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HØRINGSUTTALELSE. FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.10

Fylkesrådmannens innstilling

1. Vestfold fylkeskommune slutter seg til forslag til ny folkehelselov med de bemerkninger som er tatt
inn i saken.

2. Fylkestingets vedtak oversendes som Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse.

Møtebehandling

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ny  innstilling

1. Vestfold fylkeskommune slutter seg til forslag til ny folkehelselov med de bemerkninger som er tatt
inn i saken.

2. Fylkestingets vedtak oversendes som Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse.

Fylkestinget 14.12.10

Møtebehandling
Hovedutvalgets innstilling pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Vestfold fylkeskommune slutter seg til forslag til ny folkehelselov med de bemerkninger som er tatt

inn i saken.
2. Fylkestingets vedtak oversendes som Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse.
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Hørin suttalelse. Forsla til n folkehelselov

Fylkesrådmannens innstilling

/ . Vestfold fylkeskommune slutter seg til forslag til ny folkehelselov med de bemerkninger som
er tatt inn i saken.

2. Fylkestingets vedtak oversendes som Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse.
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Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til ny folkehelselov på høring. Høringsfrist er satt til
18.januar 2011.

Den nye loven vil sammen med forslaget til ny helse- og omsorgslov erstatte kommunehelsetjeneste-
loven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Formålet med en ny folkehelselov er å bidra til en samfunnsutvilding som fremmer folkehelse og
motvirker sosiale helseforskjeller. Loven skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver, samt gi kommunene
og fylkeskommunene et bedre verktøy i folkehelsearbeidet.

Høringsnotatet med forslag til ny folkehelselov er en oppfølging av St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen,  Innst. 212 S (2009-2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om
samhandlingsreformen og om en ny velferdsreform. I tillegg følger høringsnotatet opp blant annet
innspill fra høringen av lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet og St.meld. nr. 20
(2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Høringsforslaget følger videre opp
behov for tiltak på beredskapsområdet.

Saksutredning
Lovforslaget forsterker fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Saksutredningen
nedenfor gjør rede for nye oppgaver og roller aktørene får.

Kommunen
Ansvaret for folkehelsearbeid flyttes fra kommunens helsetjeneste til kommunen som sådan. Dette
betyr at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren.

Lovforslaget legger i større grad enn dagens regelverk opp til langsiktig og systematisk innsats og
integrering av helsehensyn inn i alle kommunens aktiviteter. Kommunen skal prioritere
folkehelsetiltak ut fra lokale utfordringer. Dette forutsetter at kommunene og fylkeskommunene har
oversikt over helseutfordringene (lovforslaget § 5).

For å møte kommunens helseutfordringer foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i § 6 at kommunen
fastsetter mål og strategier for folkehelsearbeidet, og at disse skal inngå i plansystemet etter plan- og
bygningsloven. Dette er viktige lovmessige føringer som skal sikre politisk forankring av
folkehelsearbeidet, og at folkehelse skal bli bedre integrert i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet.
Dette systematiske folkehelsearbeidet er det gjort rede for i høringsnotatet kapittel 11 til 13.

Regelverket for miljørettet helsevern i kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a videreføres i ny
folkehelselov, jf. lovforslaget kapittel 3. Dette innebærer at kommunene fortsatt skal ha ansvar for å
føre tilsyn med miljørettet helsevern, herunder med barnehager og skoler, men at kommunens tilsyn
må dokumenteres særskilt.

Fylkeskommunen
Lovforslaget som er på høring tydeliggjør fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør med
ansvar for å implementere folkehelse i regional planstrategi. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår
i § 21 at fylkeskommunen far et utvidet ansvar for å holde oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i fylket. Dette formuleres slik:

Som grunnlag for folkehelsearbeidet i ftlket, jf § 20, skal fidkeskommunen ha den nødvendige
oversikt over helsetilstanden ifylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne,
herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.
Oversikten skal blant annet baseres på;
a. opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig etter § 24,
b. kunnskap fra kommunene, jf § 4 tredje ledd, tannhelsetjenesten og andre deler av
fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen
Oversikten skal være skriftlig og identifisere helseuordringene i ftlket, konsekvenser og
årsaksforhold Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan
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skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer, herunder sosiale helseforskjeller. En
drøfting av ifikets helseuordringer skal inngå i regional planstrategi, Jf plan- og bygningsloven
§ 7-1

Helse og omsorgsdepartementet forventer at fylkeskommunene ivaretar disse oppgavene innenfor
dagens økonomiske rammer.

