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HØRINGSUTTALELSE FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE TIL HELSE- OG
OMSORGSDEPARTEMENTETS HØRINGSNOTAT MED LOVFORSLAG OM
FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET.

Fcrs,lag til.
VEDTAK

1. Oppland fylkeskommune er positiv til at fylkeskoirnnunene gis et lovpålagt ansvar for
folkehelsearbeid

2. Hvis folkehelse, som i dag er en frivillig oppgave, blir lovpålagt må dette oppfattes som en ny
oppgave fordi fylkeskonmlunene mister retten til å velge den bort.

3. Alle nye oppgaver må godt gres økonomisk For å følge opp statens ambisjonsnivå: ned de
regionale folkehelsepartnerskapene er det behov for et ekstra tilskudd på 2,5 millioner kroner
til Oppland fylkeskommtnle som vil sikre behovet på fire stillinger.

4. De regionale fo kapene er en modell som fungerer godt og som bør
videreføres.

5. Oppland fylkeskomet e mener at intensjonen i innstillingen fra Stortingets kommunal- og
forvaltningskomite ikke er ivaretatt, ved at fylkeskommunene verken får myndighet eller flere
oppgaver innen folkehelse.

6. Oppland fylkeskommune er kritiske til at lovforslaget sees på som en midlertidig lov som
senere er tenkt forankret i enten kommunehelsetj enesteloven eller ta nhelsetj enesteloven
Det bør i stedet lages en mer omfattende lov om folkehelse som synliggjøre alle nivåers og
sektorers ansvar, myndighet, oppgaver og virkemidler.

Bernt MTordhol
Fylkesrådmann Tone Kolaas

Fylkeskultursjef

Vedlegg: Høringsnotat med lovforslag om fylkeskoma mers oppgaver i folkehelsearbeidet



SAMMENDRAG

Kon-ff - og regionaldepartementet la i mars 2008 frem sitt høringsnotat "Fonultnin, fomrn -
g tilØ oppgzzertil detØeiulgte regionile nizilel". Høringen ga bred støtte til lovforankring av

folkehelsearbeidet som ording oppgave og selvstendig virksomhetsområde for
fylkeskommunene. Bakgr u n, rammer og prosess for lovutretningen om fylkeskommunens
oppgaver i folkehelsearbeidet er omtalt i Ot.prp. nr. 10 (2008-2009), pkt. 2.1 Folkehelse.
Lovforslaget innebar en tydeliggjøring av fylkeskommunens ansvar for å ivareta folkehelse i
egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging, og ansvar for at folkehelse inngår som en del av
arbeidet med regional utvikling

SAKSINNSTILLING

Nøkkeltall for helsesektoren fra 2008 viser at til tross for økende levealder øker både de sosiale
helseforskjellene og de totale helseutgiftene. Bare de ti siste årene har helseutgifter fordoblet seg
og ligger nå på 203 der kroner. I underkant av 3% går til forebyggende helsearbeid (HØ,
2009). Hoveddelen av de sykdommene som i dag behandles i helsevesenet er livsstilsrelaterte og
henger sammen med både levekår og sosioøkonomisk status. Styrking av det forebyggende og
helsefremmende arbeid i lokalsamfunnene og samhandling på tvers av sektorer og nivåer er en
helt nødvendig prioritering for å få mer helse og livskvalitet pr. investert krone.

I statsbudsjett for 2008 ser vi også at fordelingen av midler til det forebyggende arbeidet støtter i
liten grad kommuner og fylkeskommuner, men fordeles mer på nasjonale instanser som eks.
folkehelseinstituttet, statens strålevern. 12008 ble kun 42 millioner av 1357 millioner fordelt til
kommuner og fylkeskommune som oppfølging av det lokale follØearbeidet.
(Nasjonalbudsjettet). Realiteten blir derfor at folkehelsearbeidet både på fylkesnivå og i
kommunene har lite ressurser til å kunne realisere de gode og langsiktige tiltakene.
Folkehelsearbeidet oppleves å vavre prosjektbasert og lite forutsigbart både for kommunene og på
fylkesnivå.

Det er derfor positivt at høringsnotatet fastslår at fylkeskommunene har det overordnede
ansvaret og fullmakter til å organisere de regionale folkehelsepartnØSkapene gjennom lov.
Fylkesrådmannen er enig i at fylkeskommunene blir utfordret på å implementere
folkehelsearbeidet i tjenesteyting, forvaltning og planlegging. Lovforslaget vil bidra til å styrke
forankringen av folkehelsearbeidet i fylkeskorrnrunene, og den regionalpolitiske autonomien er i
stor grad ivaretatt i lovforslaget.

