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Bakgrunn 
I henhold til Plan og Bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner.  Dette gjelder også for 
kommunedelplaner.  Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen og opplegget for medvirkning. 

Formannskapet vedtok i sak 57/15 følgende; 
       1. Prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan for folkehelse for perioden 2016 –        
2028 starter opp i  september og beregnes lagt fram for kommunestyret juni 2016. 

1.  Drift og utvikling har prosessledelse for utarbeidelse av plan for folkehelse 

Det er satt ned en flerfaglig arbeidsgruppe bestående av konsulent VVA, helsesøster, 
kommuneoverlege, leder sykehjem, leder hjemmebasert omsorg, leder oppvekst, 
arealplanlegger, kulturkonsulent, helsesøster og kommunelege 2.  Gruppa vil ved behov 
invitere andre deltakere inn i gruppa.  Formannskapet vil være styringsgruppe. 

Kåfjord kommune har ikke tidligere hatt en kommunedelplan for folkehelse, men i 
kommuneplanens samfunnsdel er levekår og folkehelse satt som et av de overordnende 
målene for at Kåfjord kommune skal ha en god samfunnsutvikling. 

1 Innledning 
I kommuneplanens samfunnsdel står kommunens langsiktige hovedmål for folkehelse og 
levekår: Levekår og folkehelse som fremmer god fysisk og psykisk helse.  I tillegg har 
verdens helseorganisasjon følgende definisjon på folkehelse; fysisk, psykisk og sosialt 
velvære, ikke bare fravær av fysisk sykdom. Mål er offensive, som krever en bevisst 
folkehelsepolitikk for å motvirke utviklingstrekk som trekker i motsatt retning. 

Det er særlig to utviklingstrekk som er bekymringsfulle, det ene er at vi har en negativ 
utvikling på en del viktige folkehelseområder, eks mindre fysisk aktivitet, som gir særlig stor 
utfordring i kombinasjon med dårlig kosthold.  Fedmeepidemien er en konsekvens av dette. 

Den andre bekymringsfulle utviklingen er at det er store, og økende sosiale forskjeller i helse.  
De med kort utdanning og lav inntekt har dårligere helse enn de med lang utdanning og høy 
inntekt.  De sosiale forskjellene gjelder både barn, unge, voksne og eldre.   

I tillegg til de nevnte områder er det et stort forebyggingspotensiale innenfor områder som 
rus, psykiske helse, type 2 diabetes, røyking og hjerte/kar lidelser. 

Ikke alle sykdommer kan forhindres, men en betydelig andel av sykdomsbyrden vi har kan 
forebygges.  Kan vi gjøre noe med de direkte risikofaktorene for eksempel på området fedme 
og type 2 diabetes (metabolsk syndrom) eller kan vi gjøre noe med de bakenforliggende 
årsakene som dårlig kosthold, røyking og manglende trim, vil vi kunne hindre en god del 
sykdomstilfeller. Og gjør vi noe med risikofaktorene, vil også forskjellene i helse mellom de 
best stilte og de dårligst stilte bli mindre. 



Kommunedelplan for folkehelse skal bedre helsen til innbyggerne i Kåfjord kommune 
gjennom å legge til rette for et godt folkehelsearbeid.  Et folkehelsearbeid som er 
kunnskapsbasert, flerfaglig, godt planlagt og basert på tydelige prioriteringer.  Prinsippene 
som i Folkehelseloven settes opp som grunnleggende i dagens folkehelsearbeid, skal ligge til 
grunn for dette planarbeidet; utjevning, «helse i alt vi gjør», føre –var, bærekraftig utvikling 
og medvirkning. 

 2 FØRINGER 
Folkehelseloven gir de viktigste formelle rammene for folkehelsearbeidet.  Den pålegger 
kommunen som helhet ansvaret for folkehelsearbeidet, jfr. kap 2, § 4. Videre beskriver loven 
hvordan arbeidet skal bygge på en oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, at 
kommunen ut fra oversikten skal analysere og vurdere sammenhenger og definere kommunes 
hovedutfordringer, sette mål og planlegge tiltak.  En kommunedelplan for folkehelse er et svar 
på kravene i loven. 

Plan- og bygningsloven legger viktige overordnede føringer for arbeidet, og i henhold til plan- 
og bygningsloven skal nasjonale og regionale rammer og retningslinjer legges til grunn.  

 I følge Forskrift om oversikt over folkehelsen § 5 skal kommuner og fylkeskommuner 
utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert 4.år som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet.  Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
planstrategi etter plan- og bygningsloven § 7-1 og § 10-1. 

Følgende lovverk/føringer vil bli vektlagt ved utarbeidelse av forslag til kommunedelplan for 
folkehelse: 
Statlige føringer: 
- Lov om Helse- og omsorgstjenester 
- Samhandlingsreformen 
- Folkehelsemeldingen  
- Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 

Regionale føringer: 
- Fylkesplan  
- Regional plan for folkehelse 

Kommunale føringer 
- Kommuneplanens samfunnsdel 2015 -2027 
- Kommuneplanens arealdel (under utarbeidelse) 
- Planstrategi for Kåfjord kommune  
- Beredskapsplan 
- Hovedplan for vann og avløp (under planlegging) 
- Lov om miljørettet helsevern 
- Trafikksikkerhetsplan 
- Sentrumsplaner 
- Boligpolitisk handlingsplan (pågående planarbeid) 



- Strategisk plan for helse 
- Strategisk plan for oppvekst «Kåfjordsekken» 
- Ruspolitisk plan (planarbeid pågår) 
- Plan for idrett og friluftsliv (planarbeid pågår) 

2.1 Tidsavgrensning 
Planen har en tidshorisont på 4 år: 2017 – 2021.  Planen vil bli rullert i forhold til nasjonale 
føringer og erfaringer med planen i folkehelsearbeidet.  Helsefremmende tiltak og 
forebyggende arbeid gir i mange tilfelle først resultat i et lengre perspektiv.  De langsiktige 
målene og strategiene vil derfor gjelde for en tolvsårsperiode (2017 – 2029). 

3 DEFINISJON 

3.1 Folkehelse 
Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i 
befolkningen.  Folkehelsearbeid er definert som samfunnets samlede innsats for å påvirke 
faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger 
psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler.  Det 
omfatter også arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte og indirekte påvirker 
helse.  Folkehelsearbeid er å jobbe helsefremmende og sykdomsforebyggende. 

Begrepet helse defineres av verdens helseorganisasjon som en tilstand av fullkommen fysisk, 
psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær av sykdom eller svakhet.  

Folkehelsearbeidet er god investering, både menneskelig og økonomisk.  Folkehelsearbeid er 
å styrke fysisk og mental helse, styrke ernæringskompetanse, sikre gode læremuligheter, sikre 
arbeid og aktiviseringsmuligheter, samt sikre trygge miljø der vi ferdes.  Det handler om vårt 
forhold til våre nærmeste og de nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å ha 
mening, være forutsigbart og håndterbart.  Dette er beskyttelses- eller mestringsfaktorer som 
gir både det enkelte individ og våre befolkningsgrupper som samer, kvener, nye bosettere og 
nordmenn, bærekraft og slitestyrke.  Tanken bak er at hver enkelt må ta et selvstendig ansvar 
og alle innbyggerne må bli ansvarliggjort. 

3.2 Helsefremmende og forebyggende arbeid 
Folkehelsearbeidet forutsetter både helsefremmende og forebyggende tilnærminger.  
Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å mestre 
hverdagens utfordringer, styrke og bevare sin helse.  Sentralt i helsefremmende arbeid er den 
enkeltes og/eller lokalsamfunnets mulighet til å ha aktiv innflytelse over egen situasjon. 

Forebyggende arbeid innebærer å opprettholde befolkningens helse ved å forhindre at sykdom 
oppstår; sykdomsforebyggende arbeid.  I det praktiske folkehelsearbeidet vil innsats innenfor 
begge tilnærmingene utfylle og overlappe hverandre.  De fleste helsefremmende tiltak vil 
også ha en sykdomsforebyggende effekt.  Det meste som gjøres av sykdomsforebygging har 
også et potensial for å styrke og fremme helse. 



