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FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
 

2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i 
handlingsprogram og styringssystemer. 

 
Sammendrag 
 
Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er et strategisk dokument som angir 
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. 
 
Meldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger føringer 
for satsningen på folkehelse fram mot 2030.  Tre visjoner er pekt ut for det framtidige 
arbeidet med å oppnå bedre helse og trivsel i befolkningen. 
 

1. Ringerike – Best for barn 
2. Ringerike – Aktivitet for alle 
3. Ringerike - Folkehelsekommunen 

 
Utkast til folkehelsemelding av 12/9-12 har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring, og 
innkomne innspill er vurdert og innarbeidet/tilpasset i meldingen i den grad det har vært 
mulig. 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Kommunestyret i Ringerike bestilte i økonomiplanen for 2011 en folkehelsemelding innen 
utgangen av 2012.  Oppstart og mandat for arbeidet ble vedtatt i kommunestyrets møte 



19.05.11.  Det ble opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe.  Prosjektansvarlig er 
kommunalsjef for helse og omsorg. 
 
Kommunestyrets vedtak la til grunn at folkehelsemeldingen skal fungere som et strategisk 
dokument.  Ved å beskrive behov og utfordringer, samt skissere de lange linjene i utvikling 
av kommunens tilbud på aktuelle områder skal den tjene som grunnlag for beslutninger i 
enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av økonomiplanen mv. 
 
Beskrivelse av meldingen 
Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012.  Loven er ment å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse.  Den angir fem grunnleggende prinsipper for 
folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig 
utvikling, føre var og medvirkning. 
 
Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og folkehelseloven utgjør de 
rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, 
forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. 
 
Folkehelsemeldingen er basert på anbefalinger fra helsedirektoratet og folkehelseinstituttet, 
oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet, bred tverrfaglig deltakelse i prosjekt- og 
styringsgruppene, samt innspill fra folkevalgte og høringsinstanser. 
 
Hovedmålet for folkehelsearbeidet er bedret helse og trivsel i befolkningen.  En positiv 
utvikling i kommunens folkehelseprofil, målinger av barn og unges oppvekstmiljø, samt 
lavere psykisk og somatisk sykelighet i befolkningen vil vise om vi er på rett vei. 
 
Eksempler på hvordan målene kan nås er skissert i meldingens tre målark. 
  
 
 
Forholdet til overordnede planer 
 
Kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen i hht folkehelseloven § 5. ”Forskrift 
om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012” krever at kommunen utarbeider et samlet 
oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet.  Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
kommunal planstrategi etter plan og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. 
 
Folkehelsemeldingens plass i Ringerike kommunens plansystem er vist i illustrasjonen som 
er vedlagt meldingen. 
 
 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Oppstart av arbeidet med folkehelsemeldingen sak 11/1358 ble vedtatt i Ringerike 
kommunestyre 19.5.2011. 



  
 
 

Informasjon og høringer 
 
Kommunestyret ble orientert om prosjektets status på temamøte 29.03.12 og 30.08.12. 
Muntlige kommentarer fra kommunestyret er hensyntatt i meldingen. 
 
Folkehelsemeldingens høringsutkast av 12/9-12 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring 
14.09.12 med frist for høringsinnspill 10.10.12. Utkastet ble sendt til adressater i henhold til 
adresseliste i vedlagte høringsbrev.  Det ble annonsert i Ringerikes Blad og lagt ut på 
kommunens hjemmeside, samt på kommunens servicetorg og bibliotek. 
 
Det kom inn 9- ni uttalelser. Uttalelsene er vurdert og innarbeidet / tilpasset i meldingen i 
den grad det har vært mulig. 
 
Hovedtrekkene i uttalelsene viser engasjement og en positiv holdning til samarbeid om 
bedret folkehelse. Det gis positiv tilbakemelding på meldingens tre visjoner, og spesielt 
fremheves vektlegging på barn, at det satses på antimobbearbeid, evidensbaserte tiltak og 
systematikk i arbeidet. 
 
Med utgangspunkt i innkomne innspill er det lagt større vekt på kultur og idrett, en 
tydeliggjøring omkring ”høykvalitetsbarnehager”, lavterskelaktiviteter, brukermedvirkning, 
helsetjenester for barn, hoftebrudd, samt et større engasjement for folkehelse gjennom økt 
kommunikasjon og informasjon. Innspill om norm for idrettshaller, gang- og sykkelveier, 
friluftsområder og interkommunalt samarbeid er notert, men ikke ytterligere utdypet i 
meldingen. Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Buskerud er tatt til orientering. 
 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen anser at utkast til folkehelsemelding for Ringerike kommuner er i tråd med 
nasjonale føringer for folkehelsearbeid og de utfordringer folkehelseprofilen for Ringerike 
kommune viser.  
 
Meldingen er godt gjennomarbeidet og gir et godt grunnlag for framtidig folkehelsearbeid i 
kommunen. Innkomne innspill er så langt det er mulig innarbeidet i meldingen, øvrige 
innspill vil bli tatt med og vurdert i det videre arbeidet. 
 
Rådmannen anbefaler at Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
 
 
 
Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg 



 
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 
2. Høringsbrev av 14.09.12 
3. Innspill / uttalelser fra 

• Ringerike O-lag 
• Ringerike Idrettsråd 
• Foreldrerådet i Tyristrand barnehage 
• Helsesøstertjenesten 
• Tyristrand Landsbyforening 
• Ringerike bibliotek 
• Areal- og byplankontoret 
• Ringerike utvikling 
• Fylkesmannen i Buskerud 

 
Utrykt vedlegg 
 
1. Sak 11/1358 i Ringerike kommunestyre 19.5.2011: Folkehelsemeldingen - oppstart 
    
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.10.2012 
 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Bjørg Nordanger, folkehelse koordinator  tlf.: 32 11 75 93 
 
 


