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Til landets ordførere - Midler til oppbygging av helsetjenester til barn og unge i
kommunene
Vi viser til tidligere utsendt brev av 24. november 2015, der regjeringens forslag i Prop.
1 S (2015-2016) til økning i kommunerammen med mål om å styrke helsestasjons- og
skolehelsetjenesten og det kommunale rusfeltet oppsummeres. Gjennom budsjettforliket mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ble det, 23. november 2015, vedtatt å styrke bemanningen i helsestasjonsog skolehelsetjenesten ytterligere med et øremerket tilskudd på 100 mill. kroner.
Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er, som beskrevet i forrige brev, et viktig
satsningsområde for regjeringen. Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår er blant de
viktigste oppgavene i et samfunn. Regjeringen vil derfor bedre det forebyggende og
helsefremmende helsetilbudet til barn og unge i kommunene. Vi vil at helsestasjons- og
skolehelsetjenesten skal styrkes og videreutvikles, både gjennom økt bemanning og
ved 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 denne tjenesten, 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 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.
I tillegg til økningen på 200 mill kr over kommunerammen, ble regjeringen og samarbeidspartiene i budsjettforliket enige om å øremerke ytterligere 100 mill. kr for å øke
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bemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De øremerkede midlene innføres
som en belønningsordning, og vil kunne tildeles kommuner som kan dokumentere at
veksten i rammen begrunnet i formålet er brukt på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men ønsker å styrke denne ytterligere. Med denne ordningen legges det til
rette for en ytterligere styrking av tjenestene, samtidig som vi belønner kommuner som
gir et løft til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Dette betyr at alt nå ligger til rette for at kommuner som vil, kan satse på helsestasjonsog skolehelsetjenesten, i tråd med føringer fra et bredt flertall 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 (2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste.
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