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

Vi viser til brev av 19. desember 2008 vedlagt høringsnotat med lovforslag om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet i forbindelse med
forvaltningsreformen.
Kultur- og kirkedepartementet har følgende merknader:

Om lovforslaget
Om 3
Lovutkastets § 3, fjerde ledd, lyder:

Departementet  (her.- HOD) kan gi nærmere forskrifter om fylkeskommunenes folkehelsearbeid
herunder om forvaltningen av statlige midler.

Kultur- og kirkedepartementet mener at siste del av bestemmelsen ("... herunder om
forvaltningen av statlige midler") er unødvendig og også kan misforstås dit hen at dette
kan gjelde forvaltning av statlige midler generelt.
Vi ber om at § 3 endres til

Departementet  (her. HOD) kan gi nærmere forskrifter om fylkeskommunenes folkehelsearbeid.

Om vedlegget "Oversikt over fylkeskommunens lovpålagte oppgaver"
I kulepunkt 2 og 3 under Kultur på s. 26 omtales tilskudd fra spillemidler til
idrettsanlegg og formål på kulturområdet. Dette er ikke lovpålagte oppgaver for
fylkeskommunen, og omtalen harmonerer således ikke med overskriften. Vi ber om at
dette kommer klart frem, for eksempel ved at overskriften endres.
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Videre vil vi foreslå enkelte endringer i selve teksten under Kultur på s. 26 - 27:

I fjerde linje i første kulepunkt på s. 26 foreslår vi at ordene "og andre" strykes, da det
allerede står "bl.a." tidligere i setningen. Siste setning gir ikke mening slik den står, og
vi foreslår å sette inn "kulturvirksomhet" etter "men", samt at setningen omformuleres
noe. Første kulepunkt blir da som følger:

• "LOV 2007-06-29 nr 89:  Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd
(kulturlova)

"Fylkeskommunen har ansvar for bl.a. å sørge for økonomiske,  organisatoriske og
informerende tiltak for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet. Helse
er ikke direkte nevnt som formål her, men kulturvirksomhet kan sies å indirekte være
egnet til å fremme folkehelse."

Det er vedtatt at spillemidlene til kulturbygg skal forvaltes av fylkeskommunene. Denne
ordningen skal innfases fra 2010. Setningen i tredje kulepunkt på s. 26 ("Også
tilskuddsforvaltning på kultursektoren kan bli overført til regionene.") bør derfor
strykes og erstattes med ny tekst, jf forslag:

• "Fordelingen av spillemidler til investeringstiltak på kulturområdet skal også
overføres til fylkeskommunene. Etter hvert som midlene som er knyttet opp til
tilskuddsordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur
fristilles fra pågående prosjekter, vil midlene fra 2010 bli kanalisert inn i den
desentraliserte ordningen for kulturhus, slik at regionene dermed får det samlede
forvaltningsansvaret for spillemidler til kulturbygg."

I første kulepunkt på s. 27 foreslår vi at setningen "Det vil trolig bli endringer innen
biblioteksektoren med mulig endring i ansvarsfordelingen" strykes og erstattes med
omtale av stortingsmeldingen om bibliotek. Kulepunktet blir da som følger:

"LOV 1985-12-20 nr 108: Lov om folkebibliotek
I henhold til loven har fylkeskommunen et ansvar for drift av fylkesbibliotek.. Kultur- og
kirkedepartementet vil legge fram en stortingsmelding om bibliotek våren 2009.
Meldingen vil inneholde forslag til organisatoriske endringer i biblioteksektoren. En
god biblioteksordning vil kunne være et bidrag i folkehelsearbeidet gjennom
muligheter for kunnskapsheving og sosial utjevning."
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