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Høring  -  Forvaltningsreformen  -  høringsnotat med lovforslag om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev, datert 18. desember
2008, med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Helsedirektoratet ønsker å gi følgende høringsuttalelse:

Helsedirektoratet ser positivt på lovforslaget om fylkekommuners oppgaver i
folkehelsearbeidet. Vi mener det er riktig at lovforslaget tar utgangspunkt i de
funksjoner og roller fylkeskommunen i dag er tillagt. Fylkeskommunene er tillagt flere
funksjoner og ansvarsområder som har betydning for utviklingen av helse og fordeling
av helse innenfor fylket. Dette gjelder blant annet videregående opplæring, kultur/idrett
og samferdsel. Det er positivt at lovforslaget forplikter fylkeskommunene i å nytte et
folkehelseperspektiv på disse tjenestene.

Videre er det positivt at folkehelseperspektivet tydeliggjøres i fylkesplanarbeidet og i
regional utvikling. Helsedirektoratet ser med interesse på at fylkeskommunene i
økende grad ser på utvikling av befolkningens helse som en investeringsfaktor for å
oppnå en positiv samfunnsutvikling i fylket. Det er gledelig at mange fylkeskommuner
prioriterer regionale utviklingsmidler til folkehelsetiltak. Vi håper at tydeliggjøringen av
ansvaret bidrar til å forsterke denne utviklingen.

Helsedirektoratet er likevel opptatt av viktigheten av et statlig regionalt apparat for å
sikre god iverksetting av statlig politikk ut mot kommunene. Det er derfor av
avgjørende betydning at fylkesmannens oppgaver, kapasitet og kompetanse
opprettholdes og på sikt styrkes. Helsedirektoratet vil gå i mot å trekke
utviklingsoppgaver og ressurser ut av embetene, noe som lett vil bidra til forvitring av
fagmiljøene.

Direktoratet mener videre  at gjennomføringen av forvaltningsreformen bør ses i lys av
konklusjonene i samhandlingsreformen når disse foreligger.  Et utstrakt samarbeid
mellom kommunene vil styrke  kommunenes egen kompetanse,  og påvirke
fylkeskommunens rolle.

Direktoratet vil foreslå at det tilrettelegges for en  "følge  -  med - evaluering" av
forvaltningsreformen. Gjennom  en evaluering,  gjerne i sammenheng og samvirke med
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Samhandlingsreformen, vil en kunne få et grunnlag for eventuelle justeringer og
endringer i gjennomføringen av reformen.

Helsedirektoratet vil avslutningsvis påpeke behovet for å styrke det lokale
folkehelsearbeidet bl.a. gjennom økte økonomiske ressurser. Det er et uttalt mål i
samhandlingsreformen å styrke de lokale folkehelsearbeidet. Underveisevalueringer
(Møreforsking og NIBR, februar 2009) av Helse i Plan og Partnerskap for folkehelse
viser at folkehelsearbeidet er i ferd med å få en posisjon lokalt og regionalt, men at
svært begrensede økonomiske rammer svekker muligheten for å oppnå
betydningsfulle resultater.
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