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Fauske kommune v il med dette takke for muligheten til å komme med innspill til
lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Generelt er det fra et kommunalt hold viktig at fylkeskommunene får et tydeligere
ansvar for å understøtte kommunenes folkehelsearbeid, tillagt gjennom
kommunehelsetjenesteloven. Dette vil særlig gjelde ansvaret for å ha oversikt over
helsetilstanden i kommunen og viktige påvirkningsfaktorer. Også når det gjelder en
styrket politisk og planmessig forankring av folkehelsearbeidet er fylkeskommunen en
viktig bidragsyter. Et av områdene som peker seg ut er rollen som formidler av plan-
og styringsrelevante data. I dette ligger det også gjennomføring av
befolkningsundersøkelser basert på spørreskjemaer om helse og helsefaktorer i
befolkningen.

Behov for en klarere markering av viktigheten av helsefremmende strategier
Forebyggende strategier tar utgangspunkt i hvilke faktorer som fører til uhelse og
hvordan vi skal hindre uhelse. Mens en helsefremmende strategi skal ta utgangspunkt i
hvilke faktorer som bidrar til helse og hvordan skal man utvikle menneskelige
ressurser. Med dette mens ikke at en helsefremmende strategi skal komme istedenfor
en forebyggende strategi, men at det må settes større fokus på mulighetene.
Folkehelsearbeid må i større grad bli mulighetenes arena.
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For store mål og ambisjoner på vegne av frivillig sektor
I en lang rekke offentlige dokumenter legges det store veksler på hva frivillig sektor
skal bidra med på ulike områder, også innenfor folkehelseområdet. Det kommer ikke
tydelig nok frem hvordan man skal kunne oppnå disse målene og hvilke ressurser som
stilles til disposisjon.
Det må i forslaget komme klart frem retningslinjer for hvordan fylkeskommunene kan
gjøre frivillig sektor i stand til å innfri forventningene om å bidra på
folkehelseområdet, spesielt gjelder strategier for samarbeid, ressurstilgang og
ressursforvaltning.

Tverrfaglig og sektorovergripende arbeid
Tverrfaglig og sektorovergripende arbeid krever mer enn ord, det må legges inn
betydelige statlige ressurser om fylkeskommunene skal lykkes med dette arbeidet.
Spesielt vil det kreve kompetanse og kompetanseutvikling.

Fylkeskommunene som pådriver for og driver av regionale nettverk
Ut fra vårt syn og vår erfaring må fylkeskommunene i tillegg til råd og
veiledningsoppgaver også være med å etablere og drive folkehelsenettverk. Ikke minst
fagnettverk, som etter vår oppfatning er en svært viktig faktor for å lykkes med
folkehelsearbeid i en "verden" hvor mest oppmerksomhet rettes mot kurative
helseoppgaver. I lovforslaget burde det fremkomme et tydeligere ansvar for å drive
nettverk. Nettverk hvor kompetanse og samhandling blir viet stor oppmerksomhet. Det
er et stort behov i kommunene for samhandlingskompetanse generelt og på
folkehelsearbeid spesielt.

Fylkeskommunenes egen tjenesteyting
Når det i forslaget sette fokus på fylkeskommunenes egne ansvarsområder nevnes det
flere tjenesteområder, bl.a. der hvor sunn/usunn mat og drikke i kantinene bør også
viktigheten av fysisk aktivitet nevnes. Dette fordi det synes å være enklere å få til
adferds- og holdningsendringer innen ernæringsområdet enn det er innen området
fysisk aktivitet. (P.E. Mjaavatn 2002)

Offentlig sektor (Staten)  må ta større ansvar for aktivitet,  spesielt for utsatte
grupper
I Norge har vi en tradisjon for at det offentlige (Staten) bygger anlegg og frivillige lag
og foreninger driver aktiviteten og det skal vi fortsette med. Utfordringen er at disse
anleggene i all hovedsak brukes av de "vellykkede" i vårt samfunn.

I et folkehelseperspektiv må offentlig sektor ta større ansvar for aktivitet til særskilt
utsatte grupper som for eksempel ressurssvake, fysisk inaktive, mennesker med
funksjonsnedsettelse, jenter med utenlands bakgrunn, m.fl. På dette området kan
fylkeskommunene ha en svært viktig oppgave, være statens pådriver for å få til
inkluderende aktivitetsopplegg hvor alle blir gitt muligheter til aktivitet ut fra egne
forutsetninger. Vennskap og sosial omgang dannes ut fra nærhet til, og i fellesskap om
aktiviteter sammen med andre på samme alder. Det må derfor finnes et kultur- og



fritidstilbud hvor barn og ungdom med for eksempel funksjonsnedsettelse kan delta
sammen med andre.

Statlige myndigheter må legge til rette for at fylkeskommunene, som en av sine
folkehelseoppgaver, blir i stand til å stimulere til et mangfold av aktiviteter som
kommer utsatte sosioøkonomiske grupper til gode. Bakgrunnen for en slik anbefaling
er erkjennelsen av at barn fra lavstatus grupper har flere helseproblem både fysisk,
psykisk og sosialt enn barn fra det høyere sosiale lag i samfunnet.
Dette vil være et viktig og kanskje avgjørende bidrag i å forebygge økningen av sosial
ulikhet i Norge.

Økonomiske konsekvenser
Fylkeskommunene har i dag gjennom folkehelsesatsingen og partnerskap for
folkehelse oppgaver med å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. At disse
oppgavene og ansvaret tydeliggjøres er til det bedre.
Generelt må det tilføres flere ressurser til folkehelsearbeid, både til fylkeskommunene
og kommunene. Det må bevilges en grunnfinansiering til folkehelsearbeid både til
fylkeskommunene og til kommunen. Ellers må det fortsatt være slik at
fylkekommunene har stimuleringsmidler til ulike prosjekt.
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