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Svar på høring  -  Forvaltningsreformen - høringsnotat med
lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Larvik kommune har følgende innspill til lovforslaget om fylkeskommuners oppgaver i
folkehelsearbeidet:

t.airvik
kom~

Dersom en lovfesting av fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet vil bidra til å dreie
helsetjenesten i kommunene og i helseforetakene i retning av mer forebygging, så er dette
en positiv utvikling.

Vi ønsker at fylkeskommunen kan ha:
• Kunnskap om prosjektmidler innen folkehelse
• Kompetanse og tid til å utvikle et bedre datagrunnlag, mer oversikt over helsetilstand

og påvirkningsfaktorer, for mer målrettede tiltak i kommunene, jfr Østfoldanalyse
• Kompetanse på universell utforming
• En oversiktlig struktur og et avklart ansvarsforhold til fylkesmannen
• Et koordinatoransvar i forhold til regionalt samarbeid, kunne koordinere ulike sektorer

og aktører

I høringsnotatet pkt. 3.5.2. står det at: "Kommunene har uendret ansvar".
Helse- og omsorgsdepartementet ber kommunesektoren om synspunkt på de økonomiske
konsekvensene som ligger i forslaget.  Ut i fra det foreliggende notatet,  mener vi det er
vanskelig å vurdere økonomiske konsekvenser for kommunen. Viktigheten av
helsefremmende og forebyggende arbeid,  for blant annet å utjevne ulikheter i helse, blir
sterkt fremhevet i sentrale føringer. Om dette medfører omprioriteringer i forhold til tildeling
av kommunenes tilskudd er uklart. Notatet sier at det: "På områder hvor det er behov for
regional tilpasning og utvikling,  kan det være naturlig at fylkeskommunen forvalter midler til
regionalt og lokalt folkehelsearbeid."  Dette punktet kan medføre økonomiske konsekvenser
og styring av kommunens innsatsområder,  men det er vanskelig å vurdere i hvilket omfang.
Et ønske er allikevel at midler blir tildelt med tanke på langsiktighet og ikke kun som
insitament i kortvarige prosjektperioder. En ny tilsynsmyndighet er ikke ønskelig.

I forhold til lovtilhørighet så mener vi det er mest hensiktsmessig å vedta en midlertidig lov
som kan inngå i ny lov "om kommunale helse - og omsorgstjenester" når denne er klar.
Fylkeskommunes oppgaver i folkehelsearbeidet må da implementeres.
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