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Høringsuttalelse vedrørende forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået - for-
valtningsreformen

Røde Kors er den største frivillige humanitære organisasjonen i Norge, og den eneste med status som

støtteaktør for myndighetene. I Norge har Røde Kors 150 174 medlemmer, 19 distrikter og 402 lokalfo-

reninger. Røde Kors sine 19 000 frivillige er sentrale i utførelsen av aktivitetene.

I en fornyet regionsmodell ønsker Røde Kors å styrke det eksisterende samarbeidet organisasjonen

har med fylkene i beredskapsarbeidet. Røde Kors vedtok på sitt landsmøte i 2005 at "Røde Kors har

planer for og trener på hvordan organisasjonens ressurser brukes ved ekstraordinære hendelser og

inngår i det lokale og nasjonale beredskapsapparat". Det er viktig at den norske stat videreutvikler den

norske modellen der det offentlige og de frivillige organisasjonene samarbeider tett om beredskaps og

redningstjenester. Dette samarbeidet ønsker Røde Kors å videreføre og å videreutvikle innenfor det

som vil være regionenes ansvarsområder.

Røde Kors ønsker i tillegg å gi særlig innspill til kapittel 10 om folkehelse fordi vi mener frivillige orga-

nisasjoner er en viktig aktør i folkehelsearbeidet regionalt og lokalt.

Daglig møter Røde Kors utfordringer knyttet til folkehelse lokalt og regionalt. Vi legger vekt på å få til et

godt samarbeid med alle kommuner og fylkeskommuner. For Røde Kors er inngåelse av partner-

skapsavtaler med kommuner og fylkeskommuner et viktig virkemiddel for å drive gode aktiviteter lo-

kalt, samt for å oppnå langsiktighet og forutsigbarhet i det frivillige arbeidet. Røde Kors har gode ek-

sempler på samarbeidsavtaler i henholdsvis Telemark, Vestfold og Buskerud.
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Kommentarer til kapittel 10.1, Folkehelse

Folkehelse som selvstendig virksomhetsområde og regionen som pådriver og iverksetter:

Gjennom erfaringene Røde Kors har opparbeidet seg på dette feltet støtter vi at folkehelse bør bli et

selvstendig virksomhetsområde i det regionale utviklingsarbeidet. Folkehelse er i sin natur sektoro-

vergripende og vil kunne ivaretas på en mer hensiktsmessig måte innenfor mange virksomhetsområ-

der når alle blir pålagt å vurdere dette i egne planer og tiltak. Røde Kors mener det er en fordel at re-

gionene har et spesifikt ansvar for folkehelsen og kan påse at virksomhetsområdet ivaretas, både som

pådriver og iverksetter og at arbeidet systematiseres og forankres i lov/instruks.

Røde Kors understreker at det er en forutsetning for regionene, ved en fornyet og styrket rolle som

pådriver og iverksetter av folkehelsearbeidet, å ha en god oversikt over helsetilstanden i regionen.

Røde Kors mener at kommunene er den viktigste aktøren i utviklingen av folkehelsearbeidet lokalt.

Ved å ha tilsynsmyndighet hos fylkesmannen i regionene vil det være lenger vei til brukeren. Avstand

til brukeren kan i prinsippet være fremmedgjørende i forhold til beslutningsmyndighet. Mye avhenger

derfor av at man får til et aktivt samarbeid om partnerskap med og i kommunene. Nødvendige ressur-

ser bør imidlertid stilles til rådighet for å styrke eksisterende og utvikle nye samarbeidsformer mellom

det offentlige og de frivillige organisasjonene. Røde Kors' erfaring er at et godt samarbeid styrker fol-

kehelsearbeidet lokalt.

Folkehelse fra frivillig til pålagt oppgave:

Røde Kors ser det som en styrke om folkehelsefeltet går fra en frivillig til en pålagt oppgave. Dette vil

kunne sikre folkehelseperspektivet på lik linje i alle regioner.

Det offentlige og de frivillige organisasjonene vil sammen kunne avdekke og utfylle hverandre på vikti-

ge områder innenfor folkehelseperspektivet. Med bakgrunn i at frivillig innsats foregår i alt utviklingsar-

beid i et lokalsamfunn og at 58 % av den norske befolkning utøver frivillig arbeid, mener Røde Kors at

et viktig tiltak for å styrke folkehelsearbeidet er å finne gode måter å samarbeide på gjennom partner-

skap for folkehelse. Mobilisering og styrking av lokalsamfunnet og deres nettverk av frivillige vil være

en forutsetning for utviklingen av bærekraftige programmer som er komplementære til det nasjonale

helsesystemet.

Avslutning:

Røde Kors vil gjerne bidra med innspill til det videre utredningsarbeidet vedrørende folkehelse. De

frivillige organisasjonenes nærhet til lokalsamfunnet og rollen som verdiskaper gir oss viktig kunnskap

som vi ønsker dele med myndighetene. Dette mener vi vil kunne utfylle kommunenes og regionenes

arbeid med folkehelse og bidra til et styrket folkehelsearbeid lokalt.

Med vennlig hilsen,

Thorv d  Stoltenberg ' g G. Wrdby

Presi ent Generalsekretær
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