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Forord 
Ei sjekkliste for ”Folkehelse i kommunenes plansystem” er ment å være et hjelpemiddel, ei 
tipsliste og sjekkliste om aktuelle folkehelsetema og utfordringer innen kommunale og regionale 
planer. 
Sjekklista vil også kunne inngå i en veileder for samfunnsdelen av kommuneplanen etter at vi har 
fått folkehelseoppdrag i ny plan og bygningslov,  i ny folkehelselov i tilegg til helsetjenestelovens 
§1-4. 
Oppdraget for arbeidet er gitt av styret for Østfoldhelsa i vedtatt handlingsplanen for prosjektet, 
”Folkehelse i plan i Østfold”. Arbeidet er også et bidrag til det nasjonale prosjektet Helse i plan 
som skal utarbeide en veileder for hvordan folkehelsearbeidet kan forankres kommunalt og 
regionalt.(Delmål 2). 
 
Deltakere i Folkehelse i plan i Østfold er Kommunene: Eidsberg, Moss, Sarpsborg, Spydeberg, 
Råde og Våler samt Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune. Prosjektledelse er ved 
Østfoldhelsa.  
Arbeidet med Folkehelsesjekklista for Østfold er inspirert av ”Vestfoldveilederen”.  
Folkehelsesjekklista foreligger nå i sin første utgave og vil etter noe bruk kunne forbedres og 
justeres.  
 
Tilbakemeldinger mottas med takk. 
gunnar.hjorthaug@ostfoldfk.no 
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Innledning  
Sjekklista er ment å være et hjelpemiddel og inspirasjon knyttet til folkehelse og lokal 
kommuneplanlegging. Det nasjonale prosjektet ”Helse i plan”, i Østfold - ”Folkehelse i Plan” har 
laget en ide- og sjekkliste som bidrag til en planveileder og for å følge opp handlingsplanen i 
Østfold innen prosjektet. 
Målgruppa for sjekklista er planleggere, folkehelserådgivere, politikere, kommunale 
samarbeidspartnere og andre samfunnsinteresserte. Sjekklista setter søkelys på og skal inspirere til 
folkehelsedrøfting i forbindelse med sentrale og lokale levekårsutfordringer og planprosesser. 
  
Ny plan- og bygningslov, gjeldende fra 1.juli 2009 har sterke føringer på vilkår for folkehelse, 
gode bomiljøer og oppvekstvilkår. Det skal legges vekt på helhets- og tverrfaglige løsninger og 
bærekraftig utvikling. Plan- og bygningsloven pålegger politikerne å ha et helhetlig og 
sektorovergripende fokus i kommuneplanlegging. Kommuneplanens samfunnsdel skal bidra til 
overordnet samfunnsplanlegging og være et redskap til å påvirke helsefaktorer innenfor alle 
sektorer og virksomhetsområder. Samfunnsdelen skal legge føringer for arealdelen i 
kommuneplanen.  
 
Sjekklista, sammen med eksisterende befolkningsundersøkelser, lokale analyser og statistisk 
materiale, gir et godt utgangspunkt for at selve planprosessen og plansystem ivaretar 
innbyggernes helseinteresser. Det er klare sammenhenger mellom omgivelser og helse og en 
utfordring til politisk og administrativ handling for slik å sette folkehelse på dagsorden.   
 
Folkehelsearbeidet er det som hele samfunnet, bevisst eller ubevisst, gjør for å hindre at folk blir 
syke eller skader seg. Det innebærer derfor å svekke det som medfører helserisiko og styrke det 
som bidrar til bedre helse. De negative påvirkningsfaktorene virker helsenedbrytende, enten det 
er ting vi spiser og drikker, eller de befinner seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss. 
Positive faktorer handler blant annet om styrkende faktorer i miljøet rundt oss, 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 kan kalles beskyttelses- eller mestringsfaktorer og gir individer 
og grupper bærekraft og slitestyrke. 
 
