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Saksopplysninger:
Folldal kommune har mottatt et høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet med
lovforslag om "fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet".

Rammer og prosess for lovutredningsarbeidet er omtalt i Ot.prp. nr 10 (2008-2009) Om lov
om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen).
Representanter for fylkeskommunene, fylkesmannsembetene/helsetilsynet i fylkene,
kommunesektoren ved KS, Kommunal- og regionaldepartementet, og den statlige sentrale
helseforvaltningen har deltatt i lovutredningsarbeidet under ledelse av Helse- og
omsorgsdepartementet. Det tas sikte å legge fram et lovforslag våren 2009.

Nærmere om lovforsla et
Det foreslås at fylkeskommunene får et lovfestet ansvar for en pådriver- og
samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med
vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. Videre skal lovforslaget innebære en
tydeliggjøring av
fylkeskommunenes ansvar for å ivareta folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og
planlegging, og ansvar for at folkehelse inngår som en del av arbeidet med regional utvikling.
I følge departementet skal en lovfesting av fylkeskommunenes ansvar ikke innebære en
avgrensning av eller endring i det ansvaret kommunene, fylkesmannen og sentrale
myndigheter har i dag på folkehelseområdet.

Det legges i utgangspunktet ikke opp til at fylkeskommunene skal pålegges nye oppgaver som
følge av lovforslaget. Imidlertid skal lovforslaget tydeliggjør folkehelsehensyn på
ansvarsområder
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fylkeskommunen i dag har etter gjeldende lovgivning,  herunder ny plandel i plan- og
bygningsloven. Videre medfører lovforslaget (jf § 3, 2.ledd),  at pådriver- og
samordningsfunksjonen gjennom folkehelsepartnerskapene går over fra en frivillig til en
ordinær oppgave for fylkeskommunene.

Helse- og omsorgsdepartementet ber særlig kommunesektoren om synspunkt på de
økonomiske vurderinger som ligger i forslaget.
Bakgrunn
I arbeidet med forvaltningsreformen er det foreslått å gjøre fylkeskommunenes
folkehelsearbeid til en ordinær oppgave, jf. flertallsmerknader fra kommunal- og
forvaltningskomiteen i Innst. S. nr. 166 (2006-2007). Komiteflertallet ba om at det ble utredet
å la folkehelsearbeidet gå over fra en frivillig til en ordinær oppgave for det regionale
folkevalgte nivået.

Høsten 2006 kom St.  meld. nr.  12: "Regionale fortrinn -  regional fremtid"  som pekte ut
retningen i det videre arbeidet med forvaltningsreformen for fylkeskommunene.
Flertallet  i  Stortingets kommunal og forvaltningskomite viser til at St. meld nr. 12 (2006-
2007) "Regionale fortrinn -  regionalframtid"  må sees i  sammenheng med St. meld nr. 16
(2003-
2004) "Reseptfor et sunnere Norge ". Sistnevnte understreket lokaldemokratiets betydning for
folkehelsearbeidet. Den utfordret norske fylker til å satse på folkehelse og ta ansvar for og
bygge opp og koordinere en,folkehelsekjede gjennom partnerskap  med kommuner,  statlige
instanser, fagmiljø og frivillige  organisasjoner

Helse- og omsorgsdepartementet har i Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat
om forvaltningsreformen, vinteren 2008, foreslått lovforankring av fylkeskommunenes
oppgaver i det sektorovergripende folkehelsearbeidet. Høringen ga støtte til formalisering av
folkehelsearbeid som ordinær oppgave for fylkeskommunene. Det var samtidig innvendinger
mot å overføre oppgaver og ressurser fra fylkesmannsembetene til fylkeskommunene på
folkehelsefeltet.

Rådmannens saksvurdering:
Per i dag har fylkeskommunen lovpålagte oppgaver hovedsakelig innenfor områdene;
Tannhelse, samferdsel, utdanning, kultur og miljøvern (friluftsliv). I tillegg er
fylkeskommunen engasjert i store deler av den regionale og dels lokale næringsutviklingen,
siden de forvalter deler av virkemiddelapparatet til Innovasjon Norge. Fylkeskommunen har
per i dag muligheter til å være både pådriver og bidragsyter til det lokale, tverrfaglige
folkehelsearbeidet som gjøres i kommunen.

Fylkeskommunen har i dag kompetanse på de fagfeltene der de har lovpålagte oppgaver, og
som kjent er helsearbeid som fag - med unntak av tannhelsetjeneste- ikke blant disse.
Folkehelsearbeid i vid forstand er ikke kun knyttet til ulike deler av helsefag/-kompetanse,
likevel mener rådmannen at det ikke kan være hensiktsmessig å lovfeste en slik oppgave også
hos fylkeskommunen. Oversikten over helsetilstanden i det enkelte fylket ligger i dag hos
kommunene, og de rapporterer til Fylkesmannen og Helsedirektoratet (samt til
SSB/KOSTRA). Faren for at det kan bli uryddige styringslinjer som eventuelt gir ulike
signaler ved ny lovgivning, samt at det blir flere å rapportere til, er overhengende.
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Hensikten med lovforslaget, slik rådmannen tolker det, er å forplikte fylkeskommunene mer
tydelig på sitt ansvar i forhold til folkehelsearbeid, - innenfor alle de sektorene som
fylkeskommunen arbeider per i dag. På den ene siden er det utvilsom riktig og viktig å
synliggjøre det ansvaret fellesskapet har for utvikling av folkehelsearbeidet, samtidig anses
det særlig viktig for dette arbeidet at mest mulig ressurser kommer innbyggerne til gode
("Folkehelse" er at flest mulig har det best mulig). Spørsmålet som bør stilles er om det blir
mer folkehelse dersom det vedtas en egen lov om fylkeskommunens oppgaver knyttet til dette.
Det foreslåtte lovforslaget virker svært generelt utformet, og kan leses som en presisering eller
påminning om at (også) fylkeskommunen må ha oppmerksomhet på folkehelse. Lovforslaget
vil ikke føre til noe nytt i forhold til dagens praksis i Hedmark, slik Folldal kommune ser det.

