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Oppegård – et sted å elske 

 
• 37 km2 

 
• 26 580 innbyggere 
 
• 40,4 % med høyskole-

/universitetsutdanning 
 
 

 



Hva er historien bak 
folkehelsearbeidet i Oppegård? 



Politikere har vært pådrivere! 

• Politiske forventninger 
 
• Tidligere ordfører har vært 

og nåværende ordfører er 
leder i nettverket Sunne 
kommuner 



Folkehelse som en rød tråd i 
plansystemet 

Helseoversikt 

Planstrategi 

Kommuneplan 
(langsiktig del) 

Handlingsprogram 
(kommuneplanens kortsiktige del) 

Virksomhetsplaner 
(administrasjonen) 



Rammen er kommuneplanen 
• Folkehelse er en integrert del av 

kommunens styringssystem. 
 

• Kommuneplanen har fire fokusområder: 
– Folkehelse, miljø og samfunn 
– Brukere av kommunale tjenester 
– Medarbeidere og arbeidsformer 
– Økonomi 

 
• Handlingsprogrammet følger opp 

fokusområdene 
 

• Planbestemmelser om f.eks. støy, 
universell utforming, folkehelse, 
miljøoppfølgingsplan, høyspentlinjer mv. 
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Fokusområde: 

Folkehelse, miljø og samfunn  
5 temaer/suksessfaktorer: 
• Livsstil som bidrar til god helse 

 
• Gode bo- og nærmiljøer 

 
• Ta vare på jorda 

 
• Levende lokaldemokrati og 

samfunnsliv 
 

• Trygghet og tilhørighet 
 
 
 
 

http://vimeo.com/36399004  

 

http://vimeo.com/36399004


Fokusområdet er gjennomgående 
 

FØR: 
 
• Folkehelse tema i 

Kommuneplanen 
 

 
• Folkehelse tema i 

Handlingsprogrammet 
 
 

• Hva med 
virksomhetsplanene?? 

NYTT: 
 
• Tekst om fokusområdene 

i Handlingsprogrammet 
lages tidligere og gir 
føringer for 
virksomhetsplanene   

 

? 

Folkehelse som rød tråd 



Balansert målstyring 
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Organisering og plassering 

Ledergruppen: 
Rådmannen og fem kommunalsjefer 

VIRKSOMHETER (ca. 60) 

Stab/støtte-funksjoner 
Samfunnsutvikling  

Folkehelse- 
koordinator 

Kommuneoverlege 
Miljørettet helsevern 

Rådmannen er kommunens folkehelsesjef 



Medlem i to folkehelsenettverk 

Regionalt partnerskap for 

folkehelse i Akershus 



I praksis – miljørettet helsevern i 
folkehelsearbeidet 

• Gir innspill til planprosesser (kommuneplan, handlingsprogram m.fl.) 
og fullført saksbehandling i reguleringsplaner 
 

• Inngår i referansegrupper til reguleringsplaner  
 

• Deltar i oversiktsarbeidet (utarbeide, oppdatere/revidere) 
 

• Veiledning og råd  
 
 



Utfordringer i folkehelsearbeidet 

Folkehelsearbeidet angår alle 
som jobber i kommunen! 

- men hvordan skal alle skjønne det??? 



FORANKRING! 

• Politikere 
• Rådmann 
• Virksomhetsledere 
• Ansatte 
• Kommuneplanen 
• Rutiner 

 
 

 
 
 



Våre mål 
• Folkehelsetankegangen helt ned på 

virksomhetsnivå 
 

• Handlingsprogrammet skal være mer styrende 
for virksomheter 

 
• Alle virksomheter ser sin rolle i 

folkehelsearbeidet, inkludert det å utjevne 
ulikheter 
 

• Miljørettet helsevern er mer enn 
virksomhetsrettet tilsyn, vi skal også bidra med å 
utjevne sosial ulikhet og belyse 
helsekonsekvenser og forskjeller, psykososialt 
miljø 
 



Tusen takk for meg! 

 
 

malin.heiberg@oppegard.kommune.no  
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