
DET KONGELIGE
BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref Vår ref

200805363-/LIBPAS
Dato

Høring om forvaltningsreformen -  lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i
folkehelsearbeidet

Vi viser til brev datert 19.12.2008 vedrørende ovennevnte sak. Barne- og
likestillingsdepartementet har følgende kommentar:

Nye aktivitets- og rapporteringsplikter
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings-
og tilgjengelighetsloven) trådte i kraft 1. januar 2009, jf. Ot.prp. nr. 44 Om lov om
forbod mot diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Til den nye loven
knyttes aktivitets- og rapporteringsplikter.

Fra samme tidspunkt trådte en tilsvarende aktivitets- og rapporteringsplikt i lov om
forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) i
kraft. Les mer om dette her: ot. r . nr. 44 2007-2008

De to lovene pålegger fylkeskommunene ansvar: Fylkeskommunene skal både som
offentlig myndighet og som offentlig arbeidsgiver arbeide aktivt, målrettet og
planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne og etnisitet, religion mv. Fylkeskommunene skal rapportere på planlagte
og gjennomførte tiltak i årsbudsjett / årsberetning (jf. § 3 i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven og § 3a i diskrimineringsloven).

Fylkeskommunene skal også som offentlig virksomhet arbeide aktivt og målrettet for å
fremme universell utforming innenfor virksomheten (jf. § 9 i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven). Det vises også til § 12 Plikt til individuell tilrettelegging som
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supplerer kravet til generell tilrettelegging i§ 9.

Det antas at det nye lovforslaget og de nye aktivitets- og rapporteringspliktene vil ha
betydning for fylkeskommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet og således burde vært
nevnt i høringsnotatet.

Til andre avsnitt under punkt 3.3.1 ber vi om at følgende presisering blir inkludert: "Det
vises videre til regjeringens Handlingsplan for økt tilgjengelighet 2005 - 2008, samt ny
plan om samme tema for 2009 - 2013 som kommer våren 2009".

Barn og unge
Dersom fylkeskommunene får et ansvar etter lov om sosial omsorg og psykisk
helsevern, bør ansvaret også omfatte forebyggende barnevern.

Arbeidet på kultur- og fritidsområdet for barn og ungdom prioriteres ulikt i
fylkeskommunene. Barne- og likestillingsdepartementet vil understreke viktigheten av
dette arbeidet. Dersom loven kan bidra til å styrke kultur- og fritidsområdet for barn og
ungdom, vil det bidra positivt i det forbyggende folkehelsearbeidet.

Med hilsen
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