Folldal kommune har valgt å ta aktivt del i "folkehelsepartnerskapet". I Hedmark fylke er
dette et partnerskap/samarbeid mellom den enkelte kommune, fylkeskommunen og
Fylkesmannen. Kommunen legger opp til målrettede tiltak for innbyggerne for å bedre
folkehelsen lokalt, samtidig bidrar fylkeskommunen med plan- og utviklingskompetanse.
Fylkesmannen bidrar med kompetanse på statlige vurderinger og politikk (herunder
helsepolitikk), og hvordan denne kan videreføres innenfor gitte rammer. Vår erfaring er at
dette er en grei modell som har potensial til å fungere godt og som bør videreføres og styrkes.
En særskilt lovfesting av fylkeskommuners rolle er ikke formålstjenelig i dette samarbeidet.

I sitt høringsbrev ber Helse- og omsorgsdepartementet om synspunkt på de økonomiske
vurderingene som ligger i forslaget:
Etter det som framkommer av høringsbrevet foreslås det ingen generell styrking av
budsjettpostene knyttet til folkehelsearbeid, men det foreslås at stimuleringsmidler til
ordningen "partnerskap for folkehelse" fl tes fra kap 719 post 60 i statsbudsjettet
(Folkehelse, kommunetilskudd) til fylkeskommuners og kommuners rammer fra 2010.

I dag er midlene budsjettert slik at det forplikter kommunene til et aktivt samarbeid og aktive,
konkrete handlinger for å bedre folkehelsearbeidet i egen kommune for å få tilført ekstra
midler. På den ene siden kan dette føre til konkrete og gode tiltak som er tilpasset det som er
aktuelt for den enkelte kommune i et aktuelt tidsrom. På den andre siden kan en forutsetning
om å søke om konkrete midler (som nå) føre til noe mer administrativt arbeid i den enkelte
kommune før tiltakene iverksettes. Man kan velge å se en slik forankring som noe positivt; -
et grundig forarbeid vil føre til mer målrettede tiltak som er i tråd med lokalpolitiske føringer.
På den andre siden kan man risikere at ressurser brukes dels på møtevirksomhet og lokal
forberedelse på bekostning av innbyggernære og mer folkehelsefremmende tiltak.

Samlet sett mener rådmannen at det ikke er hensiktsmessig å spre de 35 millionene som per i
dag brukes på folkehelsearbeid flatt på landets kommuner og fylkeskommuner. Situasjonen
kan forandre seg, men per i dag mener vi at det er bedre om ressursene kanaliseres gjennom
de regionale folkehelsepartnerskapene som i dag. Vanligvis støtter kommunen alle forslag om
å flytte ressurser fra "øremerkede poster" til rammen. Her er imidlertid situasjonen slik at
dersom denne budsjettposten ikke økes vesentlig vil tilførte midler i liten grad være et ekte
incitament for økt satsning på folkehelsearbeid for den enkelte kommune. Det vil i tillegg
være uheldig dersom en større del av disse midlene skal brukes til mer administrasjon i
fylkeskommunene, noe som kan skje hvis oppgaven blir lovfesten som foreslått.
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Rådmannens innstilling:
Rådmannen anmoder formannska et om å fatte føl ende vedtak:

1. Folldal kommune mener at en særskilt lovfesting av fylkeskommuners rolle i
folkehelsearbeidet verken er hensiktsmessig eller formålstjenelig.

2. Folldal kommune mener at folkehelsearbeidet bør få et bedre fundament i den enkelte
kommune før midlene på budsjettpost fra kap 719, post 60 (folkehelse,
stimuleringstiltak/kommunetilskudd) bør overføres til fylkeskommuners og
kommuners rammer.

Behandling i Formannskapet  26.02.2009:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet 26.02.2009:
1. Folldal kommune mener at en særskilt lovfesting av fylkeskommuners rolle i

folkehelsearbeidet verken er hensiktsmessig eller formålstjenelig.
2. Folldal kommune mener at folkehelsearbeidet bør få et bedre fundament i den enkelte

kommune før midlene på budsjettpost fra kap 719, post 60 (folkehelse,
stimuleringstiltak/kommunetilskudd) bør overføres til fylkeskommuners og
kommuners rammer.

Rett utskrift bekreftes.
Folldal kommune 26.02.2009

Eva Muller
kontorfagarbeider
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