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§4: Folkehelseloven 

Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: 
Kommunen skal fremme befolkningens helse, 
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 
….bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og 
bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som 
kan ha negativ innvirkning på helsen 



Folkehelseloven §5 
• Kommunens ansvar: 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke 
inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 
a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og 
fylkeskommunen gjør tilgjengelig 
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og 
lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse 



Forskrift om oversikt over 
folkehelsen 
Formål: 
Forskriften skal legge til  
rette for systematisk og  
kunnskapsbasert folkehelsearbeid.  
Forskriften skal bidra til samordning og 
standardisering av arbeid med oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og 
negative faktorer som kan virke inn på denne. 



Oversikt over folkehelsen 



Forskrift om oversikt over 
folkehelsen 
1. §4: Løpende oversikt 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha løpende oversikt 
over folkehelsen.  Den løpende oversikten skal 
dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av 
ordinær virksomhet. 
 
2. §5 Oversiktsdokument hvert 4 år 
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet 
oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til 
grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet 

 
 



Koblingen til plan – og 
bygningsloven 
• Hovedhensikten med oversiktsdokumentet 

som skal utarbeides hvert fjerde år, er å 
forankre folkehelsearbeidet politisk – på 
tvers av sektorer og som en langsiktig 
satsning 

• Denne SKAL inngå som grunnlag for arbeidet 
med kommunens planstrategi 

• Kommunen skal fastsette overordnede mål 
og strategier som svar på de utfordringene 
som fremkommer av oversikten 
 



§ 5: Oversiktsdokumentet 
• Kommuner skal utarbeide et samlet 

oversiktsdokument hvert fjerde år som skal 
ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. 

• Oversiktsdokumentet skal foreligge ved 
oppstart av arbeidet med planstrategi etter 
PBL. 



Egen folkehelseplan? 

• Kommunen må selv bestemme om de skal 
utarbeide en egen folkehelseplan 

• dette ønsker vi ikke i  Rakkestad - bestemt 
at dette skal integreres i kommuneplanens 
samfunnsdel 



Forskrift om oversikt over 
folkehelsen 
• §3: Krav til oversiktens innhold 
Oversikten skal omfatte opplysninger om og 
vurderinger av: 
A) befolkningssammensetning 
B) oppvekst og levekårsforhold 
C) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
D) skader og ulykker 
E) helserelatert adferd 
F) helsetilstand 



Oversiktsdokument- 
tilgjengelighet? 
• Skal gjøres allment tilgjengelig slik at 

befolkningen og frivillige organisasjoner får 
anledning til medvirkning i 
beslutningsprosesser 

• Legges ut på kommunens hjemmeside etter 
at den er behandlet i kommunestyre 



Sammenheng med 
miljørettet helsevern 
Minner om vår egen Forskrift om miljørettet 
helsevern §5: 
Kommunen skal ha oversikt over positive og negative faktorer i 
miljøet som kan innvirke på befolkningens helse i kommunen.  
Oversikten skal omfatte: 
a)vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, som for eksempel 
forurensning, støy, sosiale miljøfaktorer, ulykkesrisiko mv., og 
årsakene til deres opptreden 
b)vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen  
c)forslag til mulige helsefremmende, forebyggende eller 
avbøtende tiltak 



Forskrift om miljørettet 
helsevern §5- fort. 

• Den instans i kommunen som får 
oppgaven….skal på bakgrunn av sin oversikt 
over helsetilstanden og de faktorer som kan 
virke inn på denne, foreslå helsefremmende 
og forebyggende tiltak og gi råd både andre 
fagmyndigheter….. og befolkningen for øvrig 



§4. Løpende 
oversiktsarbeid 
• Det er ikke meningen at lokalt og regionalt 

oversiktsarbeid skal avgrenses til å være en 
«engangsøkt» hvert fjerde år. 

• Skal folkehelsearbeidet være treffsikkert 
både mht problemforståelse og mht valg av 
løsninger, må arbeidet være kontinuerlig og 
oppdatert 



Løpende oversikt 

• Løpende oversikt innebærer: 
•  jevnlig følge med på ulike kilder til 

informasjon 
• vurdere informasjonen 
• vurdere justeringer av eksisterende planer 
• behov for raske tiltak  
• folkehelseinnspill til kommunalt planarbeid 
• (Det stilles ikke krav om å gjøre den løpende 

oversikten allment tilgjengelig) 
 



Miljørettet 
helsevern 
 
 
• I arbeidet med løpende oversikt vil det være 

naturlig å følge med på kilder til informasjon 
fortløpende, fra tilsyn, oppmerksomhet i 
media, klagesaker, miljøforhold osv 

• Viktig med jobben som  
gjøres innenfor miljørettet 
helsevern 

 



Andre kilder til løpende 
oversikt 

• Sammenheng med smittevernarbeidet – forekomst av 
smittefarlige sykdommer – råd og veiledning om 
forebygging osv 

• Sammenheng med beredskapsarbeidet- miljøfaktorer 
som er som kan være relevante i beredskaps 
sammenheng – skredfare, flomrisiko osv 

• Undersøkelser: PISA, 
 trivselsundersøkelser på skolene osv. 



