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Horin  .  Lovforsla  om f lkeskommuners o aver i folkehelsearbeidet.

Fylkesrådmannens  innstilling

1. Vestfold fylkeskommune støtter høringsnotatets forslag om å lovfeste fylkeskommunens
tverrsektorielle oppgave i folkehelsearbeidet, og foreslår at hjemlingen vurderes i
sektorovergripende lovverk. Loven bør ikke gjøres midlertidig.

2. Vestfold fylkeskommune mener at den videre lovprosessen må tydeliggjøre hvilke roller
fylkeskommunen skal fylle i folkehelsearbeidet og bidra til en rolleavklaring mot
Fylkesmannens oppgaver på feltet.

3. Vestfold fylkeskommune forutsetter at det stilles økonomiske ressurser til rådighet slik at
fylkeskommunen kan ivareta det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i rollen som
tjenesteutøver, planmyndighet/planlegger og regional utviklingsaktør.

Tønsberg 26. januar 2009

Mette Bjune
fylkesrådmann

Vidar Thorbjørnsen
direktør

Vedlegg: Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuner oppgave i
folkehelsearbeidet



Innledning
Den aktuelle høringen omhandler lovforslag om fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet.
Vestfold fylkeskommune mottok høringen 22.12.08 og med svarfrist 27.02.09.

Bakgrunn for at Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut det gjeldene høringsnotatet har
sammenheng med forvaltningsreformen og fylkeskommunenes oppgaver (St.meld. 12, 2006). I mars
2008 kom så KRDs høringsnotat "Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte
regionale nivået". I høringen stilte et stort flertall av kommuner og fylkeskommuner seg positiv til at
folkehelse skulle bli en lovpålagt oppgave. I Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) beskrives intensjonen med en
særlig høring om folkehelse slik: "Sentralt i utredningen vil være vurderingen av fylkeskommunens
framtidige ansvar og oppgaver i folkehelsearbeidet, herunder forholdet til andre aktører nasjonalt og
regionale statsetater, samt forholdet til kommunene".

Saksutredning
Det er sentralt i lovforslaget som nå er ute på høring å minne om høringen i Stortingets kommunal- og
forvaltningskomite i 2007. Det ble avgitt følgende innstilling i saken:

"Arbeid for å fremme folkehelse vil være en oppgave for framtidige folkestyrte regioner forankret i
ansvaret som regional planmyndighet og i ny planstrategi. Folkehelse, det vil si befolkningens
helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen, vil være en god indikator på utviklingen i
regionen.
Flertallet viser til at St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid må sees i
sammenheng med St. meld. nr. 16 (2003-2004) Reseptfor et sunnere Norge. Sistnevnte understreket
lokaldemokratiets betydning for folkehelsearbeidet. Den utfordret norske fylker til å satse på
folkehelse og ta ansvar for å bygge opp og koordinere en folkehelsekjede gjennom partnerskap med
kommuner, statlige instanser, fagmiljø og frivillige organisasjoner.
Flertallet er kjent med at samtlige fylker har opprettet, eller er i ferd med å opprette, regionale
folke helsepartners kap.
Flertallet mener det er ønskelig å videreføre og styrke denne satsningen som et ledd i
vitaliseringen av lokal- og regionaldemokratiet.
Flertallet mener de nye regionenes ansvar inneforfolkehelsearbeidet bør forsterkes i forhold til det
ansvar fylkeskommunen har i dag. Rollen som regional pådriver og samordner må styrkes.
Flertallet viser til atfolkehelsearbeidet er et tverrfaglig satsningsområde, men også en disiplin som
krever egen fagkompetanse.
Flertallet mener at feltet kan betraktes som et selvstendig virksomhetsområde i det regionale
utviklingsarbeidet. Regionenes rolle bør tydeliggjøres med hensyn til innhold, forventninger og
økonomiske rammevilkår.
Flertallet konstaterer at en eventuell flytting av oppgaver inneforfolkehelsefeltet ikke
i særlig grad er vurdert i utarbeidelsen av St. meld. nr. 12 (2006-2007).
Flertallet ber om at det blir utredet å lafolkehelsearbeid gå over fra en frivillig til en ordinær
oppgavefor det regionale folkevalgte nivået".

Høringsuttalelsen fra Vestfold fylkeskommune vektlegger tre hovedtemaer som høringsbrevet med det
påfølgende høringsnotatet berører:

1. Rolle og oppgavefordeling
2. Økonomiske implikasjoner
3. Lovhjemling

Rolle o o avefordelin
Høringsnotatet identifiserer og tydeliggjøres fylkeskommunens tre innganger til folkehelsearbeidet i
tråd med rollene som tjenesteutøver, planmyndighet og planlegger og regional utviklingsaktør.
Høringsnotatet beskriver også sammenhenger i folkehelsearbeidet og betydningen av tverrfaglighet.
Dette har i lang tid vært forhold som fylkeskommunen har vært bevisst og opptatt av, og som allerede
er et viktig politikkområde i Vestfold.

