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Organisering av lokalt 
folkehelsearbeid 

 
Hva kan vi organisere?  

Hvem kan vi organisere? 
Hvordan kan vi organisere? 

(…Kan vi organisere alt…?) 

 
 

 
 



 

Å organisere en bråte med ledninger som skal få 
maskineriet til å fungere, er ingen enkel øvelse.  
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Hege Hofstad (2014) oppsummerer 
status og utfordringer for lokale 
folkehelsetiltak: 

 
 Levevaner er et hovedspor i kommunenes 

folkehelsetiltak 

 Frivillige aktører er viktige for iverksetting av 
folkehelsetiltak, særlig tydelig i forhold til fysisk 
aktivitet 

 Folkehelsetiltakene er mange og mangfoldige. Det er 
vanskelig å skaffe en helhetlig oversikt, ikke 
bare for forskeren, men også for kommunene: 
Det er behov for bedre oversikt og systematisering av 
folkehelsetiltakene både i bredden og dybden. 

 Folkehelsearbeidet er beheftet med usikkerhet: Hvilke 
tiltak virker? 
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Min agenda er tredelt: 

 Vise hvordan vi har forsøkt 
å løse «lokal organisering» 
i Verdal og Levanger 

 

 Stoppe litt opp og tenke 
over hva vi egentlig kan 
organisere…… 

 

 …Og hvordan vi må jobbe 
framover for å forene det vi 
kan organisere med det vi 
må mobilisere. 
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Kommunene Verdal og Levanger 

 Levanger: ca. 19.300 innbyggere 

 

 Verdal: ca. 14.800 innbyggere 

 

 Samarbeid gjennom Innherred 
samkommune siden 2004 

 



Sentrale prinsipper hos oss:  

 Ordførerne er folkehelsesjefene, med rådmenn  
som sine gode hjelpere. 

 

 Arbeidet holdes «i linja» (utvikling gjennom 
prosesser framfor prosjekter). 

 

 Strategisk utvikling av drift og lokalsamfunn 
med fokus på helhetlig planlegging, 
samskapelse og ledelse. 
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Mine gode kolleger i staben – et 
slags «folkehelseteam…?»: 
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… Verdal og Levanger forsøker så godt 
vi kan å gå systematisk til verks med 
«folkehelse i alt vi gjør»…. 
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Revidering av folkehelsestrategi  
Utvikling av drift og lokalsamfunn 

Planstrategi 2013-2016 

«A window of opportunity!» 
Prosess 2014 

Helhetlige løsninger - kommunedelplaner 

Helse Oppvekst Kultur Næring Sentrum 

Gjeldende  temaplaner og kommunedelplaner 

Innramming av perspektiv 



Helse og trivsel skaper 
der folk fødes, leker, 

lærer, arbeider, pleier 
fritid, shopper, 

 bor og lever 
 

24 t i døgnet! 

Men hva skal vi egentlig «organisere»? 



Alt henger sammen med alt. Illustrasjon: Camilla Ihlebæk 
 http://www.umb.no/statisk/helse/2012_folkehelsepaatversrapport.pdf 
 

Hmmm… Hva var det nå igjen vi skulle…. 

http://www.umb.no/statisk/helse/2012_folkehelsepaatversrapport.pdf
http://www.umb.no/statisk/helse/2012_folkehelsepaatversrapport.pdf


 

FRA FