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• Hva har frisklivssentral-folk til felles med kommuneplanleggere?

• Om systematikken i plan- og bygningsloven og folkehelseloven – og sammenhengen 
mellom dem

• Om planlegging i helse- og omsorgssektoren

• Hva betyr «forankring» av frisklivssentralen?

• Leve hele livet legger føringer for fordeling av tilskudd fra 2021

Innhold



4© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og

grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig

utvikling. 

Planleggingen skal bidra til å sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt,

skal kunne delta og få mulighet til å uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning 

er nøkkelbegreper.

Kilde: Regjeringen.no – Planlegging etter plan- og bygningsloven

Poenget med planarbeid er demokrati 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/id1317/
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1. Helsefremmende og forebyggende arbeid, 
herunder

• helsetjeneste i skoler

• helsestasjonstjeneste

2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester

3. Hjelp ved ulykker og andre akutte 
situasjoner, herunder

• legevakt

• heldøgns medisinsk akuttberedskap

• medisinsk nødmeldetjeneste

• psykososial beredskap og oppfølging

Hva er en frisklivssentral?

4. Utredning, diagnostisering og behandling, 
herunder fastlegeordning

5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og 
rehabilitering

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder

• helsetjenester i hjemmet
• personlig assistanse, herunder praktisk 

bistand og opplæring og støttekontakt
• plass i institusjon, herunder sykehjem

7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer 
med demens

Frisklivssentralen dekker noen av kommunens lovpålagte helse- og omsorgstjenester 
(Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2)
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§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven

a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og 

regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses 

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer 

c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 

d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 

e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle 

deler av landet 

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet 

g) ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport 

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig

infrastruktur, materielle verdier mv.

Plan- og bygningsloven - formål
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Foto:

Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging –
2019                                Utdrag fra kap. 4: Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 

• Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres i eller tett på 
sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange. 

• Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til 
boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter. 

• Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelagte boliger for eldre og personer med 
nedsatt funksjonsevne. 

• Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til 
utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene legger universell utforming til grunn i 
planlegging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen. 

• Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og helhetlig tilnærming til utvikling av 
aldersvennlige kommuner og fylker. 

• Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og infrastruktur med stier og turveger og legger 
til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle. 

• Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god psykisk og fysisk helse i planleggingen. 

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy 
og luftforurensning 

Helse- og omsorgsdepartementet
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FNs bærekraftsmål skal legges til grunn i regional og kommunal planlegging



Hva sier folkehelseloven? Tre sentrale paragrafer 

§ 5: Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive 
og negative faktorer som kan virke inn på denne. 

§ 6: Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten.

§ 7: Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer, jf. § 5

Nyttig hjelp for å få orden på dette arbeidet i kommunen:

Veileder fra Helsedirektoratet: Systematisk folkehelsearbeid – veileder til lov og forskrift

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid
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4 års syklus i planleggingen i kommunene

Kommune-
valg 2019     

Kommunal 
planstrategi1 ÅR



Innhold i kommunal planstrategi

Hva er viktige utviklingstrekk 
i kommunen som samfunn og 

organisasjon? 

Hvilke planer må kommunen 
lage eller revidere                        

i kommunestyreperioden?

Eksempler:
- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommuneplanens arealdel
- Klima- og energiplan
- Strategisk oppvekstplan
- Boligpolitisk plan 
- Helse- og omsorgsplan

osv osv…



12© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

4 års syklus i planleggingen i kommunene

Kommune-
valg 2019     

Kommunal 
planstrategi

Oversikt over  
helsetilstanden

Folkehelseloven!
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4 års syklus i planleggingen i kommunene

Kommune-
valg 2019     

Kommunal 
planstrategi

Oversikt over  
helsetilstanden

- og andre 
faktagrunnlag

Kommune-
planens 

samfunnsdel  

PP



«…vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og

synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. 

Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som

folkehelse, barn og unge, integrering, næringspolitikk m.m.» 

Kilde: Veileder fra KMD:  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/kommuneplanprosessen-samfunnsdelen/id679401/

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/kommuneplanprosessen-samfunnsdelen/id679401/
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KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL

Kortfattet om sentrale 
samfunnsforhold 
(ulike sektorer):

• Status 
• Utfordringer
• Veivalg

HELHETLIG 
HELSE- OG 
OMSORGSPLAN
- Utdyping
- Presisering
- Detaljering
- Prioritering

KULTUR, IDRETT 
OG FRILUFTSLIV

PLAN, BYGG 
OG TEKNISK

OPPVEKST OG 
UTDANNING

S e k t o r p l a n e r / k o m m u n e d e l p l a n e r
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4 års syklus i planleggingen i kommunene

Kommune-
valg 2019     

Kommunal 
planstrategi

Oversikt over  
helsetilstanden

- og andre 
faktagrunnlag

Kommune-
planens 

samfunnsdel  

PP

Sektorplaner 
etter behov 
– utdyping 

av 
samfunnsdel 

PP
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4 års syklus i planleggingen i kommunene

