
 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Vigdis Lauritzen Thun VITH/2017/442-1/F03 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Driftsutvalg 17/10 22.03.2017 

Forslag til folkehelseplan for Oppdal  2017 - 2021 

 
Vedlegg 

1 Folkehelseplan for Oppdal  2017 - 2021 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Ingen 

Saksopplysninger 

Med bakgrunn i folkehelselovens krav om oversikt, ble det i 2012 laget et oversiktsdokument over 
folkehelsen i Oppdal. Oversiktsdokumentet skal bl.a. være et verktøy for å vurdere langsiktige og 

kortsiktige mål, tiltak, og satsingsområder for kommunen. Det skal også være et grunnlagsmateriell for 
utarbeidelse av alle planer og utviklingsarbeid. I tillegg til oversiktsdokumentet gjennomføres det årlig 

kartlegginger i enhetene som gjør at vi har oversikt over folkehelsen i kommunen. Kommunestyret 
vedtok i 2014 at det skulle utarbeides en folkehelseplan, som en videreføring av oversiktsdokumentet. 
Folkehelseplanen oppfyller folkehelselovens krav om mål og tiltak, mens oversiktsdokumentet handler 

om oversikt og analyse av kartleggingen. 
 

Det ble satt ned ei flerfaglig arbeidsgruppe og arbeidet med folkehelseplan startet i våren 2015. 
Arbeidsgruppa har bestått av: 
Ann Kristin Rosset, enhetsleder kommunale barnehager 

Torunn Haugen, Inspektør Aune barneskole 
Stine Mari Måren Elverhøi, fagansvarlig plan, oppmåling og byggesak 

Thorleif Jacobsen, enhetsleder tekniske tjenester 
Hanna Lauvås Westman, enhetsleder helse og familie 
Frøydis Lindstrøm, rådgiver helse og omsorg 

Vigdis L. Thun, fagansvarlig folkehelse og miljørettet helsevern 
 

Første del av planen inneholder globale, nasjonale og kommunale mål. Kapittel 2. handler om hva 
folkehelseplanen er i Oppdal. Så følger kapittel 3. om hvordan Oppdal kommune har valgt å løse 
kravene i folkehelseloven. Dette handler om systematisering og organisering av folkehelsearbeidet i 

Oppdal. 
Kapittel 4. presenterer tiltakene til fire innsatsområder: 

 Barn og unge og styrking av psykisk helse 

 God livskvalitet og mestring for eldre og personer med kroniske lidelser 

 Utvikling av helsefremmende sosiale møteplasser, nærmiljø og bomiljø 

 Frivillig sektor – samhandling med kommunen 



Innsatsområdene er valgt ut på bakgrunn av oversiktsdokumentet fra 2012, årlige kartlegginger fra 2012 

til 2015, samt kommuneplanens samfunnsdel. 
 

 
Mandatet til arbeidsgruppa har vært ”å legge opp til bred medvirkning med utviklende prosesser som 
skal skape engasjement og utvikling i folkehelsearbeidet, slik at det danner et godt grunnlag for 

utarbeidelse av Folkehelseplan i Oppdal”  
 

Med bakgrunn i mandatet har arbeidsgruppa lagt opp til flerfaglige arbeidsverksted innenfor hvert av 
innsatsområdene. Disse prosessene har ført til utvikling av samhandling på tvers av enheter, fokus på å 
styrke tiltakene inn mot de områdene der behovene er størst, samt å styrke de tiltakene man vet har 

effekt. Det har vært bred medvirkning fra både ungdomsråd, elevråd, frivillige lag og organisasjoner, 
fagpersoner fra ulike enheter og fra administrasjonen.  Det er benyttet eksterne forelesere som innledere 

til to av arbeidsverkstedene. 

Miljøfaglig vurdering 

En eventuell miljøfaglig vurdering må gjennomføres der det er behov. 

Landbruksfaglig vurdering 

En eventuell landbruksfaglig vurdering må gjennomføres der det er behov. 

 

Folkehelsevurdering 

Folkehelseplanen vil være et viktig verktøy for å fortsette implementeringen av folkehelse i kommunen. 

Dette gjelder spesielt ved organisering å systematisere folkehelsearbeidet, slik at det bl.a. blir rutine å 
benytte oversiktsdokumentet som verktøy i planarbeid, utviklingsarbeid og samfunnsutvikling.  
 

Ut ifra oversiktsarbeidet er det valgt ut fire innsatsområder. Hele kommunen har ansvar for å 
gjennomføre kunnskapsbaserte tiltak inn mot de fire områdene i en fireårsperiode. Det å ha 

innsatsområder over litt lengre perioder gjør at man har større sjanse for å lykkes på disse områdene. 
Det vil være fokus på å evaluere tiltak for å være mer sikker på at tiltak har effekt. Årlig skal tiltak 
revideres og evalueres. Hvert fjerde år skal hele planen revideres. 

 

Vurdering 

Medvirkning har hatt stort fokus i planen. Frivillige lag og organisasjoner har vært invitert til arbeids 
verksted, men det er en utfordring å få med alle i slike invitasjoner. For å sikre bedre medvirkning 
foreslås det at driftsutvalget behandler forslag til folkehelseplan og at den deretter blir sendt ut på 

høring.  
 

Etter høringsfristen, foreslås det at planen legges fram for andre gangs behandling i driftsutvalget og 
deretter sluttbehandling i kommunestyret.  
 

Gjennomføring av tiltak krever at enhetene fremmer tiltakene i handlingsplanen som igjen blir prioritert 
gjennom årlig behandling av kommunen handlingsplan og videre i økonomiplan. 

 
 

Rådmannens tilråding 

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen. 
 



Driftsutvalget vedtar å sende forslag til folkehelseplan for Oppdal på høring og legge forslaget ut til 

offentlig ettersyn med høringsfrist 25.04.17. 
 

 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalg - 22.03.2017  

 

Behandling 

 
 

Vedtak 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt (6 st.). 
 

Vedtaket blir som følger: 

Driftsutvalget vedtar å sende forslag til folkehelseplan for Oppdal på høring og legge forslaget ut til 
offentlig ettersyn med høringsfrist 25.04.17. 

 
 

 
 
 