Folkehelsen er nært koblet til levekår hvor fysiske, psykiske og sosiale livsforhold bidrar til å 
hemme eller fremme god helse i befolkningen. Både individ og lokalsamfunn har ansvar for 
folkehelsen. Helsen påvirkes sterkt av utviklingstrekk og politiske valg utenfor enkeltmenneskets 
rekkevidde. I 1977 ga Aron Wildavsky oss den såkalte 10-90- regelen som er en god pedagogisk 
regel i denne forbindelse: ”Det er bare 10 % av folks helseproblemer helsetjenesten kan gjøre noe 
med. De resterende 90 % må løses utenfor helsetjenesten ved at folk får bedre livsstil og ved 
bedring av de generelle livsvilkårene”. 
 
Hvordan er helseforholdene i din kommune?  
Se gjerne http://www.ostfoldanalyse.no/ eller www.shdir.no/kommunehelseprofiler.  
Er det spesielle avvik som holder seg over tid?  
Er det særtrekk ved grupper, områder eller prosesser. –  
Se gjerne http://www.ostfoldanalyse.no/  www.ssb.no  
Hvordan er befolkningsfremskrivning i planperioden - alderssammensetning, inn-/ utflytting? 
Hvordan er folkehelsesatsing forankret i planprogram og plan? Hvordan blir målsettinger i 
samfunnsdelen videreført i arealdelen? Er medvirkningsperspektivet ivaretatt i planprosessen? Se 
gjerne http://www.ostfoldhelsa.no/ 
 
 
 
 



 5 

 
 
Det nasjonale Helse i plan prosjektet 
 
Det nasjonale ”Helse i plan-prosjektet” er et samarbeids- og utprøvingsprosjekt mellom Helse- 
og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet og Sosial- og helsedirektoratet 2006 – 
2009/2010.  
Helse i plan - helsedirektoratet.no  
 
I Østfold er prosjektet kalt: Folkehelse i plan og er støttet økonomisk av helsedirektoratet. 
 
Prosjektets visjon: 
Prosjektets visjon på nasjonalt nivå er å styrke folkehelsen ved å styrke forankringen av folkehelsearbeidet på 
kommunalt og regionalt nivå ved bruk av plan- og bygningsloven som verktøy, herunder: 
 
Delmål 1:Gjennomføre utviklingsarbeid i utvalgte kommuner for å få fram og utvikle eksempler 
på hvordan planverktøyet kan bidra til å styrke folkehelsearbeidet, og vise hvordan erfaringene fra 
utviklingsarbeidet kan formidles og forankres kommunalt og regionalt. 
Delmål 2:Utarbeide en veileder for hvordan folkehelsearbeidet kan forankres kommunalt og 
regionalt. 
Delmål 3:Bidra til å utvikle plan- og prosesskompetanse i helsetjenesten ved å samarbeide med 
relevante utdanningsinstitusjoner om utdanningstilbud i helse- og samfunnsplanlegging. 
 
Hensikten med Folkehelse i plan i Østfold er: å oppfylle planen ”Østfoldhelsa 2006 – 2009: Strategier og 
erfaringer” og de hovedoppgaver som er beskrevet for programperioden 
http://www.ostfoldhelsa.no 
 
Folkehelseprogrammets formål er å bidra til at helsefremmende og forebyggende arbeid gir 
positive resultater for den enkelte og samfunnet. Delmålene er å:  

• Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier og aktiviteter 
er med i all planlegging. 

• Videreutvikle grunnlaget for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer. 
• Utvikle og utprøve praktiske metoder i folkehelsearbeidet. 
• Mobilisere nærmiljøene til innsats 
• Bygge opp kunnskap 
• Dokumentere effekten av innsatsen. 
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1. Forhold til nasjonal mål og strategier 
Ny plan- og bygningslov, lovens formålsparagraf (§3-1)omfatter 8 oppgaver hvor flere dekker 
helsefremmende arbeid. (Se lovkommentar til plandelen av ny pbl MD 1.7. 2009).  
Ny plan- og bygningslov Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 
 
”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet.” Jfr.pkt f. 
”fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, 
materielle verdier mv.” Jfr.pkt h. 
 
Er føringer og de viktige tema jfr. Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§3-1), drøftet og 
hensyntatt i kommunens planer?  
 
Ny samhandlingsreform setter krav til nyorganisering og nyprioritering og det vil være en 
utfordring for alle kommuner å møte denne reformen i planperioden. Jfr. St.meld nr 47.(2008-
2009). Samhandlingsreformen av 19.06.2009. 
 
