
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Helseavdelingen

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
200801189-NR 18.12.2008 2008/26231 FM-H Jorunn Hunderi 23.02.2009

HØRING - FORVALTNINGSREFORMEN - HØRINGSNOTAT MED
LOVFORSLAG OM FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I
FOLKEHELSEARBEIDET

Fylkesmannen viser til brev av 18.12 2008 vedrørende høringsnotat med lovforslag om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Akershus ble folkehelse- og partnerskapsfylke fra 2004 og har bygget opp en bred
folkehelsekjede bestående av representanter fra kommuner, helseforetak, frivillige
organisasjoner, fylkeskommunen og fylkesmannen, og har på mange områder fått til gode
strukturer og samarbeidslinjer mellom de ulike aktørene. I flere kommuner har det skjedd en
god utvikling i folkehelsearbeidet, med oppretting av stilling som folkehelsekoordinator,
politisk forankring av oppgavene kommunen vil prioritere, samt folkehelseperspektivet er
synliggjort i flere kommuneplaner m.v. Oslo ble folkehelse- og partnerskapsfylke i 2007.

Fylkesmannsembetet sitter på en bred faglig kompetanse innen folkehelse og har en viktig
rolle i partnerskapet, og det bør legges til rette for at det opprettholdes et konstruktivt
samarbeid mellom fylkeskommunen og Fylkesmannen, samt andre aktører i partnerskapet.
Dette omtales også i høringsnotatet, men det er uklart beskrevet hvorledes fordeling av
oppgavene mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen er tenkt gjennomført. Dette må
tydeliggjøres, slik at alle parter er klar over sin rolle og at arbeidsfordelingen blir konkretisert.

Det er naturlig at oppgavene/rollen til fylkesmannen i folkehelse- og partnerskapsarbeidet, er i
samsvar med de tjenesteområdene og ansvar Fylkesmannen har gjennom oppgaver som
tildeles gjennom embedsoppdraget, og ved øvrige pålegg av regionale myndighetsoppgaver.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus slutter seg for øvrig til uttalelsen fra fylkesmennenes
arbeidsutvalg.

Med hilsen

Petter Schou
fylkeslege Jorunn Hunderi

folkehelserådgiver
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