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FORVALTNINGSREFORMEN  -  HØRINGSNOTAT MED LOVFORSLAG OM
FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET

Saksfremstilling:

Oslo kommune uttaler seg i denne saken til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat, datert
18.12.2008, vedrørende ovennevnte med høringsfrist 18.02.2009. Helse- og
omsorgsdepartementet legger opp til at fylkeskommunene skal få et lovfestet ansvar for en
pådriver- og samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og
lokalt med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. Videre innebærer en
tydeliggjøring av fylkekommunenes 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.

Byrådsavdelingen har mottatt innspill til sin høringsuttalelse fra Tannhelsetjenesten Oslo KF og
fra Helse og velferdsetaten, som begge stiller seg positive til lovforslaget.

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning, jf sak 1360 av 03.07.2001. Byråden for velferd og sosiale tjenester har i
byrådens sak nr. 4/2008  Administrative jidlrnakter i Byrådsavdeling for velftrd og sosiale tjenester
pr.01.04.2008,  videredelegert myndigheten til å avgi høringsuttalelser i saker som ikke er av
prinsipiell betydning til kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.

Vedtak:

Oslo kommune ser det som positivt at det legges opp til en egen folkehelselov som tydeliggjør
fylkeskommunens ansvar og oppgaver på folkehelseområdet. Gjennom lovforankringen blir dette
en oppgave der det stilles tydelige krav til forankring, organisering og kontinuitet i
folkehelsearbeidet.

Det er en kjensgjerning at helsetjenesten bare står for en liten del av påvirkningen på folks helse,
og at det meste som påvirker helsen skjer innenfor andre sektorer. God helse er avhengig av
samfunnsforhold og hvordan det legges til rette for at den enkelte kan gjennomføre gode



helsevalg. Partnerskap og aktivt folkehelsearbeid er viktige strategier for å fremme god helse hos
befolkningen
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Oslo kommune støtter forslaget om overføring av økonomiske midler til fylkeskommunene. Oslo
kommune ser det som viktig spesielt i en overgangsperiode at midlene synliggjøres i forhold til
satsingen på folkehelsearbeid. Oslo kommune vurderer at en slik forvaltning av midlene vil styrke
det regionale og kommunale folkehelsearbeidet, men ser samtidig at det er nødvendig med en
planlagt opptrapping av de økonomiske rammene til folkehelsearbeidet.