Lov om helsetjenester i kommunene 1982/1999(§1-4) gir også klare oppdrag til kommunene: 
(Planlegging, informasjon og samordning) ”Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over 
helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende 
og forebyggende tiltak i kommunen.” 
 
For å fremme en levende og sunn befolkning må helsefremmende og forebyggende arbeid være 
et tema til drøfting i kommuneplanen som alternativ til store utfordringer på pleie, behandling og 
institusjonsplasser. De muligheter for helsefremmende og forebyggende grep, som følger av 
samhandlingsreformen bør behandles særskilt. 
 
Sjekkpunkter: 
1.1 Ny plan og bygningslov, er formål om folkehelse ivaretatt i planen? 
1.2 Helsetjenesteloven i forhold til helseovervåking, er status fremlagt? 
1.3 Samhandlingsreformen med konsekvenser og muligheter, er alternative løp drøftet? 
1.4 Stortingsmelding 20 gir mål om utgjevning av sosiale helseforskjeller, er dette fulgt opp? 
1.5 Har planarbeidet blitt konkretisert i handlingsdel med mål/resultatindikatorer? 
 
2. Forhold til regionale mål og partnerskapsstrategier. 
Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050 har under hovedtema,  
Levekår og folkehelse, hovedmål: ”God livskvalitet for alle som bor i Østfold.”   
http://www.ostfold-f.kommune.no/ 
   
Delmål folkehelsearbeid:  
”Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for den 
enkelte og samfunnet. Østfold skal bli et ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.” 
 
Delmål: Inkludering og integrering 
”Østfold skal være et flerkulturelt samfunn der ulike kulturer respekterer hverandre. Innvandrere og deres 
etterkommere skal sikres likeverdige levekår og muligheter 
for å delta i yrkes- og samfunnslivet” 
 
 Delmål: Universell utforming 
Aktiviteter, tilbud, produkter, byggverk og uteområder for allmenn bruk skal utformes slik at de så langt det er 
mulig kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. år 
 
Delmål: Barn og unge:  
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”Alle barn og unge skal gis gode, likeverdige og utfordrende oppvekstmuligheter, som legger til rette for en god 
psykisk og fysisk helse og stimulerer til aktiv samfunnsdeltagelse” 
 
Delmål: Utdanning 
Utdanningsnivået skal økes og frafall i opplæringsløpet skal reduseres. 
 
Er Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050 sitt hovedtema og føringer:  
Levekår og folkehelse, med deltema tatt opp og drøftet i kommuneplanen?  

Østfoldhelsa og helsefremmende strategier. 
Partnerskapet for folkehelse, Østfoldhelsa har en vedtatt strategi 2006-2009 /2011 Østfoldhelsa  
 
Delmål: 
 
1. Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier og aktiviteter  
    er med i all planlegging 
2. Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer 
3. Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet 
4. Mobilisere nærmiljøene til innsats 
5. Bygge opp kunnskap 
6. Dokumentere effekten av innsatsen 
 
De tre strategiene er: ”Trygge Østfold”, ”Sunne Østfold” og ”Levende Østfold” 
 
Samarbeidsavtale om folkehelsestrategier 
De fleste kommune har inngått samarbeidsavtale med fylkeskommunen, fylkesmannen og flere 
frivillige organisasjoner i fylket, i partnerskapet Østfoldhelsa. Gjennom denne samarbeidsavtalen 
med partnerskapet Østfoldhelsa har kommunen ved sin behandling og ordførerens underskrift 
gitt sin forpliktende tilslutning til folkehelsestrategiene i Østfold, blant annet å: ”-Fremme en 
helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier og aktiviteter er med i all planlegging.”  
 
Sjekkpunkter: 
2.1 Fylkesplan, formål og strategier om folkehelse, er dette drøftet i planen? 
2.2 Folkehelsepartnerskapet og partnerskapsavtalen med kommunale forpliktelser på  
     folkehelsesatsning i aktivitet og planlegging.- Er dette ivaretatt i kommunens plansystem og er  
     Østfoldhelsas strategier og tema lagt til grunn og drøftet? 
2.3 Folkehelseloven, gjeldende fra 1.1.2010, har gitt fylkeskommunen oppgaver og utfordringer 

på helseovervåking og folkehelseaktiviteter sammen med kommunene. Helsetjenesteloven 
stiller krav til kommunen i forhold til helseovervåking.  
Har kommunen drøftet mulighet for samarbeid i regionen om helseovervåking med mulighet 
for lokale helsedata og oversikt? 

