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STAVANGER KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE OM 

FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET.  
 

Det vises til invitasjon til høring, datert den 18. desember 2008.  

 

Stavanger formannskap behandlet saken den19. februar 2009. Formannskapet vedtok enstemmig 

følgende høringsuttalelse: 

 

Kommunehelsetjenesteloven og dens forskrifter pålegger kommunene å ha oversikt over 

befolkningens helse status, samt å rette en forebyggende innsats særlig inn mot risikogrupper. Et 

godt forebyggende og helsefremmende arbeid fordrer bidrag fra alle nivåer. En samhandlingsreform i 

helsetjenesten legges fram i april 2009. Forbyggende arbeid i regi av helsetjenesten vil inngå som en 

viktig del av reformen.  Det legges opp til en styrking av kommunehelsetjenesten og til at 

kommunene skal få et sterkere insentiv til forebyggende innsats.  

  

I partnerskapsavtalen har kommunen allerede forpliktet seg til sammen med Fylkesmannen i 

Rogaland og fylkeskommunen å arbeide på en slik måte at helsen blant innbyggerne fremmes. 

Partnerskapssatsning er i dag meget sårbar og er avhengig av de årlige statstilskuddene. 

Bevilgningen fra Rogaland fylkeskommune  dekker en halv folkehelserådgiver stilling, mens 

Stavanger kommune dekker en halv. 

 

Kommunene er i dag pålagt gjennom ny formålsparagraf i samfunnsdelen i plan og byggingsloven og 

kommunehelstjesteloven , å drive et aktivt folkehelsearbeid.  Helse- og omsorgsdepartementet ber 

særlig kommunesektoren om synspunkt på de økonomiske vurderinger som ligger i lovforslaget.  

Rådmannen mener at tilskuddet til folkehelsearbeidet må inngå i kommunens rammetilskudd. 

Kommunen må ha frihet til selv å  disponere midler til planlegging og bruk ut i fra Stavanger 

kommunes behov.  

 

Stavanger kommune er enig med regjeringen i at det er behov for å øke virkemiddelbruken i 

folkeopplysningsarbeidet. Stavanger kommune anbefaler at det er det kommunale ansvar og 

arbeid som må styrkes. Stavanger kommune mener at gjeldende lovverk og partnerskapsavtale er 

en tilstrekkelig forankring av folkehelsearbeidet i kommunen.  
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Stavanger kommune vil av den grunn ikke anbefale at det fylkeskommunale folkehelsearbeidet 

forankres i ny lov. 

 

Se også vedlagte saksutredning. 

 
 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Per Haarr Inger Arctander 

direktør saksbehandler 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 