Sektorplaner etter behov –
utdyping av  samfunnsdel

• Kommunedelplaner (med planprogram)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Temaplaner
• Handlingsplaner
• Tiltaksplaner
• Virksomhetsplaner 
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4 års syklus i planleggingen i kommunene

Sektorplaner etter behov –
utdyping av  samfunnsdel

• Helse- og omsorgsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Plan for frisklivssentral
• Handlingsplan mot barnefattigdom
• Plan for samarbeid mellom 

barneverntjeneste, skole og barnehage
• Virksomhetsplan forebyggende helsetjenester 

Frisklivssentralen 
kan inngå i denne…

…eller være en 
separat plan



19© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

4 års syklus i planleggingen i kommunene

Kommune-
valg 2019     

Kommunal 
planstrategi

Oversikt over  
helsetilstanden

- og andre 
faktagrunnlag

Kommune-
planens 

samfunnsdel  

PP

Sektorplaner 
etter behov 
– utdyping 

av 
samfunnsdel 

PP

Handlingsdel

Økonomi-
plan
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Kobling til økonomiplanen

Kommuneloven § 44 – 3: 

«Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt 
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.» 

Kommuneloven § 44-5: 

«Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.»
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4 års syklus i planleggingen i kommunene

Kommune-
valg 2019     

Kommunal 
planstrategi

Oversikt over  
helsetilstanden

- og andre 
faktagrunnlag

Kommune-
planens 

samfunnsdel  

PP

Sektorplaner 
etter behov 
– utdyping 

av 
samfunnsdel 

PP

Handlingsdel

Økonomi-
plan

- Samfunnsutvikling

- Sikre gode tjenester

- Utvikling av kommunen som organisasjon
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I noen kommuner kan rekkefølgen være annerledes 
enn «normalen»

Kommune-
valg 2019     

Kommunal 
planstrategi

Oversikt over  
helsetilstanden

- og andre 
faktagrunnlag

Kommune-
planens 

samfunnsdel  

PP

Sektorplaner 
etter behov 
– utdyping 

av 
samfunnsdel 

PP

Handlingsdel

Økonomi-
plan
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Slik?

• Plan for habilitering og rehabilitering

• Fysioterapiplan

• Plan for frisklivssentralen

• Strategisk kompetanseplan

• Eldreplan

• Plan for rus og psykisk helse

• Demensplan

• Plan for tjenester til utviklingshemmede

• Smittevernplan

• Kreftplan

Eller slik?

• Helhetlig helse- og omsorgsplan

Hvordan bør kommunen planlegge i helse- og 
omsorgssektoren?
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• Sykehjem

• Hjemmetjenester

En gammeldags helse- og omsorgsplan
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• Helsetjenester til barn, voksne og eldre

• Forebyggende tjenester (frisklivssentral, hverdagsrehabilitering)

• Omsorgstrapp – flere nivå

• Tverrfaglige tjenester

• Miljøtjeneste

• Psykisk helse og rus

• Kompetanse

• Velferdsteknologi

• og annet….

En moderne helse- og omsorgsplan
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Hva er «forankring» av frisklivssentralen?

1. Et politisk utvalg, eller kommunestyret, har en gang brukt litt tid på å strø politisk 
sand på en sak eller en plan som gjelder frisklivssentralen

eller

1. Oversikten over helsetilstanden beskriver lokale helseutfordringer som 
frisklivssentralen kan gjøre noe med

2. De lokale helseutfordringene drøftes i kommunal planstrategi 

3. De lokale helseutfordringene beskrives kort i kommuneplanens samfunnsdel

4. Frisklivssentralen inngår i en helhetlig helse og omsorgsplan

5. I økonomiplanen er det avsatt midler til frisklivssentralen
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Satsingsområder for Leve hele livet

• Et aldersvennlig Norge

• Aktivitet og fellesskap

• Mat og måltider

• Helsehjelp

• Sammenheng i tjenestene

«Reformen er

1) særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men 

2) alle sektorer må bidra

for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være
aktive og selvstendige.»

Det store flertallet av eldre over 65 år har ikke behov for helse-
og omsorgstjenester.
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Leve hele livet -
Helsedirektoratets formuleringer om plankrav
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Kobling i 2021 mellom frisklivssentral og 
Leve hele livet

• Tildeling av midler i flere av Helsedirektoratets tilskuddordninger vil 
være knyttet til om kommunen har oppfylt kravet om å ha en plan for 
Leve hele livet.

• De kommunene som har en slik plan blir prioritert ved fordeling av 
tilskudd.

• Gjelder bl.a. tilskudd til etablering og videreutvikling av frisklivs-, 
lærings- og mestringstilbud i kommunene.
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Takk for meg!


