntektssystemet.

Med hilsen

Signi,tind Vister
kom unesjef
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