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Viser til høringsbrev av 21.12.2011. vedrørende utsending av høringsforslag til
folkehelseforskriften. Sola kommune oversender med dette sin høringsuttalelse behandlet i
utvalg for levekår 14.03.2012. sak 14/12 med følgende vedtak:

" Utvalg for levekårs enstemmige vedtak i samsvar med rådmannens tilrådning til vedtak:

Det gis tilslutning til høringsuttalelsenfra Sola kommune til Helse- og omsorgsdepartementet
vedrørendeforskrift om oversikt over helsetilstand ogpåvirkningsfaktorer
(folkehelseforskriften)."

Med hilsen
Levekår

Britt ari aga
rådgiver folkehelse

Vig .YsTorjusse
kommunalsjef

Vedlegg:
Sak 14/12 Høringsuttalelse vedrørende forskrift om oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften).

Postadresse Telefon E-post Org.nr
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SAKSFORELEGG SOLA KOMMUNE
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Sbh: Britt Marit Haga Arkiv: GOO&00 Saksnr.: 11/4317

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER
HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER

RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:
Det gis tilslutning til høringsuttalelsen fra Sola kommune til Helse- og omsorgsdepartementet
vedrørende forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
(folkehelseforskriften).

SAKSUTREDNING:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Utvalg for levekår

Saken gjelder:
I denne saken ber rådmannen om tilslutning til høringsuttalelsen vedrørende forskrift om
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Bakgrunn:
Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut forslag til forskrift om oversikt over
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer på høring 21.12.2011. Høringsfristen er 21.03. 2012.
Forskriften er en oppfølging av folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.2012, og som ble
fremmet som en del av iverksettelsen av samhandlingsreformen. Forskriften skal regulere
arbeidet med å ha oversikt over befolkningens helse, og påvirkningsfaktorer i kommuner og
fylkeskommuner. I tillegg skal den regulere Nasjonalt folkehelseinstitutt sitt arbeid med å
gjøre tilgjengelig opplysninger for kommuner og fylkeskommuner.

Formålet med forskriften er å legge til rette for et systematisk og kunnskapsbasert
folkehelsearbeid, i tillegg til at oversiktsarbeidet skal samordnes og standardiseres.
Oppgaven med å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er i folkehelseloven
regulert i §§ 5, 21 og 25 som retter seg mot henholdsvis kommuner, fylkeskommuner og
Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Høringsforslaget kan leses i sin helhet:
h ://www.re 'erin en.no/ a es/36634018/Hoerin snotat 201104748. df
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Oppsummering av høringsforslaget:
Kommuner og fylkeskommuner skal ha nødvendig oversikt for å ivareta sitt ansvar.
Oversikten skal inneholde opplysninger om helsetilstanden, levevaner,
befolkningssammensetning, oppvekst og levekår som for eksempel økonomiske
vilkår, arbeidsforhold og utdanning, samt fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø.

Opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, er ikke relevante.

Oversiktsarbeidet omfatter innhenting av data, vurdering av konsekvenser og årsaker,
og identifisering av folkehelseutfordringer.

Kommunens oversikt skal både gi grunnlag for det løpende og for det langsiktige og
systematiske folkehelsearbeidet. Det løpende folkehelsearbeidet skal dokumenteres på
hensiktsmessig måte, mens det langsiktige oversiktsarbeidet skal dokumenteres
skriftlig hvert f.jerdeår. Dokumentet skal gi faglige vurderinger av konsekvenser og
årsaksforhold, og skal være det faglige grunnlaget for politiske beslutninger og
prioriteringer.

Kommunene skal basere sin oversikt på informasjon fra Nasjonalt folkehelseinstitutt,
kunnskap fra helse- og omsorgstjenestene og kunnskap om faktorer og utviklingstrekk
i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

Fylkeskommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med kommunene.

Nasjonalt folkehelseinstitutt ska1gjøre tilgjengelig opplysninger fra nasjonalt kilder.
Dette innebærer blant annet å utarbeide folkehelseprofiler for hver enkelt kommune og
fylkeskommune i løpet av første kvartal hvert år, i tillegg til å etablere og oppdatere en
statistikkbank (jf. sak 7/12 —Folkehelseprofil 2012).

Oversiktsdokumentene skal være allment tilgjengelige slik at frivillig sektor og
befolkningen får kunnskap som kan benyttes til å påvirke beslutningsprosesser av
betydning for folkehelsen.

Høringsuttaleise fra Sola kommune:
Sola kommune er positiv til at det legges til rette for et systematisk og kunnskapsbasert
folkehelsearbeid med utgangspunkt i folkehelseutfordringene på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå.

Sola kommune vil likevel peke på at det vil være en utfordring for en mellomstor kommune
som Sola å ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å utarbeide, analysere og tolke
materialet i tillegg til å identifisere utfordringer og iverksette målrettede tiltak. Utfordringene
vil særlig være knyttet til utolket statistisk materiale fra helse- og omsorgstjenestene (for
eksempel KOSTRA-tall), og spesialisthelsetjenesten. Sola kommune mener derfor at Helse-
og omsorgsdepartementet bør legge til rette for at hver kommune får en kontaktperson på
Nasjonalt folkehelseinstitutt som kan fungere som en veileder, og/eller at det blir arrangert
regionvise samfinger der man ser på tallene sammen med andre kommuner og en veileder.
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Dette ville også styrke arbeidet med standardisering og mulighetene for å sammenligne
kommuner imellom.

Det presiseres i høringsnotatet at forslaget til forskrift ikke medfører økonomiske og
administrative konsekvenser, og det argumenteres blant annet med at dette også tidligere har
vært en lovpålagt oppgave. Sola kommune vil understreke at implementering av forskriften
vil ha økonomiske og andre ressursmessige konsekvenser blant annet på bakgrunn av mer
dyptgående oppgaver knyttet til analyse og tolkning.

RÅDMANNEN I SOLA, 29.02.2012

Ingrid Nordbø Vigdis Torjussen
rådmann kommunalsjef levekår
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