 
3. Demografi 
Kommunens ambisjonsnivå og sammensetting av befolkningen gir utfordringer og 
helsekonsekvenser som bør utredes. 
 
Sjekkpunkter: 
3.1 Utfordringer og muligheter med økt antall eldre? 
3.2 Utfordringer og muligheter med økt antall innvandrere? 
3.4 Har kommunen tatt initiativ til samarbeid med f. eks Østfold Analyse for bistand for oversikt  
      og befolkningsanalyser? 
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4. Boligforhold  
Sjekkpunkter: 
4.1 Hvordan er boligstrukturen i kommunen. Bruk f.eks. data fra folke- og boligtellingen? 
      http://www.ssb.no/ eller http://www.gab.no/ 
4.2 Hvordan er forholdet mellom boligstruktur og befolkningssammensetning?    
4.3 Hvordan er bolig- og befolkningssammensetningen i ulike boområder/deler av kommunen?   
4.4 Hvilke funksjoner er det planlagt/stilt krav til i boligområdet (lekeplasser, friområder,  
      nærfriluftsområder, gang-/sykkelveier, kollektivbetjening etc.) ? 
4.5 Hvilke krav er det stilt til miljøkvalitet, utforming og størrelse på lekearealer,  
      uteoppholdsarealer, nærfriluftsområder og andre friområder ? 
4.6 Hvilke krav er det stilt krav til utbyggingsrekkefølge i boligområder slik at sosial og teknisk 
      infrastruktur er på pass før boligene tas i bruk?    
4.7 Hvordan er krav til universell utforming ivaretatt?    
4.8 Hvordan har kommunen fulgt opp boligsosial handlingsplan? 
4.9 Hvordan er muligheten for fysisk aktivitet I nærmiljøet til boområdene? 
 
5. Skole- og arbeidsmuligheter  
Sjekkpunkter: 
5.1 Utdanningsnivået i kommunen- status? 
5.2 Antall og type arbeidsplasser i kommunen og endring i den foregående planperioden?   
5.3 Forholdet mellom inn-/utpendling til kommunen evt. utdanningsnivå på utpendlerne ?   
5.4 Foreslås det tiltak for å hindre frafall i arbeidslivet?   
5.5 Muligheter for skaping av tilrettelagte arbeidsplasser i offentlig virksomhet – eller i  
      samarbeide mellom offentlig og privat virksomhet ? 
5.6 Hva gjøres i forhold til skolefrafall? 
5.7 Hva gjøres i forhold til kosthold? 
5.8 Hva gjøres i forhold til kompetanse og innvandrere? 
5.9 Fysisk aktivitet i skolen? 
5.10 Er det samsvar mellom behov for økt fysisk aktivitet og gang- og sykkelveier til skolen og  
       avsatt tid i skolehverdagen til fysisk aktivitet? 
 
6. Økonomisk trygghet 
Sosial nød og fattigdom kan lett gå i arv og det medfører ofte til uførhet og dårlig helse og 
livskvalitet. Ved alternativ attføring og tilbud om tilpasset arbeid kan vonde sirkler brytes og 
ressurser frigjøres. 
Sjekkpunkter: 
6.1 Arbeids- og levekårsstatistikken, for eksempel i forhold til  sysselsetting, arbeidsledighet, 
uførhet, sosialhjelp, barnevern osv.. Er status og statestikk vedlagt planarbeidet? 
6.2 Hvilke tiltak gjøres for utsatte grupper, og hvilke grupper er dette?    
6.3 Hvilke mekanismer bidrar til fattigdom i denne kommunen - hvilke grupper er reelt fattige?    
6.4 Er den nasjonale handlingsplanen for fattigdom tatt hensyn til? 
 
