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HØRINGAV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN SVARFRA ALTAKOMMUNE

Det vises til mottatt brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21.12.11 vedrørende høring
av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften). Det
gis informasjon om at folkehelseforskriften er en oppfølging av folkehelseloven som ble
igangsatt 1. januar 2012, og som ble fremmet for Stortinget som en del av
samhandlingsreformen.

Formannskapet i Alta kommune har i møte den 14.03.2012, sak PS 34/12 gjort følgende
vedtak:

Formannskapet vedtar heringsuttalelsetilforskrift om oversiktover helsetilstandog
påvirkningsfaktorer (folkehelseforskrifien)somfremkommer i vurderingsdelenav
saksfremlegget.

Følgende er kopiert ut fra vurderingsdelen av aktuelt saksfremlegg, og er horingsuttalelse
fra Alta kommune:

Det vises til mottatt brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21.12.11. Alta kommune gir
følgende høringsuttalelse til forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
(folkehelseforskriften):

Det anses som positivt at det er initiert en egen lov om folkehelse og en
folkehelseforskrift som skal bidra til å.beskrive kommunens oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer

I høringsbrevet gis det informasjon om at folkehelseforskriften er en konkretisering av
folkehelselovens § 5, I folkehelseforskriften står det i § 3 "kommunenskal ha
nødvendig oversikt over helsetilstandogpåvirkningsfaktorerfor å ivareta sitt ansvar
etterfolkehelseloven §55'4, 6, 7, 9 og 28". Vi mener at det også må henvises til
folkehelselovens § 5 i folkehelseforskriften.

Folkehelseloven § 5 stiller krav om at kommunens oversikt skal blant annet baseres på
følgende:
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opplysninger som statlige helsemyndigheter ogffikeskommunen gjar tilgjengelig etter §§ 20
og 25

kunnskap fra de kommunale helse- og ornsorg*nestene, jf helse- og omsorgstjenesteloven §
3-3 og

C) kunnskap omfaktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på

Vi savneren konkretiseringav de tre ulike områdene,og en mer tydeligføringfor hva
kommunensoversiktskal inneholde.Folkehelseforskriftens§ 3 inneholderper nå krav
om "oversiktenskal inneholdeopplysningerom helsetilstand,levevaner,
befolkningssammensetning,oppvekstog levekårsomfor eksempeløkonomiskevilkår,
arbeidsforholdog utdanning,samtfilsisk biologisk kjemiskog sosialt miljø".

I merknadenetil folkehelselovens§ 5 står det en mer konkretiseringav de ulike
kravene,mens folkehelseforskriftenikke inneholdernoe særligkonkretisering.For
kommunenevil det være viktig at man er mest mulig konkret i en forskriftstekst,vi
anbefalerderforat dette tydeliggjøresi mye størregrad enn per nå. Den informasjonen
som fremkommerav merknadertil folkehelseloven§ 5 samt den oversiktensom
ligger i høringsdokumentet(kap 6) kan med fordelbenyttes.Det må i tilleggstilles
mer konkretekrav til positive og negativepåvirkningsfaktorerjfr.
folkehelseforskriftens§ 2.

I forskriftens§ 3 står det at "det løpendeoversiktsarbeidetskal dokumenterespå
hensiktsmessigmåte". I høringsnotatetbeskrivesdet løpendeoversiktarbeidetsom alt
fra beredskapsmessigeforhold til løpendevurderingom det skjer endringeri
lokalsamfimnog helsetilstandhos befolkningen.Det vises videretil eksemplersom

nedleggelseav en lokalhjørnesteinsbedriftsom vil skaperingvirkningerfor
lokalsamfunnetsom kommunenmå håndterenår det skjer,og slike virkninger
kan få konsekvenserfor lokale folkehelseutfordringer

forsvarligivaretakelseav kommunensoppgavemed å føre tilsyn på miljørettet
helsevemområdet

vurderingav om de årlige folkehelseprofilenefra Nasjonaltfolkehelseinstitutt
gir grunnlagfor endringav de fagligevurderingeri dokumentetsom
utarbeideshvert fierde år.

For å sikre at kommuneneivaretardet løpendeoversiktsarbeidetmenervi det må
stilles krav om minimumsdokumentasjon.Eksempelher kan være virksomhetsregister
for kommunenestilsyn innen miljørettethelsevern.

I høringsdokumentetgis det informasjonom at forslagettil forskrifiikke gir nye eller
utvidedekrav til kommunensom medførerøkonomiskeeller administrative
konsekvenser.Vi vil gi våre kommentarertil dette:

Både folkehelselovenog folkehelseforskriftenleggeropp til et bredt
tverrfagligsamarbeidi kommunen.Dette anser vi som et viktig utgangspunkt
for arbeidetmed folkehelseutfordringeri kommunen.Selvom det nye
lovverketikke gir utvidedekrav til kommunene,så vil det ta tid å finne
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løsningerfor hvordanman skaljobbe lokaltmed både kartleggingav
folkehelseutfordringer,analyseog fastsettelseav folkehelsetiltak.I den
sammenhengtrenger kommunenehjelp til hvordanman best kan løse dette.
Det er behov for både veiledningog kompetansehevingpå dette området.

o Dersomfolkehelseforskriftenskalfå dentyngdesomerønskeligfra
departementet,menervi at detmåværefokusbådepåmarkedsføringav
de nyekravene,samtat detøremerkesøkonomiskemidlertilkommunens
oppfølgingavfolkehelselovenogfolkeheiseforskriften.

Med hilsen

er"--

rodeø *o
Kommuneov ege

I
KristinTørum
helsekonsulent
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