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1. Generellemerknader

Vi viser Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev 21. desember 2011.
Politidirektoratet har forelagt høringen for Agder politidistrikt og Oslo politidistrikt Vi har
per i dag ikke mottatt svar fra underliggende instanser, og eventuelle senere innkomne
høringsuttalelser vil bli ettersendt.

Vi støtter formålsangivelsen i utkastets § 1. Et formål om å legge til rette for at
folkehelsearbeidet er systematisk og kunnskapsbasert og å bidra til en samordning og
standardiseting av oversiktsarbeidet, legger etter vår mening godt til rette for et samarbeid
på tvers av de ulike sektorene.

Politidirektoratet savner imidlertid en drøfting i høringsnotatet av forholdet mellom
folkehelse og kriminalitet. Vi viser til Ptp. 90 L (2010-2011) Lov orn folkehelsearbeid, punkt
4.4.1 siste kulepunkt. Det er her vist til at kriminalitet er en viktig faktor for folkehelsen og
trygghetsperspektivet. Denne sammenhengen kan også utledes blant annet av plan- og
bygningsloven § 3-1 første ledd bokstav f) om at planer skal 'fremme befolkningens helse
og motvirke sosiale helseforskjeller, samtbidratilfonlyge kriminaliter.

Vi er også kjent med at evalueringer har vist at for.holdet mellom helse og kriminalitet er
gjenstand for droftinger i ulike samarbeidskonstellasjoner mSlom kommune og politi, blant
annet Politiråd. På stadig nivå et det et samarbeid mellom Politidirektoratet og
Helsedirektoratet om håndhevelse av alkoholloven for å forebygge voldskriminalitet og
fremme folkehelsen. Forholdet mellom kriminalitet og helse er i tillegg omfangsrikt belyst
forskningslitteraturen. Politidirektoratet mener derfor at forholdet til ktiminalitet både
burde vært drøftet i høringsnotatet og inttøtbeidet i forskriften.
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2. Merknadertil høringsnotatetog enkeltebestemmelseri forskriftsutkastet

Tilsf3 og4 arbeidmedoversiktoverhelsetilstandogpåvirkningiaktorer
Vi ber departementet vurdere å innarbeide kriminalitet i opplistingen av type opplysninger
som skal inngå i kommunens ovetsikt i fotsktiftens §§ 3 og 4.

Vi viser i den forbindelse til folkehelselovens §§ 5 og 21 hvor det er gitt utgangspunkter for
hva kommunens oversikter skal basere seg på. I § 5 bokstav c er det nevnt "kunnskap om
faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på
befolkningens helse". Oversikt over kriminalitetsbildet vil etter vår oppfatning være en
naturlig del av dette —både med tanke på forebyggende tiltak overfor (potensielt) kfiminelle
og mulige ofre for kriminalitet, og den generelle trygghetsfølelsen i befolkningen.

Punkt6.1.2i hetingsnotatet—Jporsmålomhvoropplysningenetilkommunensoversiktskalkommefra
Politidirektoratet etterlyser her en nærmere drøfting av hvilke andre instanser det kan være
aktuelt for kommunen å få opplysninger fta. I høringsnotatet er det kun nevnt at
kommunen bør søke informasjon fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og ulike deler av helse-
og omsorgstjenesten. Loven forutsetter at kommunen også skal basere sin ovetsikt på
kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn, men det er i liten gtad
drøftet hvordan kommunen skal få denne kunnskapen. Vi mener bør tydefiggjøres at også
andre myndigheter enn de som nå er nevnt i høringsnotatet/forskriften, kan sitte med
sentral informasjon om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn, herunder
kriminalitet nettopp for å sikte en systematisk og kunnskapsbasett oversikt og et
tverrfaglig forankret folkehelsearbeid.

Politidirektoratet mener at politiet vil være en naturlig samarbeidspartner for kommunen,
også når det gjelder kommunens arbeid med å skaffe oversikt over påvirkningsfaktoret for
folkehelsen. Vi viser i den forbindelse til politiloven § 2 nr. 6 hvor det fremgår at politiet
skal samarbeide med andre myndigheter som er tillagt oppgavet som berøret politiets
virkefelt. Dette er nærmere beskrevet i politfinstruksen § 15-1: "... særlig påligger det
politiet å innlede et nært samarbeid med skole og sosialmyndighetene...".

Ett eksempel på samarbeid mellom politi og kommunen vedrørende helse og forebygging
av ktiminalitet er utarbeidelse av helhetlige ruspolitiske handlingsplaner der lokalt politi
inviteres inn i arbeidet. Alle gode lokale rusforebyggende tiltak bør samordnes, og det bør
oppfordres til godt samarbeid mellom alle virksomheter, også mellom kommune og politi.
For opprettelse av et samarbeid bør Politiråd benyttes. I Polifiråd skal det være en
kunnskapsbasert og systematisk tfinærming for å forebygge

Tilf 5 —oppbsningerfraNagOnaltfolkeheireinstitutt
Politidirektoratet mener at det ikke er noe i veien for at Folkehelseinstiuttet kan innarbeide
kriminalstatistikk fra SSB i helseprofilene.
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