7. Helse og levevaner  
Helsefremmende livsstil og arenaer 
Vi befinner oss på store deler av livet på faste arenaer som barnehager, skoler og arbeidsplasser. 
For å ha en god og robust helse er det viktig at disse arenaene gjøres helsefremmende og ikke 
helsenedbrytende.  
Opplæringslovens § 9A pålegger kommunene å ha helsefremmende skoler. Helsefremmende 
aktiviteter som medvirkning, sunt kosthold, fysisk aktivitet, begrensning av rus og tobakksbruk 
for flest mulig er viktig. I plansammenheng er også lavterskeltilbud et virkemiddel som vil være 
med på å øke befolkningen helse og muligheter.  
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I kommuneplanen bør en drøfte om en større satsning på ”Aktiv på dagtid” kunne være et bidrag 
til å få ned sykefraværet i arbeidslivet, i kommunale og private virksomheter. 
En tydelig satsning på elevenes følelse av mestring og det fysiske, psykososiale miljøet i skolen er 
viktig i kommuneplanarbeidet.  
Sjekkpunkter: 
7.1 Vil planen føre til endringer i tilgang til rekreasjonsarealer, sosial infrastruktur, utdannelse  
      osv?    
7.2 Er det foreslått tiltak som bygger opp under handlingsplan for fysisk aktivitet?   
7.3 Har det i planprosessen vært samarbeid med friluftslivsorganisasjoner og andre frivillige  
      organisasjoner i kommunen?   
7.4 Er det foreslått tiltak for å fremme ”nærfriluftslivet” i kommunen? (i f.eks grønnstrukturplan) 
7.5 Er det foreslått tiltak for ulike grupper i befolkningen?    
7.6 Hvilke tiltak er forslått for å fremme sunne livsvaner hos barn og unge?    
7.7 Er det lagt planer for å fremme gang- og sykkelaktivitet i hverdagsaktiviteter i  
      kommunesentrum tilknyttet butikker og sentra?  
 
8. Hjelp etter behov  
Sjekkpunkter: 
8.1 Er det full barnehagedekning i kommunen?     
8.2 Er det grupper med problematisk livssituasjon, og hva gjøres for disse gruppene? 
8.3 Har kommunen vedtatt en plan for det psykiske helsearbeidet, og hvilke tiltak for å forebygge  
      psykisk uhelse ligger eventuelt i planen?  
8.4 Foretas det systematisk forebyggende hjemmebesøk hos eldre innbyggere? 
8.5 Er det i gangsatt arbeid for en ny eldrepolitikk  i kommunen som tar for seg kommende krav  
      og muligheter som hjemmeboende eldre vil ha i kommende planperiode? 
 
9. Ytre miljø  
Folkehelse, miljø og kultur er områder som både står nært hverandre og som har store 
fellesinteresser innen helsefremmende og forebyggende innsats. 
Sjekkpunkter: 
9.1 I hvilken utstrekning og hvordan brukes folkehelsetema, hensynssoner og 
konsekvensutredninger?  
9.2 Hvilke utfordringer har kommunen i forhold til forurensing (vann, jord, støv, støy og luft)?    
9.3 Er det rekreasjonsareal som er særlig utsatt for forurensning eller uhell? 
9.4 Har kommunen en kulturminneplan? 
9.5 Er enkelte kulturminner sikret og tilrettelagt for besøk med adkomst for alle? 
9.6 Er helseutfordringer drøftet i kommunens klimaplanarbeid? 
  
