Planprogram
Kommunedelplan for
folkehelse og forebyggende
arbeid 2021-2024

1. Innledning
Folkehelseloven trådte i kraft 1.1.12. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som
fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.
Helse produseres der folk lever sine liv, i familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen og i
fritidsaktiviteter. Et effektivt folkehelsearbeid må derfor utøves i alle samfunnssektorer og i felles
innsats på tvers av sektorene.
Kommunen skal skaffe seg en oversikt over folkehelseutfordringene, og det skal settes opp mål og
tiltak for folkehelsearbeidet.

2. Formål med planprosessen
Det skal utarbeides en plan for folkehelse og forebyggende arbeid i Andøy kommune. Det skal være
et særskilt fokus på forebyggende helsearbeid.
Planen fremmes som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven, og skal oppfylle
folkehelselovens § 5 om å ha en nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
Planen skal legge fram forslag til strategier og konkrete gjennomførbare tiltak for å møte
kommunens folkehelseutfordringer. Jfr. folkehelselovens § 6 om mål og planlegging.
Målsetting med planen er å sikre best mulig bruk og effekt av tilgjengelige ressurser og frivillig
innsats.

3. Lovhjemmel og føringer for arbeidet
 Folkehelselovens § 5 om oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen, § 6
om mål og planlegging og § 7 om folkehelsetiltak.
 Forskrift om oversikt over folkehelsen
 Nasjonale, regionale og kommunale føringer
 Plan- og bygningslovens kap. 11 om kommunedelplan

4. Sentrale fokusområder, utredningstemaer og avgrensinger
 Folkehelseoversikten danner grunnlaget for utarbeidelse av Kommunedelplan for folkehelse og
forebyggende arbeid.
 Denne planen skal vise hvilke tiltak som kommunen gjennomfører i dag, og vise hvilke tiltak som
er nødvendige å iverksette for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Områder man skal ha
fokus på er:
o Oppvekstsvilkår og utdanning
o Sosial utjevning
o Utenforskap
o Helsefremmende arbeid
o Godt og sikkert arbeidsmiljø
o Kriminalitetsforebygging
o God alderdom
 Planen skal ha fokus på systematiske forebyggende tiltak – mer spesifikt primær- og
sekundærforebyggende tiltak. Dette inkluderer også informasjonsarbeid, holdningsskapende
arbeid og råd og veiledning om hva den enkelte kan gjøre for å fremme helse og forebygge
sykdom.

5. Organisering av arbeidet
Planlagt startdato: April 2019
Planlagt sluttdato: Juni 2020
Oppdragsgiver: Andøy kommunestyre
Eier: Rådmannen

Arbeidsgruppe:
Leder: Skolefaglig rådgiver
Deltakere:
Folkehelsekoordinator
1 representant fra barnehage og skole
1 representant fra helse og familie
1 representant fra pleie og omsorg

Referansegrupper:
Ressursgruppe 0-12 år
Ressursgruppe 13-25 år
Forebyggingsgruppe
Foreldregruppe for ungdom med utfordringer

Rådmannens ledergruppe vil gi innspill underveis i planarbeidet og i forkant av politisk behandling.

6. Planprosess
Planen utarbeides som kommunedelplan etter plan- og bygningslovens kap. 11.

7. Medvirkning
Planprogrammet sendes ut på høring til regionale myndigheter, referansegruppene, lag og
foreninger i Andøy kommune, samt eldreråd og, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
trafikksikkerhetsutvalget og ungdomsrådet. Planprogrammet legges også ut til offentlig ettersyn.
Under arbeidet med selve planen skal referansegrupper og andre interessentgrupper involveres. Her
kan behovet variere noe. Dette gjelder lag og foreninger, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, trafikksikkerhetsutvalg og ungdomsrådet, samt mulige andre interessentgrupper.

8. Skisse for planprosessen
April
2019

April –
Juni
2019

Oppstart m planprogram FSK
Planprogram høring
Behandling av planprogram i
fsk og kst
Innhenting av grunnlagsdata
Involvering og medvirkning
fra interessentgrupper.
Vurdering og prioritering av
tiltak.
Involvering og medvirkning
fra interessentgrupper.
Formannskap behandler
planforslaget
Kommunestyret vedtar
endelig plan

Det vil utarbeides en detaljert framdriftsplan.

Aug
2019

Sept –
okt
2019

Novdes
2019

Febr
2020

Juni
2020

