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Rådmannens innstilling

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til
høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Saksframlegg

Utval ssak Møtedato

Sunndal kommune støtter KS Møre og Romsdal som peker på at høringsdokumentene helst skulle
gitt kommunene mer tydelige svar på:

• Oppgaver som ønskes overført fra spesialisthelsetjenestene til kommunene, og midler til
gjennomføring, eventuelt størrelsen på ressursoverføring fra spesialisthelsetjeneste til
kommune.

• Nye tjenester det forventes at kommunene utvikler, enten alene eller i samhandling med
andre kommuner /spesialisthelsetjenestene. Finansiering må klargjøres.

• Nasjonal satsning som nødvendig bidrag til rekruttering og kompetanseutvikling i
kommunene.

• Det er en forventning om at staten tar et nasjonalt tydelig grep gjennom nasjonalt
helsenett, slik at alle leverandører av helse- og omsorgstjenester tar i bruk kompatible IT-
løsninger.

Lovutkastet
I. Høringsdokumentet angir at kommunenes folkehelsearbeid vil omfatte tiltak som berører alle
sektorer i kommunen (helhetsprinsippet). Lolforslaget foreslår også at den helhetlige
folkehelsesatsingen i kommunene skal framgå av kommunenes planstrategier. Intensjonen med
dette er riktig, men KS peker på at forslaget kan oppfattes å være i strid med gjeldende rett
(kommunelov og Plan- og bygningslovgivning) i tillegg til å bli oppfattet som statlig overstyring i

forhold til organisering og styring. Sunndal kommune støtter KS oppfatning.

2. Lovutkastet påpeker videre Fylkeskommunens ansvar for å understøtte kommunenes konkrete
tiltak og særlig bistå med og skaffe til veie nødvendig kunnskapsgrunnlag om helserisiko og
helsetilstand i kommunens eller regionens befolkning. Sunndal kommune er glad for denne
presiseringen.

3. Videre kunne det være ønskelig at Lov om folkehelse i samsvar med Lov om helse- og
omsorgtjenester blir presisert som profesjonsnøytral. Dette for å understøtte at



folkehelsearbeidet i kommunene ikke må bli en helsesatsing med kun helsepersonell og for mye
fokus på reparasjon og behandling, men i stedet fokus på tilrettelegging for mestring.

Interkommunalt samarbeid
I høringsdokumentet ligger en forventning om økt interkommunalt, forpliktende samarbeid for å
møte framtidige utfordringer. Dette er Sunndal kommune enig i. Vi viser her til at vi i et
pågående prosjekt utreder muligheter for Lokalmedisinsk Senter i Sunndal, med tilbud om
samarbeid til nabokommuner.

Finansiering
Sunndal kommune forutsetter at nye oppgaver, nytt ansvar og kommunens nye rolle blir
fullfinansiert fra statens side, og at overføring av oppgaver og funksjoner fi-a
spesialisthelsetjenesten til kommunen, har som konsekvens at ressursene både med hensyn til
økonomi og kompetanse følger med.

Dersom Sunndal kommune skal iverksette en mersatsing på folkehelsearbeid,
må kommunen, i motsetning til formuleringer mange steder i utkast til plan, oppleve
ressursmessige stimuli for å dekke mersatsingen. Det er riktig at kommunen også i dag har mye
det samme ansvaret, men ny folkehelselov signaliserer en tydeligere satsing og forventer klare
resultater. I tillegg vil det bli kommunen som sitter med det overordnede ansvaret. Dette mener
Sunndal kommune bør tilsi økte ressurser for å kunne sikre mulige samfunnsmessige gevinster.
Slik vi forstår det, vil det vil være kommunen som må stille med ressursene for tiltakene, mens det
er i stor grad spesialisthelsetjenestene og Staten (NAV) som drar økonomisk gevinst av effekten
av vellykkede kommunale tiltak, eksempelvis ved redusert antall innleggelser.

