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Til landets ordførere
Vi viser til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det fremgår at 200 mill. kroner
av den foreslåtte veksten i frie inntekter begrunnes med behov for å styrke helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Videre er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnet med
økt satsing på kommunalt rusarbeid. Dette er tilbud som vi vet at mange av dere også er
opptatt av å forsterke.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsningsområde for regjeringen. Å
legge til rette for gode oppvekstvilkår er blant de viktigste oppgavene i et samfunn. Norske
barn og ungdommer har i internasjonal sammenheng god fysisk helse. Ungdataundersøkelsen
viser at vi har en veltilpasset ungdomsgenerasjon; de har tette bånd til sine foreldre, høy
skoletrivsel og få har erfaring med rus og kriminalitet. Det er likevel utfordringer knyttet til
barn og unges psykiske helse. Folkehelseinstituttet anslår at 15-20 pst. av barn og unge
mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske vansker.
Regjeringen vil bedre det forebyggende og helsefremmende helsetilbudet til barn og unge i
kommunene. Vi vil at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal styrkes og videreutvikles,
både gjennom årsverksvekst og bedre organisering av tjenestene. I 2014 ble kommunenes frie
inntekter økt med 180 mill. kroner begrunnet med behovet for å styrke helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Dette førte til et taktskifte i veksten i antall årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, men veksten var ikke i samsvar med veksten i midlene. For kommunene
kan det være en utfordring hvis staten kommer med satsinger som krever ansettelser og dette
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er engangssatsinger i statsbudsjettet. Det er ikke tilfelle her. I 2015 ble rammen ytterligere
styrket med 270 mill. kroner, med samme begrunnelse. I Prop. 1 S (2015-2016) er det
foreslått en ytterligere økning med 200 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes frie
inntekter. Det betyr at kommunene nå kan være trygge på at dette er en flerårig satsing fra
regjeringen som også har bred støtte i Stortinget. Det vises for øvrig til tiltak for å utvikle de
kommunale helse- og omsorgstjenestene til barn, unge og deres familier i Meld. St. 26 (20142015) - Fremtidens primærhelsetjeneste.
Kommunalt rusarbeid
Rusfeltet er også et satsingsområde for regjeringen. Det skal fremmes en opptrappingsplan for
rusfeltet som en egen proposisjon nå i høst. Regjeringen har foreslått at planen skal ha en
totalramme på 2,4 mrd. kroner i perioden 2016-2020, og at hovedfokus skal rettes mot
kommunesektoren.
Som en del av opptrappingsplanen har regjeringen forslått å styrke rusfeltet med 400 mill.
kroner gjennom kommunenes frie inntekter i 2016.
Regjeringen har i kommuneproposisjonen for i år, samt Prop. 15 S (2015–2016)
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) varslet at vi gjennom etablerte
rapporteringsordninger følge nøye med på utviklingen i sektoren, og om kommunene følger
opp regjeringens satsing med tiltak innenfor rusområdet. For å følge innsatsen i kommunene,
vil vi derfor benytte oss av Helsedirektoratets skjema
IS-24/8 for å følge kommunenes ressursinnsats. Regjeringen mener at det er viktig å unngå at
disse satsingene blir øremerkede tilskuddsordninger. Det vil kreve mer byråkrati og mindre
forutsigbarhet for kommunene. Dessuten vil det straffe kommuner som har satset på disse
områdene og hindre at en får satt inn ressursene innenfor feltet der behovene er størst.
Vi er overbevist om at de fleste kommunene er enig i at dette er områder i helsetjenesten i
kommunene som har mangler i dag og som det er riktig å prioritere. Vi vil derfor understreke
betydningen av at denne flerårige satsingen følges opp i kommunene og at midlene blir brukt
til formålet.
Satsing gjennom kommunenes frie inntekter bidrar til forenkling og forutsigbarhet for
kommunene, og stimulerer til effektiv ressursutnyttelse i tråd med lokale behov, slik at
kommunene kan se sine velferdsoppgaver i sammenheng.
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