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2 Innledning 
 
På Nesodden gjøres mye positivt som er helsefremmende og som bidrar til gode levekår. 
Folkehelseplanen inneholder kommunens satsningsområder og overordnede mål og tiltak. 
Handlingsprogrammet med økonomiplan har overordnet styringskort hvor folkehelsemål skal være 
beskrevet. Den enkelte virksomhet skal også ha folkehelsemål i sine målekort. Kommunens 
kunnskapsdokument vil danne grunnlaget for de konkrete folkehelsetiltakene i all 
virksomhetsplanlegging.  
 
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 
Folkehelsearbeid er dermed samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 
eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte 
eller indirekte påvirker helsen.1 Folkehelseloven definerer også kommunenes ansvar og oppgaver 
innenfor området. Et systematisk folkehelsearbeid tilpasses plan- og bygningslovens fireårige syklus 
for planarbeid i kommunene. Folkehelseloven gir kommunene ansvar for å ha oversikt over 
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Ut fra oversikten identifiseres kommunens utfordringer og 
ressurser, dette gir grunnlag for planlegging og tiltak. 
 
Folkehelsearbeidet er sektorovergripende.2Ansvaret for kommunens folkehelsearbeid har 
kommunen som sådan, dvs. ikke et bestemt kommunalområde. Mange av kommunens virksomheter 
jobber bra og målrettet med folkehelsetiltak. Alle kommunalområdenes helseansvar synliggjøres i 
denne planen. Kommunen skal utvikle en god oversikt over befolkningens helsetilstand og en 
helhetlig evaluering av de mange tiltakene.  
 
Dette er den første folkehelseplanen kommunen lager. Planprogrammet for planarbeidet ble vedtatt 
den 30.05.14. Planprogrammet legges som vedlegg 1 til planen. Planen skal rullere hvert fjerde år. 
 
Formannskapet har vært styringsgruppe og ivaretar politisk forankring. Rådmannens ledergruppe har 
vært administrativ styringsgruppe hvor Kommunalsjefen for Helse og omsorg er bindeleddet til 
prosjektgruppen. Det har vært bred medvirkning fra virksomhetene gjennom innspill i 
virksomhetsledermøte, utvidet ledergruppe og arbeidsgrupper med ressurspersoner fra hele 
organisasjonen. Frivilligheten via Nesodden Frivilligsentral har blitt trukket inn i arbeidsgruppene. 
Innbyggere, herunder frivillige, har hatt mulighet til å spille inn på åpne møter, deltakelse i en 
spørreundersøkelse og når planen har vært på høring.  
  

                                                           
1
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 24.06.2011 nr. 29 §§ 3-6. 

2
 Jf. St.meld. nr. 47(2008-2009) Samhandlingsreformen 
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3 Bakgrunn og forankring 

3.1 Bakgrunn for planarbeidet 
«Helse i alt vi gjør» er kjernen i folkehelsearbeidet. Det å tenke folkehelse, i alle sektorer på alle 
forvaltningsnivå, i planlegging og gjennomføring av tiltak, er viktig for helheten i kommunens innsats 
for å opprettholde, bedre og fremme helsen i befolkningen. 
 
Folkehelseplanen er forankret i vedtatt planstrategi for 2012-2015.  
 

3.2 Forankring i kommuneplanens samfunnsdel 
Kommunens visjon er «sammen skaper vi det gode livet» og våre fire verdier er likeverd, allsidig 
samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen. Kommuneplanens samfunnsdel har fire 
fokusområder med underliggende innsatsområder. «Folkehelse og levekår» er et eget innsatsområde 
under fokusområdet «samfunnsutvikling».  
 
Målene for innsatsområdet «folkehelse og levekår» er: 

 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet 

 Gode skole- og barnehagetilbud 

 Gode helse- og omsorgstjenester 

 Økt fokus på forebygging 

 Utjevning av sosiale forskjeller 

 God kunnskap i befolkningen om livsstil som bidrar til god helse 

 Bevaring av kommunens unike miljøkvaliteter, herunder landskapet, friluftsmulighetene og det 
biologiske mangfoldet 

 Oppnå god miljøtilstand i kommunens vassdrag, jfr. kommunens miljømål for vannforekomster, 
og sikre rent drikkevann til kommunens innbyggere 

 Gode møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser, idrettsaktiviteter og friluftsliv. 
 

3.3 Sammenheng med øvrige planer 
Et av kommunens viktigste verktøy i folkehelsearbeidet er det langsiktige og strategiske arbeidet som 
gjøres i kommuneplanens arealplan med underliggende reguleringsplaner. 
 
Flere av målene som er beskrevet som kommunens folkehelsemål drøftes hovedsakelig i andre 
planer. For eksempel drøftes: 

 Gode skole- og barnehagetilbud i Barnehageplanen 2013-2017, Plan for overgang barnehage 
til skole 2012-2015 og Plan for kvalitetsutvikling i Nesoddskolen «Lære for livet!» 2012-2016. 

 Gode helse- og omsorgstjenester i Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester 2011-
2020 og Ruspolitisk handlingsplan 2012-2015.  

 Bevaring av kommunens unike miljøkvaliteter, herunder landskapet, friluftsmulighetene og 
det biologiske mangfoldet, og målet om å oppnå god miljøtilstand i kommunens vassdrag og 
sikre rent drikkevann til kommunens innbyggere blir tatt opp i påbegynt Klima- og biologisk 
mangfoldplanen og Plan for drikkevann og vannmiljø 2009-2016.  

 Gode arenaer for […] idrettsaktiviteter og friluftsliv i Plan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 2014-2025. 

 
For at Folkehelseplanen ikke skal være altfor omfattende avgrenses det derfor mot de overfor nevnte 
målsettinger.  
 

http://www.nesodden.kommune.no/tema-a-a/individ-og-samfunn/samfunnsplanlegging/kommuneplanlegging/
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Andre av kommunens planer tar også opp i seg folkehelseperspektiv som Boligsosial handlingsplans 
fokus på sosial utjevning og kommunens Strategi for en digital hverdag om utviklingen innen 
velferdsteknologi. I den kommende kommunikasjonsstrategien er universell utforming en grunnpilar, 
og vil bidra til å gjøre informasjon om folkehelse tilgjengelig for befolkningen. Blant annet 
Frivillighetsstrategien og den kommende røykepolicyen er også en viktig del av kommunens 
folkehelsearbeid. 
 

3.4 Regelverk – Lovgrunnlag og føringer 
Lov om folkehelsearbeid3 skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevne sosiale helseforskjeller. Andre relevante regelverk for planarbeidet er plan- og bygningsloven 
og helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven og forurensningsloven med tilhørende 
forskrifter. Opplæringsloven med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med 
veiledningsdokument4 gir også føringer. Ved siste endring tar forskriften inn ny kunnskap om 
miljøfaktorenes påvirkning på barn og unges helse og trivsel i barnehage- og skolemiljøet, nye 
driftsformer, bygningstyper mv. og endringer i annen aktuell lovgivning.   
I stortingsmeldingen Folkehelsemeldingen: God helse – felles ansvar5 gir regjeringen tre mål for 
landets folkehelsearbeid: 

 Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder 

 Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale 
helseforskjeller 

 Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. 
 
Gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)6 legger regjeringen den politiske kursen for 
helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet. Regjeringens utgangspunkt er at det er et 
offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og 
omsorgstjenester til hele befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig 
av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.  
 
