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HØRING NY FOLKEHELSELOV

MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Formannskapet den 23.02.2009, saksnr PS 24/09.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Lebesby  formannskap har vurdert Helse og omsorgsdepartementets
høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelse
arbeidet.

2. Lebesby  kommune ser positivt på fylkeskommunene gis et Iovpålagt ansvar i
folkehelsesammenheng.  Fylkeskommunen er i dag motor i folkehelsearbeidet i
fylkene og må også i fremtiden gis de virkemidler og ressurser som er nødvendig
for å kunne videreutvikle rollen som støttespiller for kommunene og deres lokale
partnere i folkehelsearbeidet.

3. De regionale folkehelsepartnerskapene bør videreføres og videreutvikles.

Lebesby  kommune ser derfor positivt på at fylkeskommunene pålegges et
overordnet ansvar og gis fullmakter til å organisere de regionale
folkehelsepartnerskapene videre, der fylkeskommunene også bor gis ansvar for
rådgivning og veiledning overfor  kommunene i folkehelsearbeidet. Det er
naturlig å se en slik veilederfunksjon i sammenheng med fylkeskommunenes
rolle som regionalpolitisk aktør.

4. Lebesby  kommune ber om en " folkehelsemilliard" til kommunene slik at
kommunene kan gis større mulighet for å imøtekomme behovet for ytterligere
innsats innen folkehelsearbeidet,  blant annet sett i lys av  bebudede endringer i
annet lovverk/forskrifter osv.. Det er på kommunalt nivå innsatsen må settes inn
for å få størst mulig resultat i forhold til forbedring av befolkningens helse.
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Dårlig kommuneøkonomi og manglende kompetanse i helhetlig helsefremmende
og forebyggende arbeid er en viktig forklaring på at ikke alle kommuner allerede
satser helhetlig og bredt på folkehelsetiltak.

5. Det bor på sikt lages en mer omfattende lov om folkehelse.  90-10 prosent-regelen
tilsier at helsetjenestene har ansvar for om lag 10 %  av de forhold som påvirker
vår helsetilstand.  De øvrige 90 % må finne sin løsning innenfor andre sektorer.
I folkehelsearbeidet er det spesielt vanskelig å få disse 90 % til å anerkjenne sitt
ansvar og følge opp dette i praksis.

Lebesby kommune stiller derfor spørsmål ved at lovforslaget sees på som en
midlertidig lov, som senere kan forankres enten i ny kommunehelsetjenestelov
eller tannhelsetjenesteloven.

I dag er kommunenes folkehelseansvar hjemlet i kommunehelsetjenesteloven.
Dette medfører risiko for at kommunenes folkehelsearbeid i for stor grad blir
oppfattet som helsetjenestens oppgaver.

Derfor bør det på sikt lages en mer omfattende lov om folkehelse,  der alle
forvaltningsnivåers ansvar,  myndighet, oppgaver og virkemidler i det
helsefremmende arbeidet inngår og sammenhengen mellom disse synliggjøres.
Alternativet vil være at foreliggende forslag til midlertidig lov om
fylkeskommunens folkehelseansvar blir permanent.

Med hilsen
Lebesby kommune

Lill Wenche Evensen
sekretær I
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