
Ny FolkehelsemeldingNy Folkehelsemelding  
Kommunesamråd 31.jan 2013Kommunesamråd 31.jan 2013  

  
««Hva må til i en folkehelsemelding 

for å muliggjøre et godt 
folkehelsearbeid i kommunene?» ?»   

 

Innspill fra 

Kristiansand Kommune 

v/ folkehelsekoordinator  

Stine Busborg sagen 



Tverrdepartemental Tverrdepartemental 
folkehelsestrategifolkehelsestrategi  

 

• Eierskap og ansvarsfordeling i folkehelsearbeidet? 

 

 

• Tverrdepartemental   Tverrsektoriell  

     folkehelsestrategi  kommunal eierskap og 

     ansvarsfølelse 

        

 

 

 

 



Kilde: Rundskriv I-6/2011 Ikraftsetting av lov 

om folkehelsearbeid 

Ny lov, nye oppgaver, nye Ny lov, nye oppgaver, nye 
utfordringerutfordringer  

Oversikt 
§5 

Planstrategi 
§6 første 

ledd 

Fastsette 
mål i plan 
§6 annet 

ledd 

Tiltak 
§4 og §7 

Evaluering 
§30 og §5 

Vi bygger grunnen 
for prioriteringer 
innen folkehelse 

Statistikk 
Påvirknings-
faktorer i fh. 
Teknisk 
fremstilling 
Styrings 
Verktøy 
 
Kompetanse 
tlgjengelig? KK: spleiselag – lite eierskap/ansvar  - godt 

styringsverktøy? 



Kilde: Rundskriv I-6/2011 Ikraftsetting av lov 

om folkehelsearbeid 

Ny lov, nye oppgaver, nye Ny lov, nye oppgaver, nye 
utfordringerutfordringer  

Oversikt 
§5 

Planstrategi 
§6 første 

ledd 

Fastsette 
mål i plan 
§6 annet 

ledd 

Tiltak 
§4 og §7 

Evaluering 
§30 og §5 

- Tradisjon  
- Erfaring m 
evaluering 
av tverr-
sektorielle 
tiltak 
- Tiltak må 
måles over 
lang tid 
- Resultatet 
er «at ikke 
noe skjer»! 
 
Politisk 
støtte! 



HelsefremmingsplanenHelsefremmingsplanen  
• Oppvekst: Trygg barndom og tidlig innsats for 

utsatte grupper 

• Kompetanse: Grunnleggende ferdigheter for barn 

og unge, herunder utdanning 

• Samfunnsdeltakelse: Deltakelse i arbeidsliv, kulturliv 

og frivillig sektor 

• Miljø og fysiske omgivelser: Bomiljø og universell 

utforming 

• Demografi: frisk alderdom 

• Helse: Gode levevaner  

 

Sosial ulikhet som gjennomgående tema  

 



SatsingsområderSatsingsområder  
 

1) Utdanning – barnehage og skole 

 

2) Frivillighet i folkehelsearbeid 

 

3) Levevanefeltet – kombinasjon av virkemidler 



Hva må til….?Hva må til….?  
 

• Systematisk folkehelsearbeid 
o Fokus på å skape eierskap og kompetanse i arbeidet med 

folkehelsedata for  et godt styringsredskap - vi bygge en 
fjellgrunn!  

o Politisk støtte på evaluering av tiltak 

 

• Bredt satsingsområde 
o «Helsefremmingsplanen» - vi må jobbe med mye samtidig. 

o Viktige fokusfelt i et kommunalt perspektiv: 

• Utdanning  - arenaer: barnehage/skole 

• Tilrettelegging av frivillighet i folkehelsearbeidet 

• Levevaner  - kombinasjon av statlige og kommunale 
virkemidler 

 

 



pmerksomheten!pmerksomheten!  

Takk ! 