Når ny folkehelselov antyder at de oppgaver som skal løses av helsefremmende og forebyggende
art, ikke vil utløse behov for nye ressurser, er Sunndal kommune ikke enig i dette. Uten ekstra
ressurstilførsel vil det ikke kunne bli vesentlig økt satsing på folkehelsearbeid.

Klageinstans og tilsynsmyndighet
Sunndal kommune anbefaler Fylkesmannen som klageinstans og tilsynsmyndighet.

Vedlegg

1 Forslag til ny folkehelselov - høringsbrev og høringsnotat - frist 18. januar 2011

2 Høringsnotat

Saksopplysninger

Fra helse- og omsorgsdepartementet har Sunndal kommune mottatt "Forslag til ny folkehelselov"
til høring med høringsfrist 18.01.2011. Den nye loven vil sammen med forslaget til ny helse- og
omsorgslov erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Forslaget til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) skal medvirke til en samfunnsutvikling
som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjel1er i helse og levekår. Loven skal avklare
ansvar og oppgaver samt gi kommuner og fylkeskommuner et verktøy for å møte fremtidens
helseutfordringer. Loven gir også en forpliktelse for sentrale helsemyndigheter ti1 å understøtte
fylkeskommuner og kommuner i folkehelsearbeidet.
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Regjeringens politikk for å møte disse utfordringene ble fremmet gjennom Stortingsmelding nr.
47 (2008-2009), Samhandlingsreformen.
Målene for samhandlingsreformen er blant annet:
- Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende og
forebyggende arbeid.
- Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av
kommunehelsetjenesten — forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet.
- Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende
samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp.

Forslag til ny folkehelselov er et stort og omfattende høringsdokument I innledningen, på side
13 i høringsdokumentet er en oversikt over hovedtrekkene i lovforslaget. De er som følger:

• "Ansvaret for folkehelse legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i
kommunen ved sin helsetjeneste. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine
sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren.

• Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte
kommunens egne helseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene
etter plan- og bygningsloven.

• Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir
konkretisert slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den
enkelte kommune. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre
opplysninger tilgjengelig og understøtte kommunene.

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

• Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer.

En bedre balanse mellom behandling og forebygging over tid, vil føre til at færre vil bli syke
og at sykdom utsettes. Det vil  være  vesentlige menneskelige og velferdsmessige gevinster
ved lavere sykelighet og dødelighet og en mer funksjonsfrisk og arbeidsdyktig befolkning
Mange forebyggingstiltak kan forhindre alvorlig sykdom og således bidra til flere leveår med
god helse.

Vurdering

Høringsdokumentet viser god innsikt i morgendagens utfordringer, men gir ikke kommunene
konkrete verktøy og virkemidler for å møte disse utfordringene i praksis.

Foreliggende forslag til ny lov om folkehelsetjeneste indikerer tydelig at kommunene skal få
overført oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, samt få en langt viktigere rolle som
tjenesteleverandører innenfor helse- og omsorg enn hva tilfellet har vært til nå. Men mangelfull
trygghet for flnansiering av de nye oppgavene, kan skape usikkerhet og utrygghet for hvordan
den enkelte kommune skal kunne klare å opprette og drifte de nye oppgavene.

KS Møre og Romsdal har utarbeidet en høringsuttale, denne er lagt til grunn for Sunndal
kommunes høringsuttale. Det gis følgende høringsuttale:

Sunndal kommune støtter KS Møre og Romsdal som peker på at høringsdokumentene helst
skulle gitt kommunene mer tydelige svar på:
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• Oppgaver som ønskes overført fra spesialisthelsetjenestene til kommunene, og midler
til gjennomføring, eventuelt størrelsen på ressursoverføring fra spesialisthelsetjeneste til
kommune.

• Nye tjenester det forventes at kommunene utvikler, enten alene eller i samhandling med
andre kommuner /spesialisthelsetjenestene. Finansiering må klargjøres.

• Nasjonal satsning som nødvendig bidrag til rekruttering og kompetanseutvikling i
kommunene.

