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HØRING AV FORSKIFT OM OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG
PÅVIRKNINGSFAKTORER

Det henvisestil høringsbrev,datert 21.12.2011,og høringsnotattil utkast til ny forskrift til
folkehelselovenom oversiktover helsetilstandenog påvirkningsfaktorer.

Vedrørende vår rolle o m ndi het.
Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn behandler saker hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern med
myndighet tillagt kommunelegene i defem deltagende kommunene i Gjøvikregionen.

Vår uttalelsetil horingen:

Vi synes i hovedsakat forslagettil forskriftvidereførerog tydeliggjørkommunenesrolle og
ansvar for oversiktover helsetilstandenog påvirkningsfaktorerpå en god måte. Vi vil
allikevelbemerkefølgende:

Til Hørin snotatets unkt 10.2.2Ncermereom kommunenesarbeidmed oversikt.

I første avsnitt er det skrevetat "det i arbeidetmed oversiktenskal tas utgangspunkti
eksisterendekunnskapog hva som gjøres tilgjengeligfor kommuner.Dette innebærerat
forslaget tilforskrift ikkegir nye eller utvidedekrav til kommunensom medførerøkonomiske
eller administrativekonsekvenser".Dette mener vi er en unødvendigbastant og uheldig
formulering.Etter vår mening ligger det betydeliglokal kunnskapi det svært omfattende
kommunaletjenesteapparatetog lokalenettverk.Dette representereren svært viktig
kunnskapsbasesom vil være et nødvendigsupplementtil sentralestatistikkdatabaser,for å
gjøredisse lokalt anvendelige.Etter vår meningvil det være riktig og i tråd med
samhandlingsreformensintensjoner,at kommuneneprioritererog leggermer arbeid i denne
oversiktenenn kommunenetidligerehar gjort.Gode lokaleoversikterover helsetilstandenog
påvirkningsfaktorervil gi et bedre grunnlagfor å velge forebyggendetiltak og strategiersom
kommerbefolkningenshelse til gode,og på den måten også bidrar til å reduserebehovet for
ressurskrevendebehandlinger.
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Vedrørendeansvarso rollefordelin mellomkommuner f Ikeskommunero f lkesmenn.

Ansvarog roller er tydeligbeskreveti forholdtil at fylkesmannener en forlengetarm fra
statligansvar.Kommunenesog fylkeskommunenesansvar og roller er tilsvarendetydelig
beskreveti forhold til sine respektivedriftsansvaroverforulike tjenestertil befolkningen.For
fylkeskommuneneer det i hovedsakvideregåendeskoler, samferdselog tannhelsetjeneste.For
kommuneneer det en rekke tjenester innenhelse, velferd, skole,kultur, teknisketjenester o.a.

Med det ovennevntelagt til grunn,blir det nødvendigmed samarbeidemellom
forvaltningsnivåene.Måtendet skal gjørespå, er i liten grad lagt inn i forskriften.Det må
derfor forventesat dette avklaresmellomde enkeltefylkeskommunerog kommuner.Det blir
viktigat det da blir tatt hensyntil ulik tilgangtil og behov for kompetanse,og at kommunenes
insentivtil selv å ta lokaltansvar, blir opprettholdt.Anbefalingerom og forslagtil hvordan
slikt samarbeidkan gjøres, kan med fordelgjørestilgjengeliggjennomveiledersom skal
utarbeidestil forskriften.
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