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Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037 vedtas. 
Planen følges opp med konkrete tiltak, og rapporteres årlig til HOV. 
 
 
Helse-, oppvekst- og velferdsutvalget - Innstilling: 
Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037 vedtas. 
 
 
 
Formannskapet - Innstilling: 
Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037 vedtas. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037 
 
 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
 Folkehelseloven (2012) pålegger i § 5 kommunen å ha nødvendig  
oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hvilke positive og negative påvirkninger  
folkehelsen blir utsatt for.   
 Dokumentet skal foreligge ved oppstart av planstrategiarbeidet etter plan- og bygningsloven, 
§§7-1 og 10-1 og ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet.  
Det er ikke tidligere utarbeidet en strategisk folkehelseplan for å ivareta det langsiktige, 
samlede helsefremmende arbeidet i Råde 
  
  
Saksopplysninger:  
 



Oversiktsdokumentet er et kunnskapsgrunnlag som beskriver fakta. Informasjonen må tolkes 
i sammenheng med annen kunnskap om lokale forhold. Prioritering av satsingsområder  
foretas i kommunens planstrategi og planer. Det er utarbeidet tre slike oversiktsdokumenter 
etter 2012- det siste i 2018. 
Strategisk folkehelseplan for Råde 2020-2037 bygger på den kunnskapen 
oversiktsdokumentene har gitt oss, og er utarbeidet kommunens folkehelsegruppe. Det er en 
tverrfaglig gruppe, bestående av representanter fra alle kommunens tjenesteområder. 
Medvirkningsarbeidet med innbyggerne er gjort gjennom åpen invitasjon på kommunens 
hjemmeside og facebookside, stand på Råde parkfestival- smaken av Råde, og tidligere 
medvirkninger i kommuneplanens samfunnsdel. 
Internt er det innhentet innspill fra rådmannsteamet og rådmannens strategiske ledergruppe, 
Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet. 
 
Vurdering: 
Strategisk folkehelseplan for Råde 2020-2037 tar for seg hovedutfordringene for å påvirke 
befolkningens helsetilstand i positiv retning i dette tidsrommet. Det tar tid før resultatene av 
helsefremmende arbeid synes. Det er derfor nødvendig å ha en overordnet langsiktig plan, 
slik at tiltakene som iverksettes kan evalueres over tid og i sammenheng med hverandre. 
De fleste innbyggerne i Råde har stabilt god helse og utfordringsbildet endrer seg lite fra år til 
år.  
Andelen eldre øker og det vil være nødvendig å samarbeide med frivilligheten for legge til 
rette for å leve i eget hjem, med god livskvalitet, så lenge som mulig. Sosial utjevning i helse 
må adresseres i alt fra boligpolitikk til oppvekstsvilkår og innsats rettet mot spesifikke 
grupper. 
 
 
Utviklingen innen psykisk uhelse, muskel- og skjelettplager og overvekt vil kunne kreve mer 
av tjenesteapparatet. 
En strategisk folkehelseplan gir retning for, og samordning av, tiltak som iverksettes innenfor 
alle kommunens tjenester. 
 
 
 
Medbestemmelse og konsekvenser for brukerne: 
Innbyggerne får en kommune som gjennomfører helhetlig, tverrfaglig og – sektoriell 
planlegging, og vil få anledning til å påvirke denne planleggingen gjennom deltagelse, dialog 
og innspill. 
Gode strategier for det helsefremmende arbeidet gir økt oppmerksomhet omkring temaet og 
bidrar til at forebyggende arbeid blir mer treffsikkert.  
Tiltak kan igangsettes der det er reelle behov og tiltakene kan bidra til å redusere sosiale  
ulikheter. Slik kan ressursene utnyttes bedre, hindre igangsettelse av overlappende og 
fordyrende tiltak og redusere miljøskadelige konsekvenser av ulike tiltak. 
  
 

 
 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 13.02.2020: 
 
Tilleggsforslag, fremmet av Ole-Jonny Martinsen, Høyre 
Planen følges opp med konkrete tiltak, og rapporteres årlig til HOV. 
 
 
Følgende hadde ordet: Ole-Jonny Martinsen (H). 
Votering: 
Formannskapets innstilling med Martinsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Kommunestyret 13.02.2020: 
Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037 vedtas. 
Planen følges opp med konkrete tiltak, og rapporteres årlig til HOV. 
 
 

 
Behandling i Formannskapet 30.01.2020: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Innnstillingen fra Helse-, oppvekst og velferdsutvalget ble enstemig vedtatt. 
 
Vedtak - Formannskapet 30.01.2020: 
Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037 vedtas. 
 
 
 

 
Behandling i Helse-, oppvekst- og velferdsutvalget 29.01.2020: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak - Helse-, oppvekst- og velferdsutvalget 29.01.2020: 
Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037 vedtas. 
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