Ulike undersøkelser viser at psykiske symptomer og lidelser er en av de store helse- og 
samfunnsutfordringene i Norge, så også for Nesodden. Samhandlingsreformen, Folkehelseloven og 
Folkehelsemeldingen viser behovet for å tydeliggjøre psykisk helseperspektiv i forebyggende arbeid 
både i helsetjenesten og i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. 
 
Andre dokumenter som farger kommunens folkehelsearbeid er stortingsmeldingene Nasjonal 
strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller7 og Resept for et sunnere Norge8. Helsedirektoratet ga i 
2014 ut rapporten Samfunnsutvikling for god folkehelse. Denne er et av flere grunnlag for neste 
folkehelsepolitiske melding til Stortinget fra regjeringen.  Helsedirektoratet har på internettsiden 
www.kommunetorget.no utarbeidet en nyttig lenkesamling for både planarbeidet og det praktiske 
arbeidet med folkehelse i kommunen. Verktøy og erfaringer med planlegging og iverksetting av 
folkehelsearbeid legges jevnlig ut her. Tilsvarende er Helsedirektoratets lenkesamling 
«Folkehelsekommune – veiviser i lokalt folkehelsearbeid».   
 
Et viktig regionalt dokument i kommunens folkehelsearbeid er Folkehelsestrategi for Akershus 
fylkeskommune 2011-2014.  

                                                           
3
 Lov av 24.06.2011 nr. 29(folkehelseloven) 

4
 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler IS-2072 og IS-2073 

5
 Meld.St. nr. 34(2012-2013) 

6
 Meld.St. nr. 16(2010-2011)  

7
 St.meld nr. 20 (2006-2007) 

8
 St.meld nr. 16 (2002-2003) 

http://www.kommunetorget.no/
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsekommune-veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/Sider/default.aspx
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-frivillighet/folkehelse/folkehelsestrategi/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-frivillighet/folkehelse/folkehelsestrategi/
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4 Dagens situasjon – fakta og analyse 
 
Medvirkning fra kommunens virksomheter og medvirkning og innspill fra innbyggerne er viktig ved 
utarbeidelsen av en folkehelseplan.  Innbyggernes innspill fra dialogmøter og spørreundersøkelsen er 
gjennomgått, ledere i kommunen har uttalt seg, sammenholdt med målene fra planprogrammet og 
diverse dokumenter fra regjering og direktorater. Mange av innspillene fra innbyggere, frivilligheten 
og egne virksomheter var konkrete tiltak.  
 
Innspillene ble systematisert i 9 ulike tema: 
 
1. Utjevne sosiale helseforskjeller, psykisk og fysisk helse 
2. Ensomhet i alle aldre 
3. Inkludering 
4. Lokale møteplasser for alle 
5. Lokale aktiviteter for alle 
6. Kosthold/ Ernæring 
7. Helseopplysning om livsstil 
8. Universell utforming ute og inne 
9. Fysisk aktivitet 
 
Disse temaene var utgangspunktet for kommunens arbeidsgrupper hvor deltakere fra de fleste 
tjenesteområder og staben var med. Vi har videre i planen sammenholdt disse med folkehelsemål i 
kommuneplanens samfunnsdel. 
 

4.1 Generelle påvirkningsfaktorer for helse9 
 

 

                                                           
9
 Utdrag fra Nesoddens folkehelseprofil 2013 

Sosial støtte og nettverk 

Gener  

Alder 

Kjønn 

Temperament 

Personlighet 

Bolig 

Nær-

miljø 

Barnehage 

Utdanning 

Skole 

Sosialøkonomiske, juridiske og kulturelle faktorer 

Kultur 

og Fritid 

Arbeid 

Levevaner Mestring 
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Figur 1. Dette er en videreutvikling av Dahlgrens & Whiteheads modell fra 1991, der kjente 
påvirkningsfaktorer for psykisk helse og trivsel er satt inn. Sosial støtte og sosiale nettverk hadde også 
en plass i den opprinnelige modellen.10  
 
Figuren viser ulike faktorer som påvirker individets helse. Disse spenner fra personlige egenskaper 
som alder og kjønn, til samfunnsforhold som kultur, arbeid, bo- og nærmiljø, utdanning og sosiale 
nettverk. De bakenforliggende faktorene kan fremme helsen, eller det motsatte; øke risikoen for 
sykdom. Mangel på sosial støtte er eksempel på en faktor som øker risikoen for både psykiske og 
fysiske helseproblemer. Motsatt kan sosial støtte fremme helse og trivsel, fordi støtte fra for 
eksempel venner, skolekamerater, kolleger og familie virker som en «buffer» mot ulike belastninger.  
Utdanning er eksempel på en faktor som har betydning for helsen gjennom hele voksenlivet. Studier 
viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at grupper med lengre utdanning 
og høyere inntekt i gjennomsnitt har gunstigere levevaner og bedre helse enn grupper som har 
kortere utdanning og lavere inntekt. 
 
Det å forebygge frafall i videregående skole vil fremme helse fordi det gir større muligheter for jobb 
og aktiv deltakelse i samfunnet. Mestring og trivsel i grunnskolen legger et godt grunnlag for 
gjennomføring av videregående skole. 
 
Flere kroniske sykdommer er i stor grad et resultat av befolkningens levevaner over tid. Ved å «lese» 
sykdomsmønsteret i kommunen kan vi derfor indirekte få informasjon om levevaner. Med levevaner 
tenker vi her på kosthold, fysisk aktivitet, røyking og annen helserelatert atferd. Levevaner er ikke 
bare et resultat av personlige valg. De valgene den enkelte tar er også et resultat av miljø og levekår. 
Sykdomsmønsteret kan derfor gi en indikasjon på forhold ved miljøet og levekårene i kommunen. 
Ulike gruppers behov skal ivaretas i folkehelsearbeidet. Kunnskap om risikofaktorer innen levekår og 
påvirkningsfaktorer for helse og trivsel vil være grunnlaget for hvor innsatsen / tiltakene rettes. 
 

4.2 Innbyggernes helsetilstand i Nesodden kommune 
Befolkningens helsetilstand er delvis kartlagt. Kommunen har blant annet resultater fra 
ungdataundersøkelsen, innbyggerundersøkelsen og ulike brukerundersøkelser, i tillegg til 
evalueringer fra enkelttiltak. Kommunen har utarbeidet et kunnskapsdokument som oppdateres 
regelmessig og skal danne grunnlag for folkehelsesatsning. En folkehelseprofil som utarbeides årlig 
av Folkehelseinstituttet, er tilgjengelig fra kommunens internettside. 
 
Noen punkter fra folkehelseprofilen for Nesodden 2014: 

 Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være lavere enn i landet som helhet. 

 Andelen barn med enslig forsørger er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 

 Andelen som bor alene er lavere enn andelen i landet. Andelen med videregående eller 
høyere utdanning er høyere enn landsnivået.  

 
 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som 

helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. 

 Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet 
som helhet. Kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler. 

 Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er lavere enn i landet som 
helhet. 

 Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. 
 

                                                           
10

 Original figur fra Samfunnsutvikling for god folkehelse – Rapport IS-2203 
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 Det finnes lite statistikk på levevaner. Indikatorer på temaområdet helse og sykdom kan gi 
informasjon om befolkningens levevaner. 

 Overvekt ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter andelen 
menn med KMI > 25 kg/m² på sesjon. 

 Tallgrunnlaget for røyking er utilstrekkelig. Utbredelsen av KOLS er høyere enn i fylket. 

 Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 

 Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter 
antall nye tilfeller. 

 Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert 
etter data fra fastlege og legevakt. 

 Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter 
sykehusinnleggelser. 

 Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mindre utbredt 
enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 

 
Andelen som skades i ulykker er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. 
Det er først og fremst unge i aldersgruppen 10-20 år og eldre over 70 år som skader seg. For begge 
kjønn og uansett alder skyldes de aller fleste skadene slag eller støt på grunn av fall. Unge under 20 
år har flest skader i veitrafikkulykker i hovedsak med sykkel, og i trening og fritidsaktiviteter.11 
 
I folkehelseprofilen for 2013 og 2014 kommer det frem at i Nesodden (85 %) ligger 
vaksinasjonsdekningen lavere enn gjennomsnitt for Akershus (95,1 %). Det kan være ulike årsaker til 
dette. Informasjon om betydningen av å følge folkehelseinstituttets vaksinasjonsråd er viktig. 
Følgende konklusjoner er hentet fra Folkehelseinstituttets nettsider12: 
• Vaksinasjon er effektivt for å forebygge infeksjoner.  
• Vaksinasjon kan utrydde smittsomme sykdommer.  
• Barnevaksinasjonsprogrammet gjør at vi i Norge i dag har kontroll over mange 

infeksjonssykdommer som tidligere var utbredt.  
 

I profilen brukes i mange tilfeller sykdomsmønstre og andre indirekte mål for å få informasjon om 
befolkningens levevaner. Folkehelseprofilen gir likevel begrenset informasjon. I dag finnes det ikke 
nasjonale registre med gode data om levevaner, så kommunen må vurdere hvordan vi skal innhente 
informasjon om levevaner. I folkehelseprofilen, slik den er i dag, finnes det derfor mest statistikk 
knyttet til helsemål som sykdommer og dødsårsaker.  
 
Reduserte sosiale helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsearbeidet. Innsats for å gjøre noe med 
levekår, som arbeid og utdanning, kan bidra til å fremme helse og jevne ut sosiale helseforskjeller. 
Profilen skulle tilsi at sosial ulikhet i helse ikke utgjør et stort problem på Nesodden.  
  

                                                           
11

  Akershusstatistikk 1/2014 – Oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen s. 27 
12

 Nedlastet 5.6.2014 

http://www.fhi.no/tema/vaksiner-og-vaksinasjon/hvorfor-vaksinere
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4.3 Økt fokus på forebygging 
I kommuneplanens samfunnsdel er det beskrevet fire fokusområder med underliggende 
innsatsområder. Se figuren under. Folkehelseplanen følger kommuneplanens inndeling med 
innsatsområder. Det er to relevante innsatsområder for denne planen; «folkehelse og levekår» og 
«en organisasjon for fremtiden». For kap. 2.3 og i det følgende er deloverskriftene hovedsakelig fra 
målene i de to innsatsområdene.  
 

Fokusområder Innsatsområder 

Samfunnsutvikling  Folkehelse og levekår 

 Lokaldemokrati og deltakelse 

 Næringsutvikling 

 Stedsutvikling 

 Kommunikasjon og samferdsel 

Tjenester og brukere Helhetlig tjenestetilbud 

Organisasjon og medarbeidere 
(kommuneorganisasjonen) 

En organisasjon for framtiden 

Økonomi Forvaltning av kommunens ressurser 

 
 
God oversikt - en forutsetning for god folkehelse 

Folkehelsearbeid skal være kunnskapsbasert. Kommunens oversiktsarbeid bør være en del av den 
ordinære virksomheten siden arbeidet og organisering av oversiktsarbeidet kan være nyttig i flere 
sammenhenger. Folkehelsearbeid skal, i følge lov og forskrift, være tverrsektorielt. For å legge til 
rette for dette vil organisering, ansvarsplassering og forankring være nødvendig. 
 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne, jf. folkehelseloven § 5 og tilhørende forskrift. Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal tjene to hovedformål: 

 Oversikten skal være grunnlag for beslutninger i folkehelsearbeidet som utøves «fra dag til dag»; 
f.eks. ved utforming av helsefremmende enkelttiltak, tilsyn eller ved revisjon av ulike planer. 

 Oversikten skal utgjøre grunnlaget for beslutninger i forbindelse med langsiktig planlegging av 
folkehelsearbeidet, knyttet opp mot prosessene i plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides et 
oversiktsdokument hvert fjerde år, der hensikten er å gi en samlet fremstilling av 
folkehelseutfordringer og ressurser i kommunen. Dette dokumentet skal inngå som grunnlag for 
kommunens planstrategi. 

 
For å få en helhetlig oversikt over helse, må det i tillegg til de individuelle faktorene, ses på miljøet og 
samfunnet man er den del av. I tillegg til helsesektorens innsats, ligger påvirkningsfaktorer i alle 
samfunnssektorer.  
 
Slik oversikt med tilhørende faglig vurdering av årsaksforhold og konsekvenser vil kunne føre til mer 
målrettede tiltak. Noen tiltak forutsetter langsiktig planlegging og må forankres i planarbeidet, mens 
andre tiltak er mer umiddelbare eller av et omfang som gjør at de kan iverksettes direkte. Med 
utgangspunkt i identifiserte ressurser og folkehelseutfordringer kan kommunen fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet, noe som på sikt kan påvirke første og andre 
målsetting i kommunens vedtatt planprogram om folkehelse. 
 
Kommunen har samtidig med folkehelseplanen utarbeidet en oversikt over folkehelseutfordringer, 
kalt Kunnskapsdokument 2014. Dokumentet er vedlagt. 
 

Tiltakene skal ha ønsket effekt og må derfor også evalueres. Effekten av folkehelsetiltak ligger ofte 
så langt frem i tid, at gevinster ikke er synlige på kort sikt. Det er en fare at folkehelsearbeid ikke blir 
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prioritert, fordi kommunen må prioritere oppgaver av mer akutt, kortsiktig og krisepreget karakter. 
Folkehelsearbeidet må inngå i den daglige driften og samhandling. Folkehelseplanen og 
Kunnskapsdokument vil være et godt hjelpemiddel for fremtidig mål og retning.  
 

4.4 God kunnskap i befolkningen om livsstil som bidrar til god helse 
Kommunen driver god helseopplysning 
Folkehelsearbeidet retter seg mot hele befolkningen. Helse bør være en læringsprosess som varer 
gjennom hele livet, der den enkelte lærer og erfarer hva som skaper helse og hva som er bra for 
helse og livskvalitet.   
 
Tjenestene må formidle til den enkelte hvordan de selv kan forebygge helseutfordringer knyttet til 
tobakk, fysisk aktivitet, ernæring, rus og ensomhet. I det helsefremmende arbeidet bør ikke 
befolkningen betraktes som en målgruppe, men som aktive deltagere.  
 
Helseopplysning kan, og vil fremover, utføres i en rekke av kommunens virksomheter. På bakgrunn 
av informasjon om befolkningens helsetilstand kan det settes inn både spissede eller generelle tiltak 
knyttet til opplysningsarbeid. Kommunen arbeider kontinuerlig med informasjon på sine nettsider. I 
den sammenheng ses det på hvordan kommunens folkehelsearbeid skal presenteres både via 
internett og i andre kommunikasjonskanaler. Et samarbeid med frivilligheten kan blant annet tenkes 
ved lettere tilgjengelig informasjon om og koordinering av helsefremmende aktiviteter. Dagens 
koordinering av det generelle folkehelsearbeid kan struktureres bedre slik at også de frivilliges 
innsats synliggjøres. Sommeren 2014 opprettet kommunen en koordinatorfunksjon for frivilligheten 
nettopp med dette formålet. 
 