Løpende oversiktsarbeid 

• Det løpende oversiktsarbeidet bør utøves som 
del av kommunens  ordinære virksomhet og 
relateres til kommunens styringssystem. 
 



Hvordan ivaretar vi kravene i 
Folkehelseloven, Oversiktsforskriften og 
Forskrift om miljørettet helsevern?  

1. medvirkning til oversiktsdokumentet 
2. innspill til den løpende oversikten 
3. innspill til kommunalt planarbeid 
4. foreslå helsefremmende og forebyggende 
 tiltak 
 



Hvordan har vi organisert 
oss i Rakkestad? 
• Folkehelserådgiver/kommunelege sitter i 

Rådmannens stab 
• Rådmannens team 1x/mnd - «Driftsmøte 

folkehelse» 
• Folkehelsenettverk- møter 3x/år 
• Helsetjenesten i kommunen – samarbeid med 

kommunelege, fastlegene, hjemmebaserte 
tjenester, KE, rus og psyk, 
helsestasjon/skolehelsetjenesten, osv 

•  Samarbeid med de frivillige – 
Frivillighetssentralen ( folkehelserådgiver 
sitter i styret) , folkehelsemidler 



Møter på overordnet nivå 



Referat fra møter med RMT 

• Tema: 
1. Orientering fra Folkehelserådgiver 
2. Løpende oversikt over folkehelsen: 
• Tilsyn MHV  
• Klagesaker ( støy, lukt osv) 
• Andre aktuelle saker  
3. RMT orienterer 
4. Evt 

 



Folkehelsenettverk 

• Ressursgruppe folkehelse, bestående av: 
• Teknisk sjef 
• Skolesjef 
• Kultursjef 
• Rep fra helsetjenesten – helsesøster , 

hjemmebaserte tjenester og fastlegene 
• De frivillige (2) 
• NAV 
• Totalt: 10 inkludert folkehelserådgiveren 
• Møtes minst 3 ganger årlig 

 



Hva har vi gjort i 
Rakkestad? 
• Utarbeidet et utkast til oversiktsdokument da 

jeg begynte som folkehelserådgiver i 
Rakkestad sommeren 2013 ( selv om 
«fristen» var høst 2015).  Mulighet for å 
drive et målrettet folkehelsearbeid. 

• Kommunestyret ønsket «Temamøte om 
Folkehelse» mai 2014.  Oversiktsdokumentet 
var da orienteringssak 

• Revidert og behandles i kommunestyret nå 
mai 105. 



Oversikt over helsetilstand i 
befolkningen i Rakkestad 
• God oversikt- en forutsetning for god 

folkehelse 
 



Folkehelsemidler 

• Bakgrunnen for tiltaket er et ønske om å 
støtte opp under det arbeidet lokalsamfunnet 
gjør for å fremme helse og forebygge 
sykdom. Helse skapes der folk lever og bor, 
derfor er lokalsamfunnet den viktigste 
arenaen for folkehelsearbeidet. 



Tilsyn fylkesmannen 2014 

• «Fylkesmannen i Østfold sender med 
dette varsel om tilsyn med deler av 
folkehelsearbeidet i Rakkestad 
kommune.  Tilsynet rettes inn mot 
kommunens arbeid med oversikt over 
helsetilstanden og  

    identifisering av egne       
folkehelseutfordringer.» 



Tilsyn fra fylkesmannen 
2014 
• Fylkesmannens konklusjon: 
• Oversiktsarbeidet er forankret i 

kommuneledelsen 
• Ansvar og oppgaver er klart fordelt 
• Rådmannens team og folkehelserådgiver har 

møte 1 /måned 
• Kommunen har et tverrsektorielt 

folkehelsenettverk.  Sikrer en bred forankring 
i organisasjonen og hensiktsmessig tverrfaglig 
perspektiv i arbeidet…..  

• Folkehelse er gjennomgående tema i 
kommuneplanens samfunnsdel 
 



Fylkesmannens tilsyn : forts. 

• Av planstrategien fremgår det at kommunen 
ønsker å vektlegge dette temaet sterkere 

• Med bakgrunn i det løpende 
oversiktsarbeidet er det allerede utarbeidet 
utkast til dokument med oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

• …..ingen avvik  
• Rakkestad kommune har kommet SVÆRT 

langt på dette feltet 
 



Summing….. 
 
• Hvilke arenaer har dere i deres kommune for 

å sikre at kravene i Forskrift om miljørettet 
helsevern og Folkehelseloven blir ivaretatt i 
deres kommune? 
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