10. Levekår og kultur 
Sjekkpunkter: 
10.1 Har kommunen en egen kulturplan? Eventuelt som hovedtema i kommuneplanen? 
10.2 Er det foreslått noen ”Kultur gir helse-tiltak”? 
10.3 Er det foretatt undersøkelser som viser innbyggernes mening om kulturtilbudet? 
10.4 Er det spesielle kulturtiltak tilrettelagt for spesielle grupper? 
10.5 Har kommunen kartlagt oversikt over turstier og verdifulle områder friluftsliv og  
        nærfriluftsliv? 
10.6 Har kommunen tallfestet omfanget av kommunens gang-sykkelveier og planlagt 
        investeringer for å bedre klima og folkehelse? 
10.7 Status på offentlig tilrettelagte badeplasser? Oversikt på kommunens webside? 
10.8 Aktiv på dagtid, er det drøftet kommunal tilslutning til dette alternativet fra 
        Nav/Idrettskretsen i Østfold? 
10.9 Har kommunen en rullert/revidert plan for fysisk aktivitet og friluftsliv?  
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11. Sosial tilhørighet, sosialkapital, demokrati og utgjevning av 
sosiale helseforskjeller  
Lokalsamfunnssatsning i kommunen bør fortsatt kunne utvikles og gi gevinst til medvirkning og 
trivsel. Ved økt bevisstgjøring om kunnskap om lokalmiljøets historie, kulturminner og mangfold 
vil en kunne utvikle, identitet, robuste borgere og arbeidsmiljøer som gir muligheter, trivsel og 
fremtidshåp. 
Det er viktig å mobilisere grupper i samfunnet, med lav inntekt, lav utdannelse og de med 
foreldre fra andre land enn Norge. Delaktighet vil styrke følelse av mestring og at livet er 
hånterbart. Dette vil kunne frigjøre ressurser, styrke sosial kapital og oppmuntre til deltakelse i 
lokaldemokrati og organisasjonsliv. 
Utgjevning av sosiale helseforskjeller bør drøftes og tydeliggjøre klare mål og aktivitet i 
planarbeidet. 
Frafall fra videregående skole bør få oppmerksomhet. Det å få hevet utdanningsnivået totalt og 
forebygge at grupper av innbyggere står med ingen eller svært lav utdanning er forebyggende i 
mange henseende. Det samme gjelder om en kan kvalitetssikre og styrke skolebarns 
grunnleggende ferdigheter.  
Sjekkpunkter: 
11.1 Er det foreslått tiltak for utsatte grupper?    
11.2 Er det foreslått tiltak mot sosial isolasjon?     
11.3 Hvilke tiltak er foreslått for minoritetsspråkliges?  
11.4 Har en drøftet tema sosial ulikhet i helse som en utfordring for kommunen i en langsiktig  
        planperspektiv? 
11.5 Helhetstenkning og bred faglig deltakelse i lagt til grunn i planprosessen?  
11.6 Hva med mobilisering av utsatte grupper og dialog i planarbeidet? 
11.7 Har kommunen en frivillighetspoltikk? 
 
12 Universell utforming 
Østfold fylke er fra og med januar 2010 av miljøverndepartementet utpekt til å bli pilotfylke for 
universell utforming i en periode på 3 år. Visjonen for prosjektet er at ”Østfold skal være universelt 
utformet i 2025”. Det understrekes som viktig at en tenker bærekraftig og helsefremmende ved 
planlegging, utbygging og anlegg. Det må både ha universelle bruksløsninger, plassering og 
arealbruk. (miljøvennlig transport, unngå trafikk og støyproblemer for boområder og nabobygg..)  
Er universell utforming med nødvendig kunnskap og prinsipper drøftet bredt og helhetlig i 
planene slik at dette kan få betydning for fremtidig utbygging og drift i kommunen?  
http://www.ostfold-f.kommune.no/ 
Sjekkpunkter: 
12.1 Universell utforming, status i planen og eventuelle konkretiseringer? 
12.2 Hvilke utfordringer står en /vil en stå overfor i planperioden innen Universell utforming 
       generelt og i forhold til utsatte grupper? 
12.3 Stilles det krav om at standarder for universell utforming brukes ved offentlige anskaffelser? 
 
13. Helseovervåkning, ulykkesforebygging, sikkerhet og 
samferdsel  
Helsetjenestelovens §4.3 sier at kommunen skal ha oversikt over befolkingens helsetilstand og 
indirekte følge utviklingen over tid. Folkehelsearbeid krever langsiktige løsninger. 
Sjekkpunkter: 
13.1 Har kommunen hatt befolkningsundersøkelser/ungdomsundersøkelser som viser helsestatus 
        for innbyggerne?  
13.2 Hva er de viktigste folkehelseutfordringene en finner i disse undersøkelsene i kommunen og  
        har dette endret seg siden helseundersøkelsen, Østfoldhelsa 2004? 
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13.3 Er det vurdert hvilke helsefaktorer kommunen kan påvirke gjennom planlegging og tiltak? 
13.4 Har kommunen god oversikt over statistikk /kommunens profil på sitt folkehelseområdet? 
13.5 Er kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, handlingsprogram/økonomiplan og 
        kommunedelplaner gjennomgått for å klarlegge hvilke folkehelsemål som er satt i  
        kommunens planverk? 
13.6 Hvordan legges det til rette for forbyggende arbeid og ulykkesforebygging for alle? 
13.7 Hvordan er det tilrettelagt for at barn og unge kan gå og sykle til skolen?  
13.8 Hvordan er fysisk sikkerhet og psykososial trygghet ivaretatt i planen?   
13.9 Hva gjøres for å forebygge vold og kriminalitet (SLT- satsing)? 
13.10 Hva planlegges i forhold til samhandlingsreformen? Har denne utløst politisk drøfting med 
          utredningsbehov og spesielle større tiltak? 
13.11 Er beredskapsplan oppdatert? 
13.12 Er det spesielle grupper som krever tilrettelagt skyssordninger i kommunen? Eventuelt  
          hvilke? 
13.13 Har kommunen en oppdatert trafikksikkerhetsplan? Er denne konkretisert i form av en  
         handlingsdel? 
13.14 Hvordan er trafikksikkerheten og andre faktorer ivaretatt på skoleveiene?  
13.15 Har kommunen en oppdatert beredskapsplan? 
 