Forebyggende arbeid kan deles inn i; 

 Befolkningsrettet forebyggende arbeid – universelle tiltak rettet mot folk flest eller 
mot hele befolkningsgrupper 

 Grupperettet forebyggende arbeid – tiltak rettet mot grupper med kjent og forhøyet 
risiko for å utvikle sykdom. 

 Individrettet forebyggende arbeid – tiltak rettet mot individer med høy sykdomsrisiko 
eller symptomnivå. 

I denne planen omfatter folkehelsearbeidet bare befolkningsrettede og grupperettede tiltak.  
Den vil omfatte folkehelsearbeid i regi av kommunen som tjenesteyter og samfunnsutvikler.  
Det innebærer samarbeid mellom kommunen som organisasjon og kommunesamfunnet 
(foreninger, nærmiljøer, næringsliv etc).  

4 Formål 
Målet med folkehelsearbeidet i Kåfjord er å bedre levekår og folkehelse slik at dette fremmer 
god fysisk og psykisk helse. 

Formålet med planarbeidet er å produsere en kommunedelplan for folkehelse med tydelige 
innsatsområder, mål og tiltak.  Folkehelseplanen skal være en plan som svarer på 
folkehelselovens krav og Kåfjord kommunes behov, og som blir et godt lokalpolitisk 
styringsverktøy for folkehelsearbeidet i vår kommune. Folkehelseplanen skal bidra til at 
forutsetningene for gode, kloke og sunne valg blir bedre for både befolkning og 
administrasjon, og den skal ta høyde for at vi har ulike forutsetninger for å gjøre valg. 

Ut fra definisjonen av folkehelsearbeid, kan nesten alt som gjøres i kommunen regnes som 
relevant for folkehelsearbeidet.  Et av målene med planarbeidet er imidlertid, ut fra 
helsestatistikk, levekårskartlegging og lokale erfaringer, å definere hva som er de store 
helseutfordringene i Kåfjord kommune, og definere hvilke hovedtema vi derfor bør jobbe med 
for best mulig å bedre folkehelsen og utjevne ulikheter i den. 

Prosessen med kommunedelplanen skal brukes til å skape økt bevissthet og kunnskap om 
folkehelse, både i kommuneorganisasjonen (i det faglige arbeidet og i utøvelsen av 
arbeidsgiverrollen) og i befolkningen forøvrig.  Planprosessen blir på denne måten i seg selv 
et folkehelsetiltak.   

Tilleggsmål med planarbeidet er derfor; 

 Skape økt bevissthet om folkehelse og folkehelsearbeid 
 Involvere befolkningen i folkehelsearbeidet 
 Forankre folkehelsearbeidet politisk og administrativt 
 Sørge for ressurser til folkehelsearbeid  



5 Hovedtema i planen 
Mange tema i er fra statusbeskrivelse og utfordringer gitt i varsel om oppstart av planarbeidet 
F-sak 2015/90-23.l 

På den positive siden har vi lavere andel husholdninger med lav inntekt, noe som gir mindre 
barnefattigdom. Kåfjord kommune scorer også godt når det gjelder lavt antall personskader som 
er behandlet i sykehus. Lav andel av befolkningen som bruker antibiotika eller legemidler mot 
psykiske lidelser.   
 
Kommunehelseprofilen viser imidlertid også at kommunen har betydelige utfordringer på 
folkehelseområdet.  
 
På følgende områder scorer kommunen dårligere enn landsgjennomsnittet:  

 Andel av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning  
 Andel uføretrygdede i alder 18-44 år  
 Kvalitet på drikkevannsforsyning – dette gjelder ikke kvalitet på selve drikkevannet 
 Andel elever som trives på skolen (målt for 10. klasse)  
 Andel elever på laveste mestringsnivå i regning i 5. klasse  
 Andel kvinner som røyker  
 Forventet levealder hos menn  
 Andel av befolkningen med psykiske symptomer og lidelser  
 Forekomst av muskel- og skjelettlidelser  
 Forekomst av hjerte- og karsykdom  
 Forekomst av type 2-diabetes  

 
Frafall fra videregående skole har også stor betydning for helse videre i livsløpet. Selv om 
Kåfjord ligger på landsgjennomsnittet mht. frafall, er dette en faktor som kommunen bør 
inkludere i planarbeidet. 

