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Forvaltningsreformen  -  høringsnotat med lovforslag om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Viser til brev datert 18. desember 2008 med anmodning om å komme med høringsuttalelse
til lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Overordnede kommentarer
Fylkesmannen i Finnmark er positiv til at folkehelsearbeidet går fra frivillig til ordinær
oppgave for fylkeskommunene. Faktorer og forhold som forebygger sykdom og fremmer
helse er i stor grad å finne utenfor helsesektoren. Det er samfunnets ansvar å utforme en
politikk som styrker helsefremmende forhold og stimulerer til helsegunstige livsstilsvalg. Et
lovfestet ansvar for folkehelsearbeid i fylkeskommunene tror vi vil bidra til å tydeliggjøre dette
forholdet. Vi mener imidlertid at dette fordrer ekstra ressurser til fylkene.

Merknader
I kapittel 3.4 blir det satt som forutsetning at fylkeskommunen skal ha oversikt over
helseforhold i fylket, samt sentrale faktorer som er med på å påvirke helsetilstanden og
hvordan disse er sosialt fordelt i befolkningen. Vi mener at denne oppgaven til en viss grad
krever helsefaglig kompetanse. Fylkesmannen har også et overvåkingsansvar og det er lite
hensiktsmessig at dette arbeidet gjøres parallelt i fylket.

Det blir også foreslått i kapittel 3.4 at fylkeskommunene i samarbeid med
Folkehelseinstituttet gjennomfører egne befolkningsundersøkelser basert på spørreskjema
om helse og helserelaterte faktorer. Hvis det er ment at slike helsedata skal være styrende
for det regionale og kommunale folkehelsearbeidet, ønsker vi å understreke viktigheten av at
dette arbeidet gjøres hovedsakelig av forskningsinstitusjoner etter oppdrag fra
fylkeskommunen. Fylkeskommunens oversikt må ha et solid faglig fundament for at den
blant annet kan være et av flere grunnlag for Fylkesmannens følge med- funksjon (jmf.
kapittel 3.5.1).
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