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SVAR - 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 helsetilstand
og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften).

Drammen kommune vil med dette gi følgende innspill til høringen:

Forskriften ansees å være en videreføring av Folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.2012. Drammen
kommune er positiv til forskriftens hovedinnhold.

Det er positivt at Nasjonalt folkehelseinstitutt skal utarbeide folkehelseprofil og etablere og oppdatere
en stafistikkbank. Det er her viktig at det på sentralt hold arbeides med å gjøre data fra sentrale registre
tilgjengelig for statistikkbanken. For eksempel foreligger det data i forhold til fastlegenes aktivitet hos
Helfo som per nå ikke er tilgjengelig.

Det er positivt at det utarbeides en mal for fylkeskommunenes helseundersøkelser. Det er viktig med
en nasjonal samordning i forhold til disse undersøkelsene som sørger for sammenlignbarhet mellom
fylker.

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. I følge
Folkehelseloven skal kommunen benytte kilder på tre nivåer i forhold til dette: opplysninger som
statlige myndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig, kunnskap fra de kommunale helse- og
omsorgstjenestene og kunnskap og faktorer om utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse. Det er varslet at det vil komme en veileder til denne forskriften
sommeren 2012. Det er viktig at denne veilederen presenterer verktøy og maler til bruk i arbeidet med
oversikt i forhold til de to sistnevnte nivåer. Det er viktig med en viss standardisering i forhold til
dette arbeidet, for å sikre kvalitet i oversikten som utarbeides og for å sikre sammenlignbarhet mellom
kommuner.

Drammen kommune stiller seg undrende til at det i høringsnotatet uttales at forslaget til forskrift ikke
gir nye eller utvidede krav til kommunen som medfører økonomiske eller administrative konsekvenser.
Selv om folkehelsearbeid fra tidligere har vært lovfestet for kommunene, vurderes det likevel slik at
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det økte kravet til systematikk og kunnskapsbasert arbeid ikke kun er en videreføring av eksisterende
oppgaver. Den nye folkehelseloven og folkehelsesforskriften innebærer for kommunene et betydelig
krav til kompetanse og ressurser i forhold til å utarbeide oversiktsdokument, foreta faglige vurderinger
av konsekvenser og årsakssammenhenger, identifisere folkehelseutfordringer, utarbeide strategier og
igangsette og evaluere tiltak.

Drammen kommune ønsker også å påpeke at de statlige myndigheter, foruten Folkehelseinstituttet, sitt
ansvar i forhold til folkehelse er lite vektlagt i forskriften. Folkehelseloven omtaler staten sitt ansvar i
§ 22: "Statlige myndigheter skal i sin virksomhet vurdere konsekvenser for befolkningens helse der det
er relevant." På mange områder vil avgjørelser som tas på statlig nivå ha vel så stor innflytelse på
folkehelsen som lokale strategier og tiltak. Det bør derfor vurderes om dette skal tydeliggjøres i
forskriften.

For øvrig slutter Drammen kommune seg til forslag om forskrift om oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften); som det går fram av høringsnotatet.
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