
DEN NORSKE
LEGEFORENING

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 OSLO

Deres ref.: Vår ref.: 08/6030 Dato: 05.03.2009

Forvaltningsreformen - Høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners
oppgaver i folkehelsearbeidet

Det vises til departementets høringsbrev av 18. desember 2008 og høringsnotat med lovforslag om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Høringsnotatet har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen. Høringsnotatet, og
innspill fra de relevante organisasjonsledd, er også behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

Legeforeningen støtter i hovedsak lovforslaget om å lovfeste et ansvar for en pådriver- og
samordningsfunksjon for fylkeskommunene for det sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt
og lokalt med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene.

Legeforeningen vil imidlertid understreke den viktige rolle kommunene har i folkehelsearbeidet
gjennom sin lokalkunnskap og kjennskap til hvilke behov som er størst de ulike steder.
Legeforeningen anser det som mangelfullt at kommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet ikke er
omtalt i høringsnotatet i kapittelet om gjeldende rett.

Det er presisert i høringsnotatet at en lovfesting av fylkeskommunenes ansvar ikke innebærer noen
avgrensning eller endring i det ansvaret kommunene, fylkesmannen og sentrale myndigheter har pr i
dag på folkehelseområdet. Det er i høringsnotatet også presisert at det i utgangspunktet ikke er lagt
opp til at Fylkeskommunene skal pålegges nye oppgaver som følge av lovforslaget. Dette forstås slik
at lovforslaget bare presiserer dagens lovgivning. Legeforeningen anser det likevel som viktig å
påpeke at en lovendring som foreslått ikke må få som konsekvens at fylkeskommunenes rolle i
folkehelsearbeidet styrkes på bekosting av kommunene, eller på noen måte medfører at kommunenes
rolle i folkehelsearbeidet pr i dag undergraves. Det anses ønskelig at kommunene styrkes
ressursmessig til å drive folkehelsearbeid.
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