Kåfjord kommune sin visjon er at Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende 
samfunn som gir alle innbyggerne trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur 
og tradisjon.  Det er derfor naturlig at fokus også settes på mulighet til å ivareta og 
videreutvikle eget språk og kultur. 

6 Dagens situasjon 
Folkehelseprofilen er et verktøy utarbeidet av Folkehelseinstituttet.  Profilen gir en oversikt 
over folkehelsetilstanden i den enkelte kommune gjennom grafer og tall.  Det andre verktøyet 
som er laget og som er et nødvendig supplement til planarbeidet, er www.kommunehelsa.no – 
en statistikkbank.  Data til Kommunehelsa statistikkbank er hentet fra tilgjengelige offentlige 
kilder, blant annet sentrale helseregistre og Statistisk sentralbyrå.  Innbyggerundersøkelse i 
kommunen for vann og avløp, generell innbyggerundersøkelse, elev- og foreldreundersøkelse, 
NGdata- undersøkelsen 2013, og helse- og livsstilsundersøkelsen Saminor 2. Norsk senter for 
forskningsdata (NSD) sin kommunedatabase har statistikk om alle norske kommuner helt 
tilbake til år 1769. 

http://www.kommunehelsa.no/


Kåfjord kommune har gjennomført en helse- og livsstilsundersøkelse (Saminor 2) i 2013.  
Helse- og livsstilsundersøkelsen er en del av den større helse – og levekårsundersøkelsen 
SAMINOR, som første gang ble gjennomført i perioden 2003 – 2004.  Helse- og 
livsstilsundersøkelsen var en klinisk undersøkelse som ble gjennomført i Kåfjord kommune 
høsten 2013.  Alle innbyggerne i alderen 40 – 79 år var invitert til å delta.  Hovedtemaene var 
risikofaktorer for hjerte-karsykdommer med hovedvekt på metabolsk syndrom og type 2 
diabetes, kosthold og ernæring og miljøgifter. 

Forebyggende arbeid med å minske type 2 diabetes, muskel- og skjelettlidelser og røyking 
blant kvinner, tillegg til forebygging av psykiske lidelser blant unge er tiltak som må 
prioriteres i planperioden.   

7 Organisering og prosess 
- Formannskapet er styringsgruppe for planarbeidet 
- Planarbeidet ledes av Drift- og utvikling 
- Prosjektledelse ivaretas av Drift- og utvikling 
- Referansegruppe er rådmannens ledergruppe 
- Prosjektgruppa er satt sammen med representanter fra alle etater 
- Arbeidsgrupper vil bli satt sammen ut fra behov, med representanter både fra 

kommuneorganisasjon og det sivile samfunn. 

8 Medvirkning 
Medvirkning er et sentralt perspektiv innenfor folkehelsearbeid, og vil derfor være spesielt 
viktig i en kommunedelplan for folkehelse.  Det bidrar til å øke eierforholdet til planen.  
Medvirkningsprosessene skal bidra til bedre planer, lette gjennomføring av planer og bidra til 
at politikernes grunnlag for planbeslutninger skal bli best mulig. Planprosessen skal brukes til 
å skape økt bevissthet og kunnskap om folkehelse, både i kommuneorganisasjonen og i 
befolkningen forøvrig.  Det legges vekt på bred medvirkning, og det vil bli lagt stor vekt på å 
skape arenaer for dialog med lag, foreninger, næringsliv og andre. 

9 Framdriftsplan 
Januar 2017:   Prosjektgruppa arbeider med å få en oversikt over med å få  
                                               oversikt over helsetilstanden i befolkningen i tråd med  
                                               Folkehelseloven § 5.   
Vinter 2017:   Arena for medvirkning.  
Vinter 2017:              Ferdigstille planforslag som sendes ut på høring i 6 uker 
Mars 2017:   Planprogram sendes ut på høring med høringsfrist på 6 uker 
Vår 2017:              Innspill tas inn og planen justeres fortløpende 
Høst 2017:   Politisk behandling 


