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Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
 
Høringsuttalelse – Forvaltningsreformen, lovforslag om fylkeskommuners 
oppgaver i folkehelsearbeidet. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at fylkeskommunen får et lovfestet ansvar 
for en pådriver og samordningsfunksjon for det sektorovergripende 
folkehelsearbeidet regionalt og lokalt. 
 
Fylkeskommunen har som tjenesteutøver en rekke oppgaver som påvirker 
befolkningens helse og trivsel. Når forvaltningsreformen gjennomføres, vil den få 
enda flere slike oppgaver, for eksempel innen friluftsliv, kultur, samferdsel og regional 
utvikling. Samtidig har også den enkelte kommune ansvaret for sentrale oppgaver 
som berører folkehelsa. Den enkelte innbyggers helse forholder seg imidlertid ikke 
utelukkende til ett nivå i forvaltningen, men er blant annet et resultat av samspillet 
mellom dem. Godt folkehelsearbeid er nivå- og sektorovergripende, og favner mye 
bredere enn det helsetjenesten alene kan ta seg av. Alt fra kulturtiltak via 
næringspolitikk til arealplanlegging påvirker folkehelsa.  
 
Statens seniorråd har som oppgave å tale eldres sak. Eldre er mer utsatt for 
helsesvikt enn befolkningen for øvrig. For eldre er det derfor viktig at arbeidet med å 
forebygge sykdom, skade og lidelse blir en lovfestet oppgave med tydelige 
ansvarsforhold, og ikke som i dag en oppgave basert på frivillighet og usikker 
ressurstilgang. Ved å lovfeste oppgavene, vil folkehelsearbeidet vektlegges sterkere i 
flere av fylkeskommunens egne oppgaver (tannhelse, miljø, friluftsliv, samferdsel 
osv.), samtidig som kommunenes arbeid for å fremme folkehelsa støttes gjennom en 
mer samordnet og helhetlig innsats.  
 
Statens seniorråd er derfor positive til at fylkeskommunen får et lovfestet ansvar for 
en pådriver- og samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet 
regionalt og lokalt. Vi mener at en lovfesting av ansvaret vil bidra til bedre folkehelse 
ved at det, som i dag er en frivillig oppgave for kommunene, heretter blir en 
obligatorisk oppgave og således prioriteres høyere. Vi er særlig tilfreds med at 
lovforslaget trekker frem alliansebygging og partnerskap som sentrale virkemidler for 
fylkeskommunen. 
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