Kunnskap er viktig for å lykkes i arbeidet med folkehelsen. På det faglige, operative nivået skal 
folkehelseperspektiv sikres i alle planer, også i handlingsplaner i de enkelte tjenesteområdene. 
Videre må tjenestene fortsatt ha fokus på helseveiledning. Informasjon om tilbud og aktiviteter må 
være tilgjengelig og synlig i ulike tjenesteområder og på ulike arenaer; for eksempel på 
helsestasjoner, Frisklivssentral, Nesoddtangen gård, seniorkafe, barselkafe. Nettsider med lenker og 
en folkehelseuke kan formidle viktig kunnskap til befolkningen. 
 
For å bedre kvaliteten i folkehelsearbeidet kan deltakelse i nettverk i regi av Akershus fylke, 
partnerskap med Akershus fylkeskommune eller medlemskap i «sunne kommuner» vurderes.  
Kommunen bør uansett delta på viktige konferanser innen temaet. Kontaktperson i partnerskapet er 
i dag kommunens frisklivskoordinator.  
 

4.5 Utjevning av sosiale forskjeller 
Utjevning av sosiale forskjeller er sentralt i kommunens planarbeid, blant annet også i kommunens 
handlingsprogrammet med økonomiplan. Mye av kommunens satsning er rettet mot utjevning av 
sosiale forskjeller. Kommunen har ikke tilstrekkelig oversikt over statistikk, tiltak og evaluering av 
tiltak. Det er behov for en bedre koordinering på overordnet nivå. Kommunens kommende 
kunnskapsdokument skal og bør inneholde data som beskriver situasjonen i Nesodden.   
 
Utjevning av sosiale forskjeller er en samfunnsutfordring som må løses med tiltak på mange plan. De 
sosiale forholdene har stor betydning for mulighetene mennesker har til å holde seg friske. I 
virkeligheten er faktorer som fattigdom, sosial ekskludering og diskriminering, dårlige boliger, usunne 
forhold for spedbarn og lav yrkesstatus viktige determinanter for de fleste sykdommer, dødsfall og 
helseulikheter mellom og i de enkelte landene.13 

                                                           
13

 WTO 2004 
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St.meld. nr. 16 (2006–2007) signaliserer målsettingen om at utdanning bør være et verktøy for sosial 
utjevning i større grad enn tidligere. Et sosialt utjevnende utdannings- og kompetansesystem skal 
tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og motivere den enkelte til å strekke seg lengst mulig for å 
realisere sitt læringspotensial – uavhengig av hvilken bakgrunn barnet har. Fordelingsutvalget 
påpekte at barnehage- og utdanningssystemet påvirker fordeling og sosiale forskjeller, og 
understreket viktigheten av tiltak rettet mot barn i førskolealder. Barnehagedeltakelse ser ut til å ha 
en sterk positiv innvirkning på barns senere utdanning og yrkesaktivitet. Studier av barnehagenes 
langtidseffekter kan tyde på at det er de svakest stilte barna som tjener mest på å gå i barnehage, og 
at investeringer i de svakeste gruppene gir størst avkastning.14  
 
I samme retning peker argumentasjonen i St.meld. nr. 41 (2008–2009) Kvalitet i barnehagen, der det 
vises til at barns utvikling påvirkes av foreldrenes levevilkår, utdanning og muligheter på 
arbeidsmarkedet, og at sosial bakgrunn synes å ha betydning for barns læringsutbytte i skolen og 
gjennomføringen av opplæringen. Barnehagen og skolen skal kunne danne en motvekt og utjevne 
noen av de forskjellene som sosial bakgrunn skaper.  
 

4.6 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og 

stedsidentitet 
Nesodden har grendestruktur det er allmenn interesse å beholde og videreutvikle. Kommunen har en 
rekke tiltak for inkludering i kommunens mange bo- og oppvekstmiljøer i grendene. Det omfatter å 
skape, drifte og videreutvikle aktiviteter og møteplasser, og å oppfylle krav til universell utforming på 
kommunale arenaer. 
 
Folkehelse skapes der folk bor – tilgjengelig natur og aktivitetstilbud for individet 
Skal friluftsområder brukes aktivt viser dokumentasjon15 at områdene må finnes innenfor en avstand 

på 50-1000 meter fra der folk bor. Småbarn har en radius på 50 meter, eldre 300 meter, voksne i 

følge med barn 400 meter og ungdom 1000 

meter. Barns aksjonsradius er dermed begrenset.  

De fleste 5-6-åringer oppholder seg mindre enn 

100 meter fra egen inngangsdør. Helt opp til 8-

årsalderen er barns aksjonsradius i hovedsak 

mindre enn 200 meter. Mer enn halvparten av 

13-16 åringene oppholder seg under 300 meter 

fra boligen når de er ute i boligområdet. Eldres 

aktivitet er også sterkt knyttet til nærmiljøet. 

Regjeringen ønsker at det skal være attraktive 

uteareal og grøntområder nær der folk bor. 

 Gangavstanden ulike aldersgrupper tilbakelegger på 10 min16 

 

                                                           
14

 NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst – Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn 
15

  Se blant annet Miljødepartementets strategi «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv - En satsing på 
friluftsliv i hverdagen 2014–2020». 
16

 Basert på tall fra Direktoratet for naturforvaltning «Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder», 6-
1994 
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Tilgjengelig natur og aktivitetstilbud for alle 
Universell utforming er et gode for alle grupper og ofte lovpålagt. I all kommunal planlegging må det 
tas hensyn til krav om universell utforming, - også i skilt, kart og oppslag/brosjyrer. Informasjon om 
de ulike tiltakene og møteplassene må være tilgjengelig for befolkningen. Samarbeid mellom de ulike 
tjenesteområdene i kommunen er viktig for å sikre kvalitet og kontinuitet. 
 
Grunnlaget for en sunn livsstil og gode levevaner legges i barneårene. Barnehage og skole er derfor 
viktige arenaer. 
 

4.7 Gode møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser, 

idrettsaktiviteter og friluftsliv 
Dagens mange møteplasser og aktivitetstilbud i kommunal regi, frivillig sektor og næringslivet 
Det finnes møteplasser i alle grendene gjennom samlingsteder og arrangementer i regi av 
velforeningene, menigheter, skoler og andre organisasjoner. 
 
For utsatte grupper i den voksne befolkningen har kommunen en rekke tiltak lokalt i kommunen. 
Med «utsatte» grupper mener vi f.eks. mennesker med funksjonsnedsettelser eller psykiske lidelser, 
ikke etnisk norske, eldre, de eldste eldre (80+), enslige, eneforsørgere, ny-tilflyttede, fattige etc. Det 
kan være fysiske, psykiske eller intellektuelle barrierer som gjør at personer ikke kan delta.  
 
På Nesodden satses det blant annet på lavterskeltilbud, som Aktiv på dagtid, Nesoddtangen gård, 
Frisklivssentralen og Ekelund seniorsenter m.m. Med «lavterskeltilbud» menes aktiviteter: 

 som er tilrettelagt for personer som i utgangspunktet er inaktive, 

 der deltakelse er ikke knyttet til noe kommunalt vedtak, 

 der aktivitetene krever lite utstyr og ingen spesielle ferdigheter, 

 det er gratis eller lav pris å delta på, og som er lett tilgjengelig både fysisk, sosialt og kulturelt.  
 
