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SAMMENDRAG: 
Kunnskapsgrunnlag folkehelse legges fram for kommunestyret med forslag om å ta 
grunnlaget med utfordringsbildet til etterretning.  
Utarbeidingen av kunnskapsgrunnlaget legger til rette for et lokalt, kunnskapsbasert og 
systematisk folkehelsearbeid. Kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for det videre arbeidet 
med revisjon av kommuneplaner ihht folkehelseloven. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunens folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven, LOV-2011-06-24-29 med 
endringer. 
Loven er sektorovergripende og gir statlige myndigheter, fylkeskommunen og kommunen 
ansvar for å fremme befolkningens helse og levekår, inklusiv trivsel, sosiale og miljømessige 
forhold. Den skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og beskytte befolkningen mot 
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen (§ 1). 
 
Bestemmelsene i folkehelseloven er tett koblet mot plan- og bygningslovens formål: § 1-1. 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. 
 
Gevinsten av å fremme helse og forebygge sykdom er stor, og et viktig bidrag for å sikre en 
bærekraftig samfunnsutvikling og utvikling for den enkelte innbygger.  
 
Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og utvikling av god helse er nært 
knyttet til oppvekstsvilkår og øvrige levekårsforhold, som arbeid og økonomi.  
 
Folkehelsepolitikk handler om å legge til rette for den enkelte gjennom en samfunnsutvikling 
som gir gode betingelser for helse. Forhold i samfunnet påvirker valgene den enkelte gjør. Det 
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skal være enkelt å ta gode og sunne valg, og et av kommunens viktigste oppdrag er å bidra til 
at det er mulig.  
 
Helse i alt vi gjør er kjernen i folkehelsearbeidet. Prinsippet skal bidra til at befolkningens 
helse blir ivaretatt på politisk nivå og på tvers av sektorene i kommunen. Det må være balanse 
mellom fellesskapets ansvar for befolkningens helse og den enkeltes ansvar for egen helse. 
Hver enkelt har et betydelig ansvar for egen helse med myndighet og innflytelse over eget liv.  
 
Vedlagte dokumenter, inklusiv henvisning til web-basert dokument, er utarbeidet ihht § 5 i 
Folkehelseloven, hvor en sentral kommunal oppgave er å ha kunnskap om og oversikt over 
helsetilstand og for påvirkningsfaktorer for helse i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget skal 
være skriftlig og inneholde en vurdering av konsekvenser og årsaksforhold.  
De lokale folkehelseutfordringene som identifiseres skal danne grunnlaget for kommunens 
langsiktige mål og strategier for folkehelsearbeidet. Kommunen skal særlig være 
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige problemer eller sosiale forskjeller. 
 
Kommunens kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer har to hovedformål: 
 

1. Kunnskapsgrunnlaget skal utgjøre grunnlaget for beslutninger i forbindelse med 
langsiktig planlegging av folkehelsearbeidet knyttet opp mot planprosessene i plan- og 
bygningsloven.  
 

2. Kunnskapsgrunnlaget skal være grunnlag for beslutninger i det kontinuerlige 
folkehelsearbeidet. Både ved utforming av strategier og tiltak, tilsyn etter miljørettet 
helsevern og ved revisjon av planer etter plan- og bygningsloven, og andre planer.  
Det skal også være grunnlag for beslutninger i områder som peker seg ut som særlig 
utfordrende, eller spesielt positivt.  

 
På den måten legges det til rette for samordning av de ulike kommunale sektorenes innsats for 
folkehelsen.  
 
 
VURDERING: 
Kunnskapsgrunnlag folkehelse er utarbeidet ihht statens veileder og anbefalinger. De 
kommunale faglige vurderingene er gjort i samarbeid mellom alle berørte tjenester.  
Dokumentet er dynamisk og under kontinuerlig utvikling knyttet til nye tilgjengelige data. De 
kommunale vurderingene vil derfor også være i endring og utvikling.  
 
Kommunen skal i arbeidet med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier som 
er egnet til å møte de folkehelseutfordringene som kommunen står overfor, med utgangspunkt 
i det utfordringsbildet dette kunnskapsgrunnlaget gir.  
 
Iflg plan- og bygningsloven § 3-1 skal kommunens planlegging blant annet fremme 
befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge 
kriminalitet.  



  
 
 

  
 
 

 

Etter plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen utarbeide kommunal planstrategi en 
gang pr valgperiode. Kunnskapsgrunnlag folkehelse danner et faglig grunnlag for politiske 
beslutninger og prioriteringer, og skal ihht folkehelseloven § 6 inngå som grunnlag for 
arbeidet med kommunens planstrategi. Kommunestyret i Gausdal skal sluttbehandle 
kommunal planstrategi i desember 2019. 
 
God forvaltning av befolkningens helse er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. 
Folkehelsearbeidet er over mange år endret fra et levevaneperspektiv til et levekårsperspektiv. 
Oppmerksomheten rettes mot bakenforliggende faktorer som påvirker befolkingens helse. 
Gjennom folkehelsearbeidet kan kommunen påvirke befolkningens helse i en rettferdig og 
positiv retning. 
Utarbeidingen av dette kunnskapsgrunnlaget legger derfor til rette for et lokalt, 
kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret i Gausdal tar kunnskapsgrunnlag folkehelse til etterretning.  
Det legges til grunn som beslutningsgrunnlag i arbeidet med planprosesser i henhold til 
folkehelseloven og plan- og bygningsloven, i langsiktig planlegging av det strategiske 
folkehelsearbeidet og i det kontinuerlige folkehelsearbeidet. 