Statlige helsemyndigheter
I høringsutkastet foreslås det at statlige helsemyndigheter far i oppgave å gjøre tilgjengelig
opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer fra nasjonale kilder, for eksempel fra sentrale
helseregistre (lovforslaget § 24). Dette vil gjøre det enklere for kommunene og fylkeskommune å få
oversikt over de spesielle helseutfordringene som er i den enkelte kommune, og som kommunene må
forholde seg til.

Fylkesmannen skal understøtte kommuner og fylkeskommuner sitt arbeid gjennom rådgivning og
veiledning. Statlige helsemyndigheter skal dessuten være en pådriver for kunnskapsbasert
folkehelsearbeid, blant annet gjennom å utarbeide normer og standarder for godt folkehelsearbeid.

Internkontroll
Det foreslås i §31 at kommuner og fylkeskommuner skal føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt
i eller i medhold av loven overholdes.

Tilsyn
Det foreslås i §32 at staten skal føre tilsyn med kommuners og fylkeskommuners folkehelsearbeid.

Fylkesrådmannens bemerkninger
Lovforslaget vektlegger planforankring og politisk involvering i folkehelsearbeidet og har som
intensjon å gjøre folkehelsearbeidet sektorovergripende, kunnskapsbasert og langsiktig. Dette
muliggjør en mer samordnet innsats. Det er fokus på å skape mer systematikk og kontinuitet innenfor
feltet, og deler av dokumentene kan leses som en intensjon om å skape gode prosesser og involvering.
Frigjøring av relevante statlige data til bruk i lokalt og regionalt folkehelsearbeid er også positivt.
Feltet kan bli mer kunnskapsbasert enn i dag, og det synes riktig at sentrale myndigheter forsøker å
finne grep som kan ivareta dette på best mulig måte.

Fylkesrådmannen registrerer de endrede ansvarsforholdene for folkehelsearbeidet i kommunene.
Fylkeskommunens rolle i forhold til nettverks- og partnerskapsarbeid må som følge av dette prioriteres
høyt.

Fylkesrådmannen har følgende bemerkninger til lovforslaget som er på høring:

1. Samordning

I forslaget til folkehelselov er det på statlig nivå kun helsemyndighetene som er omtalt. Skal man
lykkes med å utjevne sosiale helseforskjeller ligger mange av de viktigste virkemidlene på nasjonalt
nivå under andre departementer enn helsedepartementet. På denne bakgrunn ønsker vi at lovens
virkeområde utvides til å omfatte også andre statlige myndigheter. Folkehelse må også innarbeides
tydeligere i sektorlovgivningene slik at det samlede lovverket fremstår som konsistent.

For tannhelsetjenesten vil det være en fordel om det i ny folkehelselov var dratt en grenseoppgang
mellom folkehelseloven, ny helse- og omsorgslov og tannhelsetjenesteloven. Revisjon av
tannhelsetjenesteloven, som er på trappene, bør berøre dette.

2. Helseovervåkning

Fylkesrådmannen mener at det er positivt at fylkeskommunene blir pålagt et ansvar for å overvåke
befolkningens helsetilstand. Dette er en naturlig del av fylkeskommunens rolle som regional
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utviklingsaktør. Hvis forskriftshjemmelen om å pålegge fylkeskommunene et ansvar for å
gjennomføre befolkningsundersøkelser utløses, må de data som samles inn oppleves som nyttige for
fylkeskommunene og kommunene. I tråd med forslaget til ny folkehelselov må slike undersøkelser da
sees i sammenheng med planrollen og politikkutformingen. For å ivareta de ulike behovene som
flnnes i de ulike fylkene er det viktig at slike undersøkelser også gir rom for å ivareta regionale behov.

Høringsnotatet uttrykker at fylkeskommunene skal bistå kommunen i å foreta kommunale analyser og
tolkninger av data, jf. mulige forklaring av årsakssamtnenhenger, styrker og svakheter i dataene mv.
Samme notat sier:  Fylkeskommunene skal bistå kommunene å gjøre slike vurderinger, samt bistå i
gjennomføringen av kommunalspesifikke undersøkelser samt analyser og vurderinger.