Dagsenteret, Nesoddtangen gård, kan benyttes av innbyggere som har psykiske lidelser, er i livskrise 
eller annet som medfører behov for støtte, sosial kontakt og stimulering i hverdagen. Stedet skal 
være tilgjengelig for allmennheten, samtidig som det brukes til faglig virksomhet innen psykisk helse. 
Stikkord er her: møteplass, integrering, opplæring, arbeidstrening, kulturelle aktiviteter.  
Nesoddtangen gård tilbyr både faste grupper, åpne aktiviteter og kursvirksomhet. Somrene 2014 og 
2015 ble også Nesoddspelet arrangert her.  Alle aktiviteter ved senteret skjer i samarbeid med 
brukerrådet. Senteret driver også en kafe hvor det er mulighet til å kjøpe varme måltider. Det er et 
mål å øke bruken av dagsenteret og området.  
 
Nesodden frisklivssentral er et lavterskeltilbud innen livsstilsendring som hjelper til med økt fysisk 
aktivitet, endret kosthold og røykeslutt. Målgruppen for frisklivsresepten er personer over 18 år som 
bor i Nesodden kommune, og har eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer. Tilbudet er 
organisert som tjenestetilbud i avdeling Forebyggende og behandlende tjenester i Helse- og omsorg 
fra 2012. Frisklivssentralene i Follo samarbeider med hverandre og med andre aktører i kommunen.  
 
Virksomhet Integrering og mangfold har ansvar for oppfølging av flyktninger de fem første årene i 
Nesodden kommune. Oppfølgingen er omfattende og brukerstyrt og starter allerede fra første møte. 
Videre følger etablering i bolig og påfølgende boveiledning, kartlegging av bakgrunn, utdanning, 
arbeidserfaring og interesser, helseoppfølging (kartlegging foretas av helsesøster) og utarbeidelse av 
individuell plan. Virksomhet Integrering og mangfold fatter vedtak om introduksjonsprogram og 
gjennomfører ulike integreringstiltak, individuelle og gruppebaserte, som kvinnegruppe, 
internasjonal cafe, turer og andre sosiale arrangementer. Avdeling Introsenteret tilbyr undervisning, 
både dags- og kveldskurs, i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere. Introsenteret på Nesodden 
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er en liten skole med bare fem klasser. Hver mandag er det samtalekafe i regi av sentret, som en 
møteplass mellom kursdeltakerne og andre nesoddinger.  
 
Ekelund Seniorsenter holder til på Berger. Sentret har også en avdeling på Fagerstrand og gir tilbud 
om yoga og malekurs for personer over 55 år på Tangenten. Pr. i dag har senteret årlig totalt rundt 
9000 besøkende som benytter seg av aktivitetene.  
 
En oversikt over kommunale aktiviteter vil vanskelig bli komplett, siden tilbudet varierer over tid. På 
kommunens nettider kan du finne oversikt over blant annet kommunale treningstilbud i regi av 
frisklivssentralen. I tillegg har kreftteamet avtale med et treningssenter om tilrettelagt trening for 
personer med kreftdiagnose. I plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025 gis en oversikt 
over tiltak som er planlagt gjennomført de neste årene. Overnevnte plan skal blant annet bidra til å 
synliggjøre behovet for arealer til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og samordne behovene for disse 
og sette mål for kommunes arbeid innenfor området. 
 
For aktivitetstilbud og møteplasser innen frivillig sektor finnes en ufullstendig og ikke oppdatert 
oversikt på kommunens internettsider under linkene «Lag og foreninger» og «Hva skjer». Her finnes 
informasjon om aktiviteter og møteplasser innen frivillig sektor. Møteplasser planlegges synliggjort 
på kommunens nye nettsider. 
 
Det eksisterer en rekke tilbud i Nesodden kommune om aktiviteter og møteplasser i regi av ulike 
aktører i næringslivet, som treningstilbud og kafeer. Kommunen har ikke kartlagt dette i arbeidet 
med planen. Et eksempel på dette er Nesoddparken med sine ulike tilbud og aktiviteter som er egnet 
som utgangspunkt for ulike aktiviteter, for frivillighet og for å skape gode møteplasser. 
 
Har kommunen lokale møteplasser og aktiviteter for alle? 
Folkehelseprofilen 2014 slår fast at flere undersøkelser finner mindre psykiske og fysiske 
helseproblemer i samfunn som er preget av gjensidig tillit, sosial støtte og samhold. Støtte fra familie, 
naboer, venner og bekjente i lokalsamfunnet er positivt i seg selv, og vil i tillegg virke som en buffer 
ved negative livshendelser. Sosiale møteplasser kan oppmuntre til at folk treffes og knytter kontakt. 
Dersom kommunen legger til rette for slike møteplasser, kan man styrke sosiale nettverk og dermed 
fremme helse og forebygge sykdom. Trygge uteområder og uformelle møteplasser som frister til 
opphold og sosial kontakt, kan øke følelsen av tilhørighet til nærmiljøet.  
 
Tilgjengeligheten er avgjørende for at møteplassene skal bli brukt. For eksempel kan boligområder og 
møteplasser bindes sammen med gang- og sykkelveier. I tillegg kan kommunale, publikumsrettede 
tilbud og møteplasser plasseres i nærheten av hverandre.  Trafikkregulering kan gjøre utemiljø 
triveligere å oppholde seg i. Mindre biltrafikk, f.eks. via skilting, kan gjøre miljøet tryggere, og 
samtidig redusere støy og luftforurensing. Mulighet for å benytte lokale møteplasser og delta i 
aktiviteter forutsetter at det mulig å oppsøke disse tilbudene – at de er tilgjengelige for alle, en 
begrensning er dagens transporttilbud. Tilgjengeligheten i forhold til transport kan for eksempel økes 
med samarbeid med frivillig sektor og ringbussordning. 
 
Eksisterende tiltak for å stimulere og fremme frivilligheten 
Frivillig innsats kan defineres som ulønnet innsats som utføres av fri vilje, utenfor egen husholdning, 
som er utført av enkeltpersoner, grupper og foreninger og som kommer individer eller grupper til 
gode.  
 
Det er en rekke viktige forutsetninger for et vinn-vinn-samarbeid mellom kommunen og frivillig 
sektor. Tiltak kommunen bruker i dag er: 

 Bruk/utleie av kommunale lokaler og anlegg 

 Støtte til kulturarrangementer 
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 Aktivitetstilskudd til barn og unge 

 Kultur- og Idrettsprisen 

 Kulturfond 

 Markedsføring: ”Hva skjer på Nesodden” i Amta, plakatoppslag, nettsidene til kommunen 

 Register over lag og foreninger (er pr. dags dato ikke oppdatert) 

 Hjelp til å finne støtteordninger og å søke 

 Ny på Nesodden – folder til utdeling hos eiendomsmeglere 

 Besøkstjeneste (i regi av Frivilligsentral Ekelund og Nesodden Røde Kors omsorg) 
 
Frivillig innsats som støtte for det gode livet i grendene fremover 
Frivillige organisasjoner spiller i dag en viktig rolle i folkehelsearbeidet ved at den gir en egenverdi for 
den enkelte som engasjerer seg frivillig, og i kraft av de tilbudene og tjenestene som organisasjonene 
produserer for lokalbefolkningen.  Forskning viser at samfunn med stor frivillig sektor har bedre helse 
enn dem med liten frivillig sektor. Å være med i frivilligheten er i seg selv helsefremmende og 
forebyggende, enten man er bidragsyter eller deltaker. Frivillig sektor er en god arena for integrering, 
er inkluderende og har et mangfold muligheter der alle for å bidra og delta. Innbyggere utenfor 
organisasjonslivet, deltar som frivillige i ulike arrangementer i lokalmiljøet. Forskning viser at unge 
deltar som frivillige på slike vilkår, f.eks. på festivaler. 
 