Det er positivt at det i høringsnotatet fastslås at fylkeskommunen har det overordnede ansvaret og
fullmakter til å organisere de regionale folkehelsepartnerskapene og at det tverrsektorielle
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folkehelsearbeidet lovfestes. Høringsbrevet med tilhørende lovforslag er derimot gjennomgående lite
klart på hvilken tydeliggjøring av fylkeskommunens ansvar dette er -jfr. høringsbrevet hvor det heter
at: "Dette ansvaret innebærer ikke avgrensning av eller endring i ansvaret Fylkesmannen og sentrale
myndigheter har i dag på folkehelseområdet". Med en uklar rollefordeling mellom Fylkesmannen og
fylkeskommune som det i lovforslaget legges opp til kan en vanskelig se hvordan kommunene skal
forholde seg til et regionalt organ som skal være pådriver/ samordner og et annet som skal være
formidler/tilpasser og iverksetter. Vi er slik av den oppfatning at den videre lovprosessen må
tydeliggjøre hvilke roller fylkeskommunen bør fylle i folkehelsearbeidet og dette må reflekteres i
loven.

Vestfold fylkeskommune er positiv til at ansvaret som allerede er ivaretatt innen egen tjenesteyting
lovfestes. Som nevnt innledningsvis har folkehelse i lenger tid vært et sentralt perspektiv innen
regional planlegging og utvikling, noe som speiles i "Regional utviklingsstrategi Vestfold 06-09"
(Fylkesplanen). Innenfor videregående skole er fylkeskommunen ikke bare tjenesteyter av
forebyggende karakter, men også konsument av kommunale tjenester, fordi vertskommunene har
ansvaret for skolehelsetjeneste uavhengig av hvor elevene kommer fra. Det framgår ikke av omtalen
av kommunehelsetjenestens rolle. For kommunene er det ikke alltid like lett å prioritere videregående
skoler i skolehelsetjenesten fordi det kan oppleves som å betjene elever "i fremmed hus". Men med
nye forslaget vil fylkeskommunen få en mulighet til å sette skolehelsetjenestens rolle i videregående
opplæring på dagsordenen og få et regionalt perspektiv på dette tjenestebehovet. Det kan være en god
indirekte effekt av lovforslaget.

Tannhelsetjenesten er en av flere viktige bidragsytere i folkehelsearbeidet. Dette går bl.a. frem av
gjeldende tannhelselov og sentrale politiske styringsdokumenter (St.meld. nr. 35, 2006-2007).
Vestfold fylkeskommune har i tråd med dette styrket tannhelsetjenestens deltakelse i
folkehelsearbeidet og medvirket til at lektorens innsats er intrigert i det generelle partnerskap for
folkehelse i fylkeskommunen og kommuner. Tannhelsetjenesten bidrag i folkehelsearbeidet går i
praktisk arbeid lenger enn bare tradisjonelt forebyggende arbeid relatert til tenner. Tannhelseloven er
under revisjon og vi ser det som svært viktig at ny lov understøtter og ikke kommer i konflikt med den
plasseringen av ansvar for folkehelsearbeidet som forslag til "Lov om fylkeskommuners oppgaver i
folkehelsearbeid" legger opp til.

Slik høringsbrevet beskriver, har samtlige fylkeskommuner tatt ansvar for folkehelsearbeidet. I
Vestfold er det tegnet partnerskapsavtaler med 11 av 14 kommuner, med regionale partnere og med
frivillige organisasjoner. Det drives et utstrakt samarbeid innen folkehelse med fokus på levekår,
levevaner og helsefremmende aktivitet. Viktige deler av folkehelsearbeidet handler om å mobilisere
innbyggere og nærmiljøer til å ta ansvar for egne liv og handlinger. Høringsnotatet beskriver at: "Et
velfungerende forebyggende og helsefremmende arbeid bør derfor bygge på at beslutninger tas på
lavest mulige nivå og en regional folkehelsepolitikk bør tilpasse nasjonal politikk til lokale og
regionale forhold". Vestfold fylkeskommune er derfor svært betenkt over at lovforslaget gir statlige
organer mulighet til å pålegge fylkeskommunen nye plikter i forskriftsform, og innholdet av disse er
ukjent. Dette strider med vedtaket i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite som ønsket en lov
som skulle vitalisere lokal- og regionaldemokratiet. Forskriftshjemlene må fjernes da de åpner opp for
for  stor statlig innflytelse i det regionale folkehelsearbeidet. Alle oppgaver må hjemles utelukkende i
loven.

Økonomiske im likas'oner
Fylkeskommunene ble i 2003 utfordret på å bygge opp, lede og koordinere de regionale
folkehelsepartnerskap som en frivillig oppgave, slik Stortingsmelding 16 (2002-2003) "Resept for et
sunnere Norge" beskriver. Sentrale myndigheter har i noen grad tilskutt folkehelsearbeidet
økonomiske midler, men fylkeskommunene har i hovedsak båret de økonomiske forpliktelsene.
Dessuten er det gitt føringer for at de statlige midlene skal overføres fra regionalt til kommunalt nivå.
En frivillig oppgave som gjøres lovpålagt må oppfattes som en ny oppgave. De folkehelseoppgaver
som fylkeskommunene i dag utfører, og som fylkeskommunene i all hovedsak frivillig har finansiert
selv må derfor finansieres. Dessuten krever ansvaret for folkehelsearbeidet en kompetanseportefølje,
som fylkeskommunene bør ha for å ivareta oppgavene. Dette er ikke på god nok drøftet i
høringsnotatet.