Det er på ingen måte klart hva dette vil innebære i praksis for fylkeskommunene, men dette er en
potensielt stor oppgave. Formuleringen kan også skape forventninger til fylkeskommunene fra
kommunene som regionalt nivå ikke vil makte å imøtekomme

Høringsnotatet sier at fylkeskommunens skriftlige oversikt og helsetilstanden skal gi grunnlag for
hensiktsmessig  styring og strategiutvikling for egen virksomhet, slik at folkehelse blir  tilstrekkelig
ivaretatt.  Dette åpner opp for ulike tolkninger, men de foreslåtte eksemplene gir inntrykk av at
fylkeskommunene selv må etablere rapporteringsrutiner og foreta datainnsamling på områder hvor
dette ikke foreligger i dag.

Dette reiser flere problemstillinger:

A. Hvis fylkeskommunene skal systematisere data som er relevant for folkehelsen innenfor de ulike
sektorområdene i fylkeskommunen (eksempelvis kultur, kulturminner o.s.v.) så er dette en stor
oppgave som vil beslaglegge mange ressurser og man risikerer å samle inn mye informasjon som ikke
får  noen praktisk verdi fordi fylkeskommuner og kommuner ikke er satt i stand til å utøve et praktisk
folkehelsearbeid.

Selv om det kan foreligge gode faglige argumenter for deler av forslaget, må fylkeskommunenes
innretning av folkehelsearbeidet sees i sammenheng med hvilke helhetlige oppgaver som skal ivaretas
og de reelle ressursene som er stilt til rådighet. Bruker fylkeskommunene store ressurser på folkehelse,
blir det mindre igjen til andre oppgaver. Høringsnotatet tilkjennegir store forventninger til
fylkeskommunene som ikke på langt nær er økonomisk godtgjort.

B. Det foreligger relevant folkehelseinformasjon som burde vært systematisert innenfor de ulike
sektorene. Imidlertid gir dette en langt større verdi hvis det kan foretas sammenligninger med andre
fylker. Det er derfor en fordel om dette gjøres på samme måte, og ikke overlates til de ulike
fylkeskommunene. Denne intensjonen må derfor i større grad ivaretas av sentrale myndigheter selv,
ved at alle relevante departementer ivaretar det som burde være deres naturlige folkehelseansvar.
Elevunderøkelsen er et godt eksempel på dette, som i for liten grad omhandler folkehelse til tross for
godt dokumenterte effekter av at helsestatus og læringsevne er nært knyttet sammen. Tilsvarende kan
sies om andre områder av fylkeskommunenes og kommunenes portefølje.

3. Økonomiske o administrative konsekvenser

Høringsnotatet problematiserer ikke at tverrsektorielt og kunnskapsbasert folkehelsearbeid er
ressurskrevende, både i forhold til kompetanse, ledelse og organisering. Samarbeid og koordinering
med andre nivåer, som frivillig sektor, stat og kommuner, kompliserer dette ytterligere. Økonomiske
midler til folkehelsearbeid må derfor styrkes.

Høringsnotatets utsagn om at lovforslaget ikke innebærer nye oppgaver for fylkeskommunene, som
derfor ikke skal kompenseres, henger ikke sammen med at samme dokument uttrykker:  Endringer fra
dagens ftlkeskommunale folkehelselov er at det er tydeligort at ftlkeskommunen må legge j5dicetes
helseuordringer til grunn for sitt folkehelsearbeid, samt at det kan være aktuelt med egne
folkehelseaktiviteter / tiltak for å møte disse uordringene.  Tydeliggjøring av fylkeskommunens
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helseovervåkningsansvar er så omfattende at det forutsettes økte statlige overføringer som svarer til
oppgavens omfang.

All finansiering av folkehelsearbeid må prinsipielt skje gjennom rammeoverføringer, blant annet for å
se arbeidet i en lokal- og regionalpolitisk sammenheng. Lokale og regionale nivåer har best
forutsetninger for å vite hvordan midlene skal brukes og lokalt folkehelsearbeid organiseres. Dersom
man, for eksempel som en del av samhandlingsreformen, velger å gi øremerkede midler til
forebyggende og helsefremmende arbeid, vil fylkeskommunen kunne spille en viktig rolle i
forvaltning av disse midlene overfor kommunene.

5