Derimot vil fylkesrådmannen i Oppland på prinsipielt grunnlag peke på følgende betenkninger
ved lovforslaget:

• Lovforslaget overfører ingen nye oppgaver.
• Lovforslaget gir fylkeskommunen verken myndighet eller nye virkeraider.
• En frivillig oppgave som gøres lovpålagt må oppfattes som en ny oppgave. De

folkehelseoppgaver som fylkeskommunene i dag utfører, og som fylkeskommunene i all
hovedsak frivillig har bekostet selv uten støtte fra staten, må således finansieres.

• Lovforslaget gir statlige organer mulighet til å pålegge fylkeskommunen nyt- plikter i
forskriftsform, og innholdet i disse er ukjent. Forskriftsforslagene er i liten grad drøftet. Dette
strider med vedtaket i Stortingets kommunal og forvaltningskomite som ønsket en lov som
skulle vitalisere lokal- og regionaldemokratiet.

• Lovforslaget gir ikke et dekkende bilde av den funksjon og de oppgaver som i dag skjer i regi
av fylkeskormrnunen. Det er behov for sentrale grep i folkehelsearbeiØ, hvor både
fylkeskommunenes koordinerende og støttende funksjon til kommune, samt kommunenes
sentrale posisjon må styrkes med både faglige og økonomiske ressurser. De regionale
fo kapene er et godt grunnlag for videre arbeid med dette, ngen utfordringene
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med å lede partnerskapssamarbeid er sammensatt og krevende både i forhold til økonomi,
kompetanse og omfang Folkehelsearbeidet er betydelig underfinansiert, både i kommunene
og i fylkeskommunene. For å kunne løse eksisterende oppgaver på en tilfredsstillende måte er
det i behov for flere stillinger i hver fylkeskommune. Det tverrsektorielle folkehelseatbeiØ
kan ikke være prosj ektbasert, men langsiktig og planforankret. Friske midler til det regionale
og lokale folkehelsearbeidet bør overføres til fylkeskommunens rammer i en slik størrelse at
man både faglig og ressursmessig kan ivareta et kunnskapsbasert folkehelsearbeid og samtidig
ha et pådriver og veiledningsansvar overfor kommunene.

• Blir fylkeskommunen lovpålagt å gjennomføre befolkningsundersøkelser må rammen økes i
takt med omfanget av en slik oppgave.

• Den kompetanseporteføljen som fylkeskommunen bør ha innenfor folkehelse for å ivareta
feltet på en god nok måtet er ikke drøftet.

• Lovteksten må tydeliggjøres, da den fremstår som vag og uklar i forhold til oppgaver og
myndighet.

For å forstå hvordan det regionale fol ehelsearbeidet fungerer burde høringsnotatet ha
tydeliggjort hvilke roller en fylkeskommune bør fylle for å kunne understøtte det viktigste leddet i
folkehelseatbeiØ; kommunene.

Fylkesrådmannen er negativ til at lovforslaget sees på som en midlertidig lov, som senere kan
forankres i enten kommunehelsetjenesteloven eller tannhelseloven I dag er for eksempel
kommunenes fol ehelseØSVar hjemlet i kommunehelsetjenesteloven som medføde at
folkehelsearbeidet i stor grad blir oppfattet som helsetjenestens ansvar.

Det bør lages en egen lov om folkehelse, der alle nivåer og sektorers ansvar, myndighet, oppgaver
og virkemidler i folkehelsearbeidet inngår. Fylkeskommunens lederansvar og oppgaver i
partnerskap for lokalt folkehelsearbeid må sees i sammenheng med de roller og oppgaver som
alle andre, både regionale og kommuale, aktører skal ivareta Dette er ikke drøftet nok i
lovforslaget. Alternativt må forslaget til den midlertidige loven om fylkeskommrmens
folkehelseansvar bestå.

Fylkesrådmannen av den oppfatning at intensjonen i innstillingen fra Stortingets kommunal- og
forvaltningskomite om folkehelse ikke er ivaretatt. Høringsnotatet fremstår i for stor grad som et
ønske om å sentralisere folkehelsearbeidet, og en rekke viktige problemstillinger er ikke tatt opp
til drøfting - for eksempel forholdet til fylkesmannen og hvordan et folkehelseatbeid tuftet på et
lokal- og regionaldemokrati kan gi en merverdi til landets totale folkehelseinnsats. Lovteksten bør
derfor tydeliggjøres.
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