14. Medvirkning, dialog, samhandling og samordning 
Sjekkpunkter: 
14.1 Ny plan og bygningslov, har denne gitt nye rutiner for medvirkning og dialog i det lokale 
       planarbeidet? 
14.2 Samhandling over kommunegrensen, er dette drøftet i planen? 
14.3 Samhandlingsreformen, er denne kommet til uttrykk i plandokumentene? 
14.4 Er det lagt opp til og tilrettelagt for medvirkning fra ”helsemiljøer” i planarbeidet? 
 
15. Kommuneplanens samfunnsdel. - Er det helhet og oppfølging i 
kommunens plandokumenter – oppfølging av planprogram og 
gjennomgående folkehelsetema 
Sjekkpunkter: 
15.1 Har kommunen et helhetlig og plansystem/verktøy? 
15.2 Er det samsvar mellom planprogram og planforslag? 
15.5 Rød tråd fra kommunalt nivå til regionalt/statlige føringer, er denne synlig? 
15.6 Følger planen anbefalte forslag fra ”Planveileder i Østfold”? 
 
16. Arealplan og folkehelsetema 
Samfunnsdelen i kommuneplanen skal gi føringer for arealdelen.  
 
Sjekkpunkter: 
16.1  Er visjon, fokusområder og hovedmål i samfunnsdelen gjentatt i arealdelen med 
gjennomgående effekt? 
16.2 Type boliger og bomiljøer- status? 
16.3 Levende og trivelige bolig- og næringsområder e- er dette satt på dagsordenen? 
16.4 Kollektivtransporttilbud og gjennomgående gang- og sykkelveier samt trafikksikre 

skoleveier i fokus? 
16.5 Forurensning, støy og klimasatsning - er status tatt opp og drøftet? 
16.6 Et levende og trivelig (by)sentrum – hva mener innbyggerne? 
16.7 Grønnstruktur/nærfriluftslivsområder” – er dette en egen plan eller strategi? 
16.8 Lekearealer – er dette gjennomgått og nedfelt i kommuneplanens arealdel? 
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16.9 Idrettsområder/friområder/rekreasjon/friluftsliv- bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel? 

16.10 Møteplasser og turstier – er dette tema? 
16.11Tilgang til av kulturlandsskap, kulturmiljøer og kulturminner stimulerer til friluftsliv og 
          fysisk aktivitet – en vurdert ressurs som gis oppmerksomhet? 
16.12 Nye arbeidsplasser – hvilken strategi og mål er valgt?  
16.13 Variabel befolkningssammensetning (barn, unge, yrkesaktive, eldre, innvandrere 

osv.)—er status kjent og målfastsatt? 
16.14 Elevsammensetning skole hva kan den fortelle? 
16.15 Bestemmelser om universell utforming, estetikk og hensynssoner – tydelige mål og 

retningslinjer vedtatt?  
16.16 Hva med ”stille områder”? 
 
 
17. Kommuneplanens handlingsdel/handlingsprogram – Økonomi 
og strategiplan. Synlige folkehelseord og uttrykk i visjoner og mål 
17.1 Har denne inntatt statlige og regionale føringer med folkehelsetema og andre 

samfunnstema? 
17.2 Er kommunens visjon og fokusområder gjentatt og operasjonalisert i hovedmål og 

handling i 4. Årsperioden? 
17.3 Stilles det resultatmål og er det satt opp måleindikatorer? 
17.4 Er det satt av økonomiske og personellmessige ressurser til helseovervåking, 

helsefremmende og forebyggende satsning?  
17.5 Er det vedtatt mål og tiltak for universell utforming i perioden? 
 