• Det er en forventning om at staten tar et nasjonalt tydelig grep gjennom nasjonalt
helsenett, slik at alle leverandører av helse- og omsorgstjenester tar i bruk kompatible IT-
løsninger.

Rådmannen støtter disse synspunktene.

Lovutkastet
1. Høringsdokumentet angir at kommunenes folkehelsearbeid vil omfatte tiltak som berører alle
sektorer i kommunen (helhetsprinsippet). Lovforslaget foreslår også at den helhetlige
folkehelsesatsingen i kommunene skal framgå av kommunenes planstrategier. Intensjonen med
dette er riktig, men KS peker på at forslaget kan oppfattes å være i strid med gjeldende rett
(kommunelov og Plan- og bygningslovgivning) i tillegg til å bli oppfattet som statlig overstyring
i forhold til organisering og styring. Rådmannen er enig i dette.

2. Lovutkastet påpeker videre Fylkeskommunens ansvar for å understøtte kommunenes konkrete
tiltak og særlig bistå med og skaffe til veie nødvendig kunnskapsgrunnlag om helserisiko og
helsetilstand i kommunens eller regionens befolkning. Sunndal kommune er glad for denne
presiseringen.

3. Videre kunne det være ønskelig at Lov om folkehelse i samsvar med Lov om helse- og
omsorgetjenester blir presisert som profesjonsnøytral. Dette for å understøtte at
folkehelsearbeidet i kommunene ikke må bli en helsesatsing, med kun helsepersonell og for mye
fokus på reparasjon og behandling, men i stedet fokus på tilrettelegging for mestring.

Interkommunalt samarbeid
I høringsdokumentet ligger en forventning om økt interkommunalt, forpliktende samarbeid for å
møte framtidige utfordringer. Dette er Sunndal kommune enig i. Vi viser her til at vi i et
pågående prosjekt utreder muligheter for Lokalmedisinsk Senter i Sunndal, med tilbud om
samarbeid til nabokommuner.

Finansiering
Sunndal kommune forutsetter at nye oppgaver, nytt ansvar og kommunens nye rolle blir
fullfinansiert fra statens side, og at overføring av oppgaver og funksjoner fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen, har som konsekvens at ressursene både med hensyn til
økonomi og kompetanse følger med.

Dersom Sunndal kommune skal iverksette en mersatsing på folkehelsearbeid,
må kommunen, i motsetning til formuleringer mange steder i utkast til plan, oppleve
ressursmessige stimuli for å dekke mersatsingen. Det er riktig at kommunen også i dag har mye
det sanmie ansvaret, men ny folkehelselov signaliserer en tydeligere satsing og forventer klare
resultater. I tillegg vil det bli kommunen som sitter med det overordnede ansvaret. Dette mener
Sunndal kommune bør tilsi økte ressurser for å kunne sikre mulige samfunnsmessige gevinster.
Slik vi forstår det, vil det vil  være  kommunen som må stille med ressursene for tiltakene, mens
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det er i stor grad spesialisthelsetjenestene (reduserte antall innleggelser) og Staten (NAV) som
drar økonomisk gevinst av effekten av vellykkede kommunale tiltak.

Når ny folkehelselov antyder at de oppgaver som skal løses av helsefremmende og forebyggende
art, ikke vil utløse behov for nye ressurser, er Sunndal kommune ikke enig i dette. Uten ekstra
ressurstilførsel vil det ikke kunne bli vesentlig økt satsing på folkehelsearbeid.

Klageinstans og tilsynsmyndighet
HOD ber spesielt om tilbakemelding på hvorvidt høringsinstansene ønsker helsetilsynet eller
Fylkesmannen som klageinstans og tilsynsmyndighet når det gjelder tjenester med hjemmel i de
2 lovutkastene.
KS Møre og Romsdal er av den klare oppfatning at det bør være Fylkesmannen som bør være
adressat for klage og som må ta et helhetlig tilsynsansvar. En sektorisert stat og med
forventningene om en helhetlig og samordnet kommune, bør kunne gi og motta et samordnet
tilsyn. Sunndal kommune støtter dette.
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