3



Utfordringen som fylkeskommunene er gitt er sammensatt og svært krevende, både i forhold til
økonomi, kompetanse, kompleksitet og omfang. For å kunne løse eksisterende oppgaver på en
tilfredsstillende måte er det i gjennomsnitt behov for fire stillinger i hver fylkeskommune, stipulert til
2,5 millioner kroner per fylke. Dette vil imøtekomme kommunal- og forvaltningskomiteens syn om at
folkehelse er en disiplin som krever egen fagkompetanse.
Blir fylkeskommunene lovpålagt å gjennomføre befolkningsundersøkelser, eller andre nye oppgaver,
må rammen økes i takt med omfanget. For å kunne ivareta rollen som planmyndighet, planlegger og
regional utviklingsaktør innen folkehelse må fylkeskommunen ha en oversikt over viktige
folkehelseutfordringer og påvirkningsfaktorer lokalt og regionalt som kan følges over tid. Å inneha en
slik kompetanse vil dessuten bidra til at fylkeskommunene kan fylle en rolle der de gir rådgivning og
veiledning til kommuner og frivillige krefter.

Skal man lykkes med å få vitalisert det lokale folkehelsearbeidet som forutsatt i innstillingen fra
Stortingets kommunal- og forvaltningskomiteen må det et økonomisk løft til som gjør det mulig å
forsterke den infrastrukturen som er etablert. Fylkeskommunene er derfor av den oppfatning at
minimum 1 % av den rammen som er avsatt til helseforetakene bør brukes på folkehelsearbeid i
kommunene, for tiden ca. 1 milliard kroner. Folkehelsemilliarden må kanaliseres gjennom de
regionale folkehelsepartnerskapene. Dette er ingen utgift, men en investering. Friske midler til det
lokale og regionale folkehelsearbeidet bør overføres til fylkeskommunens rammer som tross alt
koordinerer og leder partnerskapene, slik at dette kan bli et styringsverktøy for fylkeskommunene. På
den måten vil fylkeskommunene kunne kvalitetssikre folkehelsearbeidet og sikre at kommuner som
gjør en god jobb premieres. Fylkeskommunene vil slik også kunne spille en rolle i målrettet innsats for
å utjevne helseforskjeller i de kommunene hvor behovet er størst. Det vil også medføre at
fylkeskommunene vil kunne stimulere til at kommuner må samarbeide om folkehelseutfordringer som
ikke følger kommunegrensene, og ellers motivere kommunene til å delta i regionale og nasjonale
satsinger.

3. Lovhjemling
Selv om fylkeskommunene på prinsipielt grunnlag er kritiske til lovpålegg som griper inn i den lokal-
og regionalpolitiske friheten, stiller fylkeskommunen seg likevel positivt til å få et lovpålagt
folkehelseansvar. Det skyldes ikke minst områdets spesielle karakter, men også fordi forslaget til
folkehelselov er kommet etter initiativ fra det fylkeskommunale nivået.

Fylkeskommunen mener det vil være uheldig at lovforslaget sees på som en midlertidig lov, som
senere kan forankres i enten kommunehelsetjenesteloven eller tannhelseloven. Eksempelvis er dagens
folkehelseansvar i kommunene hjemlet i kommunehelsetjenesteloven, hvilket medfører at denne delen
av folkehelsearbeidet i for stor grad blir oppfattet som helsetjenestens ansvar. Det er svært
uhensiktsmessig, da påvirkningsfaktorer for folkehelsearbeidet er å finne innen alle samfunnssektorer,
og som favnes av regional planlegging.

Fylkesrådmannens bemerkninger

Vestfold fylkeskommune minner om intensjonen med høringen, slik det er beskrevet i Ot.prp. nr. 10
(2008-2009) pkt 2.1: "Sentralt i utredningen vil være vurderingen av fylkeskommunens framtidige
ansvar og oppgaver i folkehelsearbeidet, herunder forholdet til andre aktører nasjonalt og regionale
statsetater, samt forholdet til kommunene". Vestfold fylkeskommune kan ikke se at det aktuelle
høringsnotatet med det tilhørende lovforslaget som nå er ute til høring bidrar til en tydeliggjøring av
roller og rolledeling i samarbeidet på fylkesnivå. Høringsnotatet bidrar heller ikke til å styrke
folkehelsesatsingen verken lokalt eller regionalt, og bidrar derfor ikke til å oppfylle intensjonen med
høringen. Det som derimot er nytt i høringsnotatet med tilhørende lovforslag er at folkehelse går fra en
frivillig til en lovpålagt oppgave, og dermed er en ny oppgave for fylkeskommunen. Dette må følges
opp med økonomiske bevilgning.
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