 
 
18. Årsmelding- Resultatvurdering 
18.1 Er statlige og regionale føringer vurdert med hensyn til grad av måloppnåelse? 
18.2 Er kommunevisjon og fokusområder vurdert med hensyn til grad av måloppnåelse? 
18.3 Vurderes politiske mål fra handlingsprogrammet med hensyn til grad av måloppnåelse? 
18.4 Er helseovervåking og status på de forskjellige folkehelsetema synliggjort i statistikk og 
drøfting eller resultatvurdering? 
 
 
 
 
19. Synlige folkehelseord og uttrykk i visjoner og mål 
Sjekkpunkter: 
17.1 Har kommunen gitt folkehelseord og uttrykk en synlig plass i sin visjon? 
17.2 Har kommunen gitt folkehelseord og uttrykk en synlig plass i sine overordnede mål eller  
        delmål? 
17.3 Har kommunen folkehelse som et av sine fokusområder? 
17.4 Har kommunen folkehelse som tema i kommuneplan med mål og måleindikatorer? 
17.5 Har kommunens årsmelding en resultatvurdering av mål og aktiviteter innen 
       helsefremmende og forebyggende innsats og folkehelsepartnerskap?  
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20. Eksempler på ”Folkehelseord” i visjoner og mål –  
Stikkord til assosiasjon. 
 

• Godt bomiljø og lokalsamfunn 
• Helsefremmende og forebyggende 

arbeid 
• Trygghet 
• Sikkerhet 
• Godt liv 
• Bekjempning av frafall i skole og 

arbeidsliv 
• Bærekraftig miljø med bekjempelse av 

forurensning og støy 
• God helse 
• Livskvalitet 
• Fysisk aktivitet, lavterskeltilbud og 

kosthold 
• Begrensninger av sukker og tobakk 
• Gang- og sykkelveier  
• Aktivitetsmuligheter i nærmiljøet  
• Levekår 
• Fellesskap 
• Tilhørighet 
• Helhet 

 

• Estetikk 
• Demokrati, dialog og medvirkning 
• Helsekonsekvenser 
• Kultur 
• Kulturkapital 
• Sosial kapital 
• Sosial deltakelse 
• Ulikhet i helse og sosiale forhold 
• Henvisninger til lovbestemmelser og 

folkehelse tema 
• Inkludering 
• Integrering 
• Universelt utformet lokalsamfunn (UU) 
• Nedbygge barrierer 
• Tilgjengelig for alle 
• Nærfriluftsliv 
• Aktivitet og deltagelse 
• Sosial utgjevning 
• Bærekraft 
• Slitestyrke 
• Attraktivitet 

 
 



 14 

 
21 Aktuelle lenker og kilder: 

www.ssb.no 
www.ssb.no/emner 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/  
http://www.ostfoldanalyse.no/  www.ssb.no 
www.shdir.no/kommunehelseprofiler 
http://www.skafor.org/no/Hoved/Skadeforebygging/Trygge-lokalsamfunn 
http://www.ostfoldhelsa.no/ 
http://www.ssb.no/kommuner/region.cgi?nr=01 
http://www.statkart.no/?_to=914 
http://www.ssb.no/ssp/ 
http://www.tryggtrafikk.no/ 
http://www.ostfold-f.kommune.no 
Ny Plan- og bygningslov  
 
Veiledning til ny plan- og bygningslov 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Planlegging_Plan_og_bygningsloven.html?
id=1317 
 
Rikspolitiske retningslinjer: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/sok.html?quicksearch=Veileder+for+folkehelsea
rbeid&id=87062 
 

 
Nasjonalt arbeides det også med : 
 
Veileder til arealdel til PBL loven 
Veileder for folkehelsearbeid 
Veileder for samfunnsdel 
Lokal veileder for folkehelsearbeid 
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19 Vedlegg 
Kjøreregler for samhandling i kommuneplan- og kommunedelplanprosesser 
(Østfoldveilederen s18) 
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