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Porsgrunn kommunes høringssvar.

Porsgrunn kommune mener utkast til forskrift om oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) er et godt verktøy i det kommunale
folkehelsearbeidet. Det er flott at det utarbeides bedre systemer og standardisering av
oversikter. Det vil forenkle kommunenes arbeid og gjøre det lettere å arbeide strukturert og
målrettet. Kommunen har følgende bemerkninger:

Forskriften er ment å kun regulere oversiktsarbeidet, ikke tiltakene, og man kan stille
spørsmål ved om det er riktig å omtale forskriften som "Folkehelseforskriften"?
Mange kommuner må forsterkes i forhold plan- og analysekompetanse, men også
kompetanse i å se sammenhenger i folkehelsearbeidet.
Frivillighet og deltakelse bør vies mer oppmerksomhet også i folkehelseprofilene. Det
vil øke fokuset på friskfremmende faktorer for helse.
Tall og oversikt over godkjente barnehager og skoler utført av Miljørettet helsevern
bør det være mulig å ta med i profilene.
Det er ønskelig at profilene tar med sammenligningstall basert på gjennomsnitt av de
10 % "beste" kommunene på det aktuelle området, og ikke bare landsgjennomsnitt.
Kommunen savner i forskriften en tydeligere presisering av statens plikter. Mange av
de utfordringene som truer folkehelsen, er avhengig av statlig politikk. Eks
prispolitikk, krav til innhold i skoler mv. Alle departementer bør være tydeligere
deltakere i arbeidet med oversikter og utfordringer.
Kommunenes økonomiske byrde vil øke betydelig i en omstillingsperiode, dersom
forskriften og loven skal oppfylles. Etter noen år vil man sannsynligvis se gevinster av
det å ha helhetlige oversikter og tverrfaglige vurderinger av utfordringene.
Porsgrunn kommune ønsker å komme dit.
Det forutsettes at en del av den varslede veksten i kommuneøkonomien, blir brukt på
tverrsektorielt folkehelsearbeid.
Det er viktig å ha fokus på det som fremmer og beskytter helse. Generelle
folkehelsetiltak som når alle er bra.

Porsgrunn, den 28. februar 2012

Per Wold
rådmann

Ingrid Kåss
kommunalsjef


