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RESUMÉ 
Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse af borgerrettet forebyggelse og i den 
anledning også undersøgt regionernes rådgivningsopgave i relation til samme. 
Statsrevisorerne har afgivet en beretning, som Regionsrådet har modtaget i høring. 

SAGSFREMSTILLING 
Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse af borgerrettet forebyggelse og 
sundhedsfremme. Ansvaret for den opgave ligger, jf. sundhedsloven, hos kommunerne, 
men regionen har, jf. samme lov, en rådgivningsforpligtelse overfor kommunerne om 
deres forebyggelsesopgaver.  
  
Rådgivningsforpligtelsen er i Region Syddanmark udmøntet i en rådgivningsstrategi, som 
er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget, ligesom forpligtelsen er skrevet ind i de 
gældende sundhedsaftaler.  
  
Rigsrevisionen har til undersøgelsen dels hentet materiale fra regionerne, ligesom der er 
afholdt et møde med interviews om regionens rådgivning til kommunerne. Desuden er 
der administrativt afgivet høringssvar til Rigsrevisionen i to omgange, sidste gang var via 
Danske Regioner, hvorfra der blev sendt et samlet høringssvar.  
  
Statsrevisorernes beretning, som er vedlagt denne sag som bilag, konkluderer følgende 
vedr. regionernes rådgivningsforpligtelse: 

”Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at det ikke er klart for alle kommuner i 
undersøgelsen, hvad de kan forvente af den regionale rådgivning, hvilket 
kommer til udtryk gennem forskellige holdninger til relevansen af regionernes 
rådgivning. 
Regionerne har oplyst, at regionernes rådgivningsforpligtelse med fordel kan 
styrkes ved at sætte mere fokus på kommunernes behov for rådgivning.” 

  
Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens undersøgelser vedrører alene 
ministeriets indsats på området, og omtaler slet ikke regionerne.  
  
Det er vurderingen, at Rigsrevisionens kritik ikke berører Region Syddanmark, da 
regionen, som nævnt ovenfor, i samarbejde med kommunerne har formuleret og 
arbejder ud fra en godkendt rådgivningsstrategi, som beskriver den rådgivning, som 
kommunerne kan forvente. Derudover er det i praksis sådan, at så vidt muligt alle 
rådgivningsaktiviteter planlægges i samarbejde med og inddrager kommunerne med 
afsæt i deres behov.  
  
Derfor kan statsrevisorernes beretning tages til efterretning, idet der ikke er yderligere 
at bemærke. 
  
På grund af tidsfrister er der den 28. august 2013 afsendt et høringssvar, jf. 
ovenstående, til ministeriet under forudsætning af regionsrådets efterfølgende 
godkendelse.  

INDSTILLING 
Det indstilles:  
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At tiltræde, at der ikke er bemærkninger til Statsrevisorernes beretning. 

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 11-09-2013 
Fraværende: Freddie H. Madsen, O , Mette Valentin, U 

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 

BESLUTNING I REGIONSRÅDET DEN 23-09-2013 
Fraværende: John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Iben Kromann, F, Stephanie Lose, V 

Indstillingen tiltrådt. 
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