Folkehelsearbeid gir best effekt når flere aktører drar i samme retning mot felles mål (frivillig, private 
og offentlige aktører). Et eksempel er Tangenten og de mange aktivitetene der. Det kan være 
utfordrende at arbeidet ikke er koordinert. 
 
Viktige virkemidler for å støtte de frivillige er partnerskapsavtaler og dialogarenaer. Frivilligheten kan 
spille en aktiv rolle med hensyn til:  
1. Opplysnings – og informasjonsarbeid 
2. Tilbud som gir fysisk aktivitet/trening 
3. Tilbud som fremmer psykisk aktivitet, medvirkning og trivsel 
4. Motvirke ensomhet og bygge ned dørstokkmila 
5. Tilbud om å bidra og/eller delta 
6. Gir mulighet til å bidra til aktivitetstilbudet ved å kunne starte og drifte organisasjoner og 

aktiviteter 
7. Medvirkning ved utforming av kommunens planer og strategier 
8. Styrker demokratiet 
 
En oppdatert og tilgjengelig oversikt over lag og organisasjoner, og over aktiviteter er nødvendig. Det 
er ønsket at det skal være kommunens ansvar å opprette, drifte og videreutvikle slike oversikter; 
men lag og foreninger må få ansvar for å legge inn og redigere sin informasjon.  
 
Samfunnshuset på Tangen huser nå barneskolen, og brukes ikke så mye til utleie lenger. Dette skaper 
større etterspørsel på lokaler andre steder, som Tangenten o.l.  Pr. i dag er det ulik praksis i 
kommunen for utleie av kommunale lokaler. For best forutberegnelighet, bør praksisen gjennomgås 
og være lik overalt i kommunen. Virksomhet Kultur vil se nærmere på dette ved rulleringen av 
Kulturplanen.  
 
Samarbeid om arrangementer på tvers av grupper. Hvordan gjennomføre dette i praksis? 
Samarbeid på tvers av grupper kan være internt i kommunen eller i samarbeid med andre, spesielt 
frivillig sektor. En viktig forutsetning er oppdaterte oversikter over grupper, aktiviteter og arenaer 
samt gode rutiner for informasjon og samhandling. Dette forutsetter oppdatert informasjon om 
aktører, arenaer/lokaler og aktiviteter, og at dette blir koordinert. 
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Målsetting om inkludering av alle grupper 
Inkludering skal være et bærende prinsipp i kommunens folkehelsearbeid. Med «inkludering» menes 
at alle skal ha like muligheter til å delta.  
 
Det er et stort og variert aktivitetstilbud i kommunen, men grupper som trenger spesiell 
tilrettelegging kan lett falle utenfor de ordinære tilbudene hvis det ikke tilrettelegges for å kunne 
delta.  Kommunen har et spesielt ansvar for å legge til rette for at utsatte grupper kan delta i 
aktiviteter. Kommunen må således ha fokus på både: 
1. å tilrettelegge for deltakelse i åpne aktivitetstilbud/møteplasser 
2. å sørge for aktivitetstilbud/møteplasser for grupper som trenger tilrettelegging  
 
Kommunen bør videreutvikle ulike lavterskeltilbud og gjøre arenaer tilgjengelig (f.eks. Nesoddtangen 
gård). Kommunen kan også inngå partnerskap med frivillige med tanke på inkluder ulike grupper. Et 
eksempel kan være samarbeid mellom Nesodden Kajakklubb og Nesoddtangen gård. Kajakklubben 
lagrer kajakker gratis på Nesoddtangen gård mot at brukerne kan bruke utstyret gratis, forutsatt at 
de har gjennomført kurs for bruk av kajakker og er medlem i klubben. Det vil være mulig å utvikle 
lignende tilbud på flere områder. 
 
Det er behov for å styrke tilbud til grupper med spesielle behov.  Aktuelle grupper er innbyggere som 
på grunn av nedsatt psykisk eller fysisk helse eller foreldres sykdom, ikke deltar aktivt i eksisterende 
aktivitetstilbud. Et samarbeid om tilbud mellom ulike aktører som frivillighet, kommune, 
utdanningsinstitusjoner vil være ønskelig og hensiktsmessig. 
 
Inkludering blant eldre    
Ensomhet er sterkt voksende ifølge nasjonale undersøkelser. Ensomhet kan oppstå i alle faser av 
livet. Arbeidet med kommunens kunnskapsdokument har avslørt at kommunen har mangelfull 
statistikk over ensomhet blant eldre. I det følgende har vi derfor fokus på ensomhet hos seniorer. 
 
Seniorsentre i befolkningens nærmiljø gjør dem velegnet som arena for helsefremmende og 
sykdomsforebyggende tilbud. Eldre er ikke en ensartet gruppe, og krever variasjon i tilbudet. Mange 
vil heller ikke definere seg i målgruppen til «eldresentre». Rapporten «Bedre føre var – 
Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger»17 fastslår at isolasjon og ensomhet blant 
eldre kan avhjelpes gjennom gruppeaktiviteter, samt at flere undersøkelser tyder på at sosial støtte 
virker forebyggende på utvikling av demens hos eldre. Fysisk aktivitet har effekt på eldres livskvalitet 
og psykiske helse. Rapporten anbefaler helsefremmende og forebyggende tiltak på fysisk aktivitet og 
kosthold, støttegrupper og vennskapskontakter bør utvikles og evalueres.  
 
Utnyttelsesgraden på Ekelund seniorsenter er ca. 50 %, så kapasiteten er større enn de som i dag 
bruker stedet. Menn er underrepresentert på seniorsenteret. Menns posisjon og tilhørighet til 
senteret kan styrkes ved etablering av egne grupper for menn. Til dette trengs det frivillige menn. 
Mulige aktiviteter er snekkerbu, filmkveld, vinkveld, badstukjeller mm. 
 
Senteret har en høy gjennomsnittsalder (85 år). Sentret fortsetter å søke støtte til 
utviklingsprosjekter som kan styrke kontakten mellom generasjonene og bidra til at huset blir et mer 
åpent hus i nærmiljøet.  
 
Seniorsentret ønsker å etablere flere møteplasser for seniorer på Nesodden. For eksempel kan 
Fjellstrand grendehus brukes for å gi et tilbud lokalt og dermed øke tilgjengeligheten. Nesodden er 
en langstrakt bygd, og tilbakemeldinger fra mange seniorer er at det er langt å reise til Ekelund om 
man eksempelvis bor på Fagerstrand eller Fjellstrand. Kommunen ser på andre lokaler som 
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kommunen disponerer for dette, og håper på å finne flere arenaer hvor vi kan skape trivselstreff med 
ulike typer aktivitetstilbud. Det trengs i så fall brukerstyrte grupper med flere frivillige. 

 
Det utredes bruk av ledig kapasitet på kommunens biler til «Ringbuss» for eldre. I samarbeid med 
NAV utredes sjåførstillingen som arbeidstrening.  

