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Forvaltningsreformen  -  Høringsuttalelse til Lovforslag om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Det vises til brev av 18.desember 2008.
Høringsnotatet gir grunnlag for enkelte refleksjoner og spørsmål knyttet til gjennomføringen og
oppfølgingen av lovforslaget. Vi har følgende utgangspunkt for refleksjonene:

1. Forebyggende helsearbeid må knyttes til utøvende helsetjeneste og helseforskning
2. Et organisatorisk nøkkelpunkt må ha leveringsmuligheter i flere retninger med understrekning

av at det er i kommunene arbeidet skal gjennomføres

1. Forslaget om ny lov legger opp til en meget ambisiøs målsetting om krav til at
fylkeskommunen skal ha "oversikt over helsetilstanden i fylket", § 4. Vi ser dette som en viktig
oppgave, men en oppgave som bare gir mening dersom ressursmessige forutsetninger er til
stede. En oversikt over helsetilstanden er ikke det samme som en oversikt over de viktigste
determinantene for sykdom, noe høringsnotatet også beskriver på en utmerket måte.
Dersom man skal intensivere det primærforebyggende aspektet, vil de viktigste parametrene
og dermed de viktigste tiltaksfokusene være determinantene eller påvirkningsfaktorene.
Disse faktorene vil sannsynligvis være svært forskjellige fra kommune til kommune.

Kommunestørrelsen kan i flere tilfelle være ugunstig for gode analyser, men flere
påvirkningsfaktorer vil ha en lokal forankring. Under alle omstendigheter krever gode
analyser av sammenhengen mellom helsetilstanden og lokale påvirkningsfaktorer som
grunnlag for beslutninger om tiltak, en betydelig analytisk kompetanse. Analysene må ha høy
kvalitet slik at målrettingen av det forebyggende arbeidet blir resultatorientert. Noen analyser
vil faktisk kreve forskningskompetanse. Det er i høringsnotatet nevnt muligheten for
samarbeid med høgskolene. Dette kunne med fordel ha blitt understreket sterkere da det i
mange tilfelle vil være en forutsetning for gode analyser. Slike analyser vil koste penger, og
det må tildeles betydelige midler for å få det til i alle fylkene. En egen forskrift om
befolkningsundersøkelser vil måtte følges av en betydelig finansiering.

Fylkesmannen og helsetilsynene i fylkene har i dag et "følge med"-ansvar for helsetjenesten i
fylket gjennom forskjellige kanaler. På denne måten blir det aggregert en mengde data om
helsetilstanden og helse-, barneverns- og sosialtjenesten i kommunene. Ikke alt vil være
grunnlag for å kunne trekke slutninger om påvirkningsfaktorer, men for helsetilstandens del,
vil det nå med det nye lovforslaget bli to instanser på fylkesnivå som må innhente data fra
kommunene med tilnærmet samme hensikt. Kommunene må spares for den slags
dobbeltarbeid og dette må klargjøres i forarbeidene og helst forankres i selve loven.

Kjennskap til helse- og sosialtjenesten i kommunene er ikke en forutsetning for å kunne
arbeide med forebygging, men det er ganske klart at dersom ikke en vesentlig del av
tjenesteapparatet er med på de tiltakene som lanseres, så blir gjennomføringen ofte
mangelfull, jf. betydningen av den personlige kontakten mellom lege og pasient i
røykeavvenningstiltakene. Fylkesmannen og helsetilsynene i fylkene har regelmessige møter
med tjenesteapparatet og er kjent med svake og sterke lenker i apparatet som kan ha
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konsekvenser for gjennomføringen av tiltak. Vi savner en utdyping av kontaktflaten og en liste
av samarbeidspunkter mellom Fylkesmannen og helsetilsynene i fylket og fylkeskommunen i
dette tilfelle.

2. Når fylkeskommunen skal inneha en nøkkelrolle i det fremtidige folkehelsearbeidet på
fylkesplan, betyr det at fylkeskommunene også skal "sikre løsning av nasjonale føringer i
folkehelsearbeidet" (s.14). Fylkesmannens hovedoppgave er å påse at nasjonale føringer
blir implementert i fylkets kommuner. Her kan det være duket for interessante
problemstillinger og kanskje konkurranse mellom fylkesmannsembetet og fylkeskommunen.
Det er nødvendig med en klarere avgrensning mellom de to institusjonene på området
folkehelse.

Selv om lovforslaget begrenser seg til å omhandle folkehelsearbeid på fylkesnivå, så er det
neppe tvil om at det er i kommunene det virkelige folkehelsearbeidet skal og må skje. Så vidt
vites har få av de norske kommunene en egen folkehelsekoordinator i hel eller deltidsstilling.
Lovforslaget inneholder ingen antydninger om hvordan samarbeidet skal gå mellom
fylkeskommunen og kommunene selv om det sies at fylkeskommunens oppgave er å
"understøtte kommunenes arbeid med å fremme folkehelse." Det savnes en konkret
beskrivelse av hvordan dette arbeidet skal understøttes.

Folkehelsekoordinatorene i fylkeskommunene har en nøkkelrolle. Man forestiller seg nesten
et mangehodet troll som kan drive påvirkning i alle retninger og samtidig utføre kompliserte
analyser og planarbeid. Det er naturlig at "helse i plan" blir videreført i det sporet som er lagt
opp. Fylkeskommunen utarbeider nå nye strategiske planer. I Oppland er forarbeidene i
gang, men ikke ett sted er ordet "folkehelse" nevnt. Det er erstattet med "bolyst"  et utrykk
som neppe dekker alle folkehelseaspektene. Dette fylket er neppe alene om slike
fortolkninger. Det er altså et betydelig påvirkningsarbeid som skal til for å få innpass med
folkehelseaspektet fra administrasjonens side til planleggingen.

Avslutning
Det er betimelig at folkehelsearbeidet får en organisatorisk plassering og en lovmessig
forankring. Det kan imidlertid være betenkelig at denne forankringen skjer ovenfra og ikke
nedenfra, altså fra det kommunale plan hvor folkehelsearbeidet egentlig skal skje. Egentlig
hadde vi foretrukket en sterkere lovfestet forankring i kommunehelsetjenesteloven med
ansvars- og rollebeskrivelse, før arbeidet forankres på fylkesplan.

Rollefordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen må klargjøres ytterligere slik at
dobbeltarbeid og uklarheter for kommunene ikke oppstår. Samtidig må det avklares om det
her er synergier og samhandlingsflater som bedre kan utnyttes. Vi mener at dette bør
utredes nærmere før loven kan tre i kraft.
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