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Forslag til folkehelseforskrift. Høringsuttalelse fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet

Vi visertil mottatthøringav forskriftom oversiktover helsetilstandog påvirknings-
faktorer.

Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet(Bufdir)ser positivtpå forskriftenog arbeidet
med kommunalefolkehelseprofilersomer igangsattved Folkehelseinstituttet.Vi er
tilfredsmed at folkehelseprofileneved lanseringeni januar2012 haren tverrsektoriell
tilnærming,der blantannetdatafra Utdanningsdirektoratetog NAV inngår.

Vi girviderei høringsbrevetkommentarertil aktuelleparagrafer.

§ 3 Kommunens arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
Den enkeltekommunevilgjennomfolkehelseprofilerfra Folkehelseinstituttethvertår få
et datamaterialeder en kansammenligneseg med andrekommuner,eget fylkeog
landetfor øvrig.Dettevilgi en interessantoversikt.Høringsnotatetnevnerimidlertidat
innenforflere av områdeneer dettedatagrunnlagetmegetbegrensetsomutgangspunkt
for lokalefolkehelsetiltak.Notatetviserderfortil at kommunenei tilleggskal innhente
opplysningerfra kommunalehelse-og omsorgstjenesterog kunnskapomfaktorerog
utviklingstrekki miljøog lokalsamfunn.

Bufdirmenerat oversiktsbildetogsåmå byggepå opplysningerfra andre
tjenesteområderi kommunensomfor eksempelbarnehage,skole,barnevern,NAV,
kultur-og idrettssektoren.Ungdomsrådog rådfor personermed nedsattfunksjonsevne
er eksemplerpå kommunaleressursersommå involveresforå kompletterebildet.Ut
fra lokaleforhold,må ulikekommunaletjenester,rådogfrivilligeorganisasjoner
engasjeresinni arbeidetfor å gi en bestmulighelhetligbeskrivelseav kommunens
folkehelseutfordringer.

Vi vilanbefaleat i den planlagteveilederentilfolkehelseforskriftenfremgårdet hvordan
kommunenkanarbeidesystematiskfor å sikreen helhetligtilnærmingtilbeskrivelseav
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utfordringeneinnenfolkehelse.Kommunersomalleredehar goderfaringmed en slik
arbeidsmetodebør bidrasammenmed Helsedirektoratetved utformingav veilederen.

Bufdirser den tette koblingenmellomdet langsiktigefolkehelsearbeidetog planlegging
etter plan-og bygningslovensomsværthensiktsmessig.Det er positivtat folkehelse-
dokumentetsom utarbeideshvertfjerdeår skalferdigstillesi forkantav arbeidetmed
planstrategietterplan-og bygningsloven.

§ 4 Fylkeskommunensarbeidmed oversiktoverhelsetilstandogpåvirkningsfaktorer
På sammemåte somkommentertunder§ 3 vedrørendekommunensarbeid,vil Bufdir
understrekebetydningenav en bredtilnærmingog involveringav tjenester,rådog
frivilligeorganisasjonerogså utenforhelsesektorenforen godtilstandsbeskrivelse.
Eksemplerpå dette kanvære videregåendeopplæring,NAV, samferdselssektoren,
barne-og ungdomsråd,rådfor personermed nedsattfunksjonsevneog organisasjoner
innenfriluftsområdet.Vi vilanbefaleat fylkeskommunensarbeidfram motgode
oversikterogsåblirnærmereutdypeti veilederen.

I forskriftener fylkeskommunentiltenkten rollenårdet gjeldergjennomføringav
fylkeshelseundersøkelser.Det fremgårimidlertidikkeav forskriftenat detteer et skal-
krav.Til hjelpforfylkeneskal Folkehelseinstituttetutarbeidemalerfor datainnsamlingen
slikat det blantanneter muligå sammenlignedatafylkenemellom.Bufdirser det
positivei at dennetype helseundersøkelserskreddersysbehovenei hvertfylke,men
stillerogsåspørsmålved om detteer en effektivog hensiktsmessigarbeidsform.Vi ber
derforHelse-og omsorgsdepartementetfølge utviklingenpå området.Ettannet
alternativvillevære å gi Folkehelseinstituttetet ansvarfor gjennomføringav dennetype
undersøkelserfor hele landet.

§ 5 Opplysningerfra Nasjonaltfolkehelseinstitutt
Vi ser det sværthensiktsmessigat Folkehelseinstituttethar ansvarfor å utarbeide
folkehelsedatahvertår til brukfor kommunerog fylkeskommuner,samtetablereog
oppdatereen statistikkbank.Det er positivtat arbeidetses på somet kontinuerlig
utviklingsarbeidde nærmesteårene.

Når det gjelderarbeidsdelingenmellomNasjonaltfolkehelseinstituttog fylkeskommunen
om fyikeshelseundersøkelserviservi til kommentarenunder§ 4. I høringsnotatet
nevnesat Folkehelseinstituttettar siktepå å utformeen malfor ungdomogen for
voksne.Bufdirvil understrekebetydningenav at spørreskjemaenefår en formog
innholdsominkludererhele befolkningen,slikat menneskermed begrenset
språkferdighetog nedsattfunksjonsevnekandelta.Vi er positivetil at det utarbeideset
eget datasettfor ungdom.
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