4.8 En organisasjon for fremtiden 
Selv om vi som enkeltmennesker selv har ansvar for egne valg om livsstil og levevaner, har samfunnet 
blant annet ansvar for informasjon, tilrettelegging og tilgjengelighet. De fleste i yrkesaktiv alder 
tilbringer en stor del av hverdagen på arbeid. Arbeidsmiljøloven formål er blant annet «å sikre et 
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon».  
 
Kommunen er den største arbeidsplassen i Nesodden og det jobbes aktivt med å tilby 
helsefremmende arbeidsplasser. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet og trivsel på jobben er et 
satsningsområde for blant annet vernetjenesten i kommunen. Gjennom bedriftshelsetjenesten kan 
ansatte få tilrettelagt arbeidsplass f.eks. ved hev/senk-pult. I yrker med forflytning av personer settes 
det fokus på hjelpemidler og kurs i forflytningsteknikk. Kommunen som arbeidsgiver kan for øvrig 
medvirke til sunne levevaner og god livsstil. Arbeidsgiver kan påvirke med informasjon, og tiltak som 
firmahytte, bedriftsidrettslag og røykepolicy.  
 
Dagens organisering av kommunens folkehelsearbeid 
Som nevnt tidligere har kommunen forankret folkehelseperspektivet i en rekke overordnede planer. 
Disse viser kommunes overordnede retning og konkretiseres nærmere i delplaner og 
handlingsplaner. Målet med folkehelseplanen er å øke bevisstheten omkring samordning og 
koordinering av folkehelsearbeidet.   
 
Kommunen mangler tilstrekkelig overordnet oversikt over den samlede helsetilstand i befolkningen.  
Det foregår en rekke tiltak under hvert tjenesteområde, og fremover bør tiltakene bli systematisk 
evaluert.  
 
Folkehelsekoordinatorfunksjonen er, fra tidligere, tillagt sjefsfysioterapeutstillingen i 20 % funksjon. 
Kommunen har ikke egen stillingsandel for folkehelsekoordinator. Kommunen har i tillegg 
frisklivskoordinator tilknyttet frisklivssentralen. Begge funksjoner er organisert i samme virksomhet 
innen Helse- og omsorg. 
 
Kommuneoverlege i 50 % stilling har mange funksjoner, og er kommunens medisinsk faglige rådgiver. 
 
Fremtidig forankring av det systematiske folkehelsearbeidet 
Gjennom samarbeid, koordinering og samhandling, må Kommunene se på tverrsektorielle løsninger 
Dette gjelder både innad i samme enhet, mellom enheter i samme organisasjon, mellom nivåer og 
mellom organisasjoner. 
 
Prinsippet «Helse i alt vi gjør» betyr at det meste vi gjør vil påvirke befolkningens folkehelse. Dette 
bør inngå i samfunnsplanlegging, i kommuneplan, kommunedelplaner, tjenestestedenes 
handlingsplaner, samarbeid med frivillige og private. Kommunen bør ha kunnskapsbaserte tiltak 
innen forebyggende og helsefremmende aktiviteter i alle tjenesteområdene.  
 
Ulike fagprofesjoner og kulturer må utfordres på hvordan de samhandler i arbeidet mot felles mål. 
Kommunen forsøker å videreutvikle de eksisterende tiltak/tjenester/aktiviteter slik at de kan 
håndtere nye oppgaver, i stede for å etablere nye strukturer eller arenaer.  En mulighet er å se på 
helse i alle livsfaser og overganger mellom livsfasene. Kommunen kan ha fokusområdene: Fysisk 
aktivitet og naturopplevelse, Kosthold og ernæring, Trivsel og hygge, Tobakk og rus. Kommunens 
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kunnskapsdokument og overordnet koordinering vil kunne bidra til målrettet sektorovergripende 
fokus. De konkrete tiltak for de ulike livsfasene kommer til syne i virksomhetsplanlegging.  
 
Folkehelsearbeid kan være utfordrende å synliggjøre i budsjett. En rekke tiltak gir først effekt etter 
lang tid. Av den grunn er det hensiktsmessig å måle aktiviteter rettet mot tiltak og aktivitet. Eksempel 
på dette kan være tilbud til KOLS-pasienter eller lavterskeltilbud til innbyggere med psykisk 
helseutfordringer. Folkehelsesatsning må ofte prioriteres etter kunnskapsbasert nasjonal og 
internasjonal forskning.    
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5 Kommunens ansvar og virkemidler   
Vedlegg 2 viser en oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse. Listen er ikke 
uttømmende. 
  
Folkehelse er et flerfaglig og tverrsektorielt tema som krever bredt samarbeid mellom mange 
aktører. Ulike fagprofesjoner og kulturer må utfordres på hvordan de samhandler med hverandre i 
arbeidet mot felles mål. Folkehelsearbeidet skal bidra positiv for å utvikle en helsefremmende livsstil 
blant kommunens innbyggere. 
 
Virkemidler for å videreutvikle samarbeidet kommunen - frivillig sektor 
Kommunen kan benytte en rekke virkemidler for å stimulere frivillig innsats: 
1. Frivilligmelding: et målsettingsdokument som sier noe om samarbeid mellom kommunen og 

frivillig sektor. Dette arbeidet er i gang og planlagt politisk vedtatt 2015. 
2. Fysiske virkemidler – for eksempel møtelokaler, kontor, idrettsarenaer, kulturscener, 

øvingslokaler, teleslynge, utlån av utstyr, lagerplass, arkivplass, tilgang på kopimaskin 
3. Juridiske virkemidler – f.eks. partnerskapsavtaler, samarbeidsavtaler 
4. Informasjon som virkemiddel – kommunen kan samordne og videreutvikle informasjon og spre 

organisasjonens budskap, bruke kommunens nettside, lokale media 
5. Organisatoriske virkemidler – kommunen kan legge til rette for dialogmøter, samarbeidsmøter, 

høringsrunder 
6. Kompetanseutvikling: tilby og/eller legge til rette for relevant kompetanse for frivillig sektor: 

regnskap, styrearbeid, organisasjonskunnskap, markedsføring 
7. Økonomiske virkemidler – velge hvem som skal få støtte og rimelige leieavtaler 
8. Arrangement: Frivillighetens dag, dele ut utmerkelse som en frivillighetspris, advent-/julemarked 

o.a. 
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6 Framtidens behov – prioriterte innsatsområder og mål 
Som i kapittel 2 er overskriftene her knyttet opp mot målene i kommuneplanens samfunnsdel. 
Målene er hentet fra to innsatsområder i samfunnsdelen: «folkehelse og levekår» og «en 
organisasjon for fremtiden». 
 
 

6.1 Innsatsområdet «Folkehelse og levekår» med mål og tiltak 

6.1.1 Økt fokus på forebygging og fysisk aktivitet 

Mål: 

 Kommunen har systematisk og helhetlig oversikt over innbyggernes helsetilstand, og setter 
innsats rettet mot kommunens helseutfordringer.  

 Kommunen legger til rette for fysisk aktivitet for alle innbyggerne på Nesodden. 
 

 
Tiltak: 

 Folkehelsearbeidet skal være erfarings- og kunnskapsbasert. Der kunnskap ikke er tilgjengelig, 
skal kommunen ta initiativ til at ny kunnskap etableres.  

