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ASKIM KOMMUNES SVAR PÅ HØRING AV FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER
HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER (FOLKEHELSEFORSKRIFTEN)

Viser til brev av 21.12.11 og den vedlagte høringen av forskrift om oversikt over helsetil-
stand og påvirkningsfaktorer folkehelseforskriften).

Askim kommune vil med dette gi følgende innspill til høringen:

Innledningsvis vil vi peke på at forskriften synes å ha en større vektlegging av det sykdoms-
forebyggende enn av det helsefremmende arbeidet. Dette kan forstås først og fremst gjen-
nom de indikatorer folkehelsebarometeret baserer sine nøkkeltall på, og som skal danne
grunnlag for kommunens innsats i folkehelsearbeidet. Den helsefremmende innsatsen
bør tydeliggjøres bedre, også i forskriften.

Vi registrerer videre at forskriften er nokså generell formulert, med en angivelse av oversik-
tenes innhold på et overordnet nivå. Dette kan positivt åpne for at den enkelte kommune
finner en tilnærming til dette oversiktsarbeidet som er relevant og lokalt forankret. Det er jo
også i tråd med intensjonen slik vi leser det i høringsnotatet.

I motsatt fall vil den generelle vinklingen kunne medføre at deler av oversiktsarbeidet vel-
ges bort / ikke prioriteres av ressursgrunner.

Mer spesielt i forskriften vil vi gå til § 5, som sier at Nasjonalt folkehelseinstitutt skal gjøre
tilgjengelig opplysninger som skal danne grunnlag for kommuners og fylkeskommuners ar-
beid med oversikter etter §§ 3 og 4.

I denne sammenheng bør det i forskriften komme tydeligere frem at
kommunen selv må bidra til relevant data som skal benyttes både i det løpende og

det langsiktige oversiktsarbeidet
kommunen må ha både en bestillermyndighet og —rett i forhold til den statistikk som

er nødvendig for å utføre oversiktsarbeidet. Folkehelsearbeidet generelt skal være sys-
tematisk og kunnskapsbasert.
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Avslutningsvisvilvi trekkeframsompositivtat forskriftenivaretarhensynettil at oversikte-
ne skalgi grunnlagbådetildet løpendeogtildet langsiktigefolkehelsearbeidet,og at dette
oversiktsarbeidetmå skjei fellesskapog medgjensidiginformasjonsutvekslingmed spesia-
listhelsetjeneste,fylkeskommuneog Folkehelseinstituttet.

Med hilsen

Thor Hals
ordfører

Løpenr. 832/12


