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Planprogram for folkehelse 2020-2023 

 
1.0 Bakgrunnen for planarbeidet 

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en 
befolkning. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, 
forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, 
beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse 
(Folkehelseloven § 3). Arbeidet retter seg mot befolkningen eller deler av befolkningen og 
ikke mot enkeltindivider med identifisert risiko.  
 
Kommunens og fylkeskommunens plikt til å ha oversikt over helsetilstand og på 
virkningsfaktorer følger av folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen. 
Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler, og 
folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Drøfting av 
helseutfordringene skal være grunnlag for lokale og regionale planstrategier som vedtas av 
kommunestyret etter plan- og bygningsloven. Hvert fjerde år skal kommunen utarbeide en 
samlet oversikt, og den løpende oversikten er ett ledd i dette arbeidet.  
 
2.0 Formålet med planen 

Helse skapes ikke i helsesektoren – det gjøres primært på andre livsarenaer og i andre 
sektorer. Politiske valg har stor betydning for befolkningens helse. Folkehelsearbeidet er 
sektorovergripende. For å kunne påvirke helsen til befolkningen i Iveland kommune er det 
viktig at både politikere, ansatte i Iveland kommune og frivillige organisasjoner arbeider mot 
noen felles mål som har betydning for folks helse. Dette kan gjøres gjennom en handlingsplan 
for folkehelse som er konkret med målsettinger og muligheter for å måle endring i konkrete 
faktorer som har betydning for folkehelsen.  
 
3.0 Mandat  

Revidere eksisterende handlingsplan for folkehelse samt påbegynne ny handlingsplan for 
folkehelse 2020-2023. Folkehelseplanen skal legge fram forslag til strategier og tiltak for å 
møte kommunens folkehelseutfordringer. Jfr. folkehelselovens § 6 om mål og planlegging. 
 
4.0 Sentrale og regionale føringer for folkehelsearbeid 

«Folkehelsearbeidet er underlagt en rekke nasjonale føringer i form av lovverk, 
rapporter, rundskriv og stortingsmeldinger. Folkehelseloven og plan- og bygningsloven 
beskriver oppgaver i folkehelsearbeidet. St.meld.nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å 
utjevne sosiale helseforskjeller og Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring 
og muligheter trekker opp hovedlinjene i det nasjonale folkehelsearbeidet»1.  
 

4.1 Folkehelsestrategi for Agder  

Agder er innstilt som ett av fem programfylker for folkehelsearbeidet, noe som innebærer at 
Helsedirektoratet gir tilskudd til tiltaksutvikling fra 2017 til 2027. Det overordnede målet med 

                                                            
1 https://sru.austagderfk.no/api/utvalg/200107/moter/291898/behandlinger/0/1 
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programmet er bedre livskvalitet og psykisk helse i befolkningen. Videre er rusforebyggende 
arbeid inkludert, og barn og unge er generelt en prioritert målgruppe. I strategien pekes det 
blant annet på at det gjennomgående for Agder er en utfordring at barn og unge vokser opp i 
familier med vedvarende lavinntekt.  
 
Noen av hovedmålene i folkehelsestrategien i Agder er at flere barn og unge skal oppleve god 
psykisk helse, og at sosial ulikhet blant barn og unge reduseres.  
 
Et av tiltakene som er inkludert i tilskuddsordningen, og som Iveland Kommune er en del av, 
er programmet «sosiale medier og sosiale nettverk». Programmet er under oppstartsfasen og 
ledes av Blåkors Kristiansand.  

 
5.0 Rammer for folkehelsearbeidet  

 5.1 Folkehelsearbeid i Iveland Kommune 

Visjonen til Iveland Kommune er å være et godt sted å bo. Folkehelsearbeid er med på å 
oppnå denne visjonen, ved å jobbe systematisk med å skape god helse for flest mulig og bedre 
innbyggernes levekår.  Det er utarbeidet et eget oversiktsdokument over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i Iveland kommune. Oversiktsdokumentet følges opp, evalueres og 
redigeres årlig.  
 
Folkehelse er et politisk satsingsområde og skal ha en sentral plass i kommunal planlegging i 
Iveland kommune.  
 

5.2 Organisering og medvirkning  
 
Rådmannen foreslår følgende organisering av arbeidet med folkehelseplanen:  

Prosjektansvarlig (PA): Rådmann 

Prosjektleder (PL): Folkehelsekoordinator 

Prosjektgruppe: Folkehelsegruppa 

Referansegruppe: Råd for eldre og funksjonshemmede, Iveland IL, Frivilligsentralen, Barn og 
unges talsperson i plansaker, elevrådet, andre frivillige organisasjoner.  

Folkehelsekoordinator er leder for prosjektgruppa.  

Folkehelsegruppa består av folkehelsekoordinator, fysioterapeut (og leder for 
frisklivssentralen), kulturleder, tjenesteleder drift og utvikling, SLT-koordinator, 
kommunelege, leder i barnehagen, rektor, tjenesteleder oppvekst og leder for pleie og omsorg. 

Gruppen møtes 2 ganger i halvåret, oftere ved behov.   
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5.3 Strategier 

1. Kommunen jobber systematisk og kunnskapsbasert med å fremme befolkningens 
helse. 

2. Kommunen jobber systematisk og kunnskapsbasert med å utarbeide årlig oversikt over 
helsetilstand og faktorer som påvirker helsa i kommunen, og igangsetter nødvendige 
tiltak. 

3. Kommunen har folkehelse og levekår som gjennomgående tema i alle kommunens 
sektorer.  

4. I handlingsplanen for folkehelse er det laget konkrete tiltak for å oppfylle hvert av 
målene som er bestemt. Det er satt ansvarlige for hvert tiltak, som skal sørge for at 
tiltakene gjennomføres og følges opp. Ansvaret er fordelt på flere personer og 
sektorer. 

 
 


