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Kommentar til
Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i
folkehelsearbeidet

Nasjonalt råd for tobakksforebygging viser til høringsnotatet, og ønsker å komme med
kommentarer selv om rådet ikke formelt er blant høringsinstansene.

Bakgrunn
Tobakksrelatert sykdom er årsak til ca. 6700 dødsfall årlig i Norge og dessuten betydelig
sykelighet og store samfunnsutgifter. Det foreligger et meget solid kunnskapsgrunnlag som
slår dette fast. Samtidig vet vi at det er mulig å iverksette effektive forebyggende tiltak,
hvorav flere må iverksettes på regionalt og kommunalt nivå. Det mest effektive er å drive
primærforebyggende arbeid, dvs at man forhindrer at barn, unge eller voksne begynner å
røyke. Godt tobakksforebyggende arbeid krever både politiske plan- og utviklingsstrategier og
gode faglige grep. På regionalt og lokalt nivå må det offentlige bygge opp og drive et arbeid
som er så robust, systematisk, langsiktig og godt forankret at de store helsemessige og
samfunnsmessige utfordringene ved bruk av tobakk blir møtt på en effektiv måte.

Vår bekymring
Vi kan ikke se at det er presisert i HOD sitt høringsnotat at det er nødvendig at det følger økte
bevilgninger til fylkeskommunen dersom de skal få nye lovpålagte oppgaver og dermed bli
den viktigste støttespilleren i kommunenes folkehelseabeid.

Anbefaling
Nasjonalt råd for tobakksforebygging vil understreke betydningen av at fylkeskommunene gis
muligheter for en bred innsats rettet mot regionale og lokale folkehelseutfordringer generelt,
og utfordringer knyttet til tobakksbruk spesielt. Det innebærer at fylkeskommunene må sikres
de økonomiske og faglige ressurser som kreves for å bistå kommunene i deres
folkehelsearbeid, og for å koordinere innsatsen mellom samarbeidspartnere på fylkesnivå.
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Avslutningsvis vil vi påpeke viktigheten av at rollefordelingen mellom fylkesmannen og
fylkeskommunen på folkehelseområdet blir tydelig avklart slik at en unngår dobbeltarbeid, og
slik at kommunene har klare linjer oppover i forvaltningssystemet vedrørende
folkehelsearbeidet. Og endelig vil vi presisere at folkehelsearbeidet, blant annet det
tobakksforebyggende arbeidet, må foregå primært på kommunenivå, og vi etterlyser derfor en
sterkere lovfestet forankring i kommunehelsetjenesteloven om dette.

Medlemmene i rådet 1. 1.2008 - 31.12.2011

• Maja-Lisa Løchen (leder) professor og overlege, Det medisinske fakultet,
Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge

• Anne Lise Ryel (nestleder) generalsekretær, Kreftforeningen, Oslo
• Tom-Kristian Grimsrud forsker, Kreftregisteret, Oslo
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• Janne Scheffels forsker, Statens Institutt for Rusmiddelforskning, Oslo
• Leif Edvard Aarø forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
• Anders Aasheim folkehelserådgiver, Fylkesmannen i Troms, Tromsø
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