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Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen
Fra 1.1.2012 integreres Helsetilsynet i fylket i fylkesmannsembetet. Dette innebærer at
de oppgavene som utføres av Helsetilsynet i fylket skal inngå i Fylkesmannens
ordinære oppgaveportefølje, jf. ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og
helsetilsynsloven. Fra samme dato opphører derfor bruken av navnet ’Helsetilsynet i
fylket’. I det følgende gis en orientering om konsekvenser dette får for det enkelte
embete. Brevet er utarbeidet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.
Statens helsetilsyns overordnede faglige ansvar
Statens helsetilsyn vil fortsatt ha det overordnede faglige tilsyn med helse- og
omsorgstjenesten i landet, og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i
lover og forskrifter. Fylkesmannen vil, som regional tilsynsinstans, dermed
underlegges faglig instruksjonsmyndighet fra Statens helsetilsyn.
Tilsyn med spesialisthelsetjensten
Eierforholdet til spesialisthelsetjenesten (helseforetakene) følger ikke alltid
fylkesgrensene. Dagens ordning med avtaler embeter imellom om tilsyn med
spesialisthelsetjenesten vil videreføres. For å sikre at det føres enhetlig tilsyn innen
samme helseforetak vil noen embeter kunne pålegges samarbeid med, eller evt. å avgi
myndighet til, andre embeter. Statens helsetilsyn har oppnevnt utvalgte embeter med
kontaktfylkesleger for de ulike regionale helseforetakene.
Tildeling og delegasjon av myndighet
Fylkesmannen er i stor grad tillagt myndighet direkte i helselovgivningen. I tillegg
skjer delegering og instruksjon på tilsynsområdet fra Statens helsetilsyn. De faglige
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fullmaktene som har vært delegert til Helsetilsynet i fylket, vil fra 1.1.2012 gå til
fylkesmannen som forvaltningsorganets øverste leder.
Alle embeter skal ha utarbeidet og følge retningslinjer for intern delegering av
myndighet. Disse retningslinjene vil fra 1.1.2012 omfatte hele helseområdet. Det
forutsettes at fylkesmannen i nødvendig grad delegerer faglige og administrative
fullmakter til fylkeslegen som leder av avdeling/enhet med ansvar for helseområdet.
Tilsetting og ledelse av helseområdet
Fylkeslegen vil fortsatt utnevnes som embetsmann i statsråd. Dette innebærer tett
samarbeid mellom det enkelte fylkesmannsembetet og de sentrale, statlige
helsemyndighetene i tilsettingssaker.
Fylkeslegen skal som hovedregel ha lederfunksjonen for den fagavdeling hvor
sektoroppgavene fra Helse- og omsorgsdepartementet inngår. Hvis fylkesmannen i
spesielle tilfeller mener at det er behov for å fravike hovedregelen, skal saken
fremlegges for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet for vurdering og beslutning.
Øvrige konsekvenser for administrative og personalmessige forhold
Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen medfører ingen
endringer i a|dministrative eller personalmessige forhold. Da virksomheten
fylkeslegene ble integrert i fylkesmannsembetene 1.1.2003 ble arbeidsgiveransvar,
arkiver, driftsbudsjett mv overført til Fylkesmannen. Årets endring innebærer derfor
ikke behov for justeringer eller felles endringer i arkiv eller andre administrative
systemer. Departementene er orientert om at det kan være behov for lokale
tilpasninger, og at dette ivaretas i det enkelte embete.
Fra 1.1.2012 skal kun brevpapir med fylkesmannsembetets logo benyttes.
Informasjon til kommuner og helseforetak om overføring av oppgaver
Helse- og omsorgsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet vil sende ut en pressemelding ved årsskiftet om overføring av
oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen. Departementene ber om at
Fylkesmannen på tilsvarende måte sender ut nødvendig informasjon om endringen til
helseforetak, kommuner og befolkning for øvrig.
Med hilsen
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