 Kommunen oppdaterer kunnskapsdokumentet, og igangsetter og evaluerer relevante tiltak på 
bakgrunn av denne oversikten. 

 Helse- og omsorgsutvalget skal utarbeide en plan for bedre permanente opplysningsrutiner 
vedrørende vaksinering. Dette gjøres i samsvar med kommunelege, helsestasjon og andre 
folkeopplysningstiltak. 

6.1.2 God kunnskap i befolkningen om livsstil som bidrar til god helse 

Mål: 

 Nesoddens innbyggere har kompetanse som setter dem i stand til å ivareta god livsstil og 
levevaner. 

 Øke deltakelse i nasjonalt vaksineringsprogram til minst 95 % av kommunens innbyggere innen 

1-2 år. 

 
Tiltak: 

 Årlig fokus på folkehelse – Folkehelseuke. Alle kommunens virksomheter skal ha ekstra fokus på 
forebyggende og helsefremmende aktivitet.  Koordineres av folkehelsekoordinator/ 
frisklivskoordinator.  
Uka bør inneholde et folkemøte for å få nye innspill til kommunens folkehelsearbeid. Det vil også 
bli arrangert samlinger. Borgere, politikere, fagpersoner og frivillige organisasjoner skal møtes til 
oppdatering, avtaledrøfting og planlegging.  

 Årlig aktivitetsdag i forbindelse med «Verdens aktivitetsdag» 10. mai. Koordineres av 
frisklivskoordinator og i samarbeid med frivillighet og brukerorganisasjoner. 

 Årlig arrangement i forbindelse med «Verdens dag for psykisk helse» i oktober.  

 Systematisk informasjon fra de ulike tjenesteområdene i forhold til valg av gode levevaner som 
ernæring og fysisk aktivitet. 

 Dialogmøter med livsstil og levevaner som tema. 

 Kommunen har på sin hjemmeside lenker til nyttige opplysningssider for folkehelse. 

 Kommunen gjør oversikt over lag/foreninger og aktiviteter tilgjengelig på internett.  

 Nesodden kommune bestreber seg på å informere alle småbarnsforeldre om 
folkehelseinstituttets råd om vaksinering.  
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6.1.3 Utjevning av sosiale forskjeller 

Mål: 

 Innbyggere på Nesodden opplever flere leveår med god helse og trivsel. 

 Kommunen har redusert livsstilssykdommer. 

 Bidra til å sikre alle innbyggere forsvarlig boligstandard. 

 Bidra til at økonomisk minstestandard bedres. 
 

 
Tiltak: 
Tjenestesteder vil ha ulike tiltak for å nå målene om god helse og trivsel:  

 Bidra til at innbyggerne følger Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet, ernæring og rus og 
tobakk. 

 Bidra til å etablere sunne kostholdsvaner i alle aldersgrupper 

 Fremme fysisk aktivitet rettet mot spesielle grupper med økt risiko for inaktivitet.  

 Fremme trivsel i skolen for å forebygge frafall fra videregående skole 

 Forebygge utvikling av livsstilssykdommer hos utsatte grupper  

 Forebygge psykiske lidelser blant barn og unge  

 Stimulere til økt aktivitets nivå i befolkningen 
 

6.1.4 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet / Gode 

møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser, idrettsaktiviteter og friluftsliv 

Mål: 

 Kommunen har tilbud om ulike møteplasser og grønne lunger tilknyttet grendene. 

 Kommunen styrker eksisterende aktivitetstilbud/møteplasser for alle grupper og bidrar til å 
opprette nye aktivitetstilbud/møteplasser.  

 Kommunen har et godt samarbeidet med frivillig sektor.  
 
Tiltak: 

 Kommunens kunnskapsdokument brukes aktivt i kommunal planlegging. 

 Koordinert samarbeid mellom kommunens sektorer og frivilligheten, lag og foreninger. 
Kommunen inngår partnerskapsavtaler der det er hensiktsmessig. 

 Aktiviteter og møteplasser kartlegges og informasjonen gjøres tilgjengelig og oppdateres jevnlig. 

 Barn, ungdom, voksne og eldre med spesielle behov har tilrettelagte aktivitetstilbud og 
inkluderes i eksisterende aktivitetstilbud når det er mulig. Kravene til universell utforming på 
kommunale arenaer ivaretas.  

 Koordinert aktivitetstilbud og møteplasser innen frivillig sektor: 

 Opprettes en kalender/årshjul for å hindre for mange kollisjoner av arrangement. 

 Kommunen tilrettelegger med en funksjon hvor frivillige kan henvende seg for 
informasjon, dialog og samarbeid. Koordineringen vil gjøre det enklere med 
informasjonsflyt mellom interne og eksterne aktører. Redaktøransvar for nettstedet «Lag 
og foreninger», «Hva skjer?» mm.  
 

 

6.2 Innsatsområdet «Organisasjon og medarbeidere» med mål og tiltak 

6.2.1 En organisasjon for fremtiden 

Kommunen er en lærende, innovativ og engasjert organisasjon. Folkehelse er et bærende element på 
vei mot disse målene.   
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Mål: 

 Kommunen tilrettelegger for helsefremmende arbeidsplasser. 

  Har økt tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling. 

 Folkehelsearbeidet har en organisering som bygger opp under systematisk koordinering av det 
overordnede folkehelsearbeidet, samt evaluering.  

 
Tiltak:  

 Frisklivskoordinator/frisklivssentral fortsetter og organiseres som nå. 

 Arena for folkehelsesamarbeid mellom kommune og fastlegene to ganger per år. 
Kommuneoverlegen koordinerer dette. 

 Det er en nasjonal anbefaling å ha en folkehelsekoordinator som er sentralt plassert i 
organisasjonen. Målet er få til reell innsats på tvers av fag og sektorer. Folkehelsekoordinatoren 
koordinerer arbeid med kartlegging og oversikt over kommunens folkehelsearbeid (i 
kunnskapsdokumentet). Vedkommende skal sikre at data innsamles for å kunne holde 
kontinuerlig oversikt over folkehelse i Nesodden kommune og oppdatere informasjon om 
folkehelse på nettsidene. I tillegg skal koordinatoren være orientert om det folkehelsearbeid som 
pågår nasjonalt, i fylket og i andre kommuner. Stillingen bør inngå i nettverk med andre follo-
kommuner. 

 Folkehelsekoordinatoren deltar i kommunens planforum for å sikre folkehelseperspektiv i 
kommunens planer. 

 I arbeidet med å utarbeide et årlig faktabasert kunnskapsdokument bør en arbeidsgruppe 
nedsettes. Forslag til medlemmer: Kommuneoverlege (leder), folkehelsekoordinator (sekretær), 
leder for helsestasjon, rådgiver på miljøvern, representant helse voksne, representant for barn, 
unge og familie og frivillighetskoordinator. Fagleder ungdom og fritid og ledere fra NAV og 
virksomhet Integrering og mangfold kan innkalles ved behov. Oppnevning av medlemmer foretas 
av rådmannens ledergruppe. 

 Folkehelse er tema minst en gang i året på virksomhetsledermøtet etter at statistikk er publisert 
og analysert. Tema er da å gi innspill til mål og tiltak, samt evaluering av eksisterende tilbud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 Vedlegg 
 Vedlegg 1: Vedtatt og revidert planprogram 

 Vedlegg 2: Oversikt over kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse  

 Vedlegg 3: Kommunens kunnskapsdokument - utgangspunkt for videre arbeid med 
folkehelsen 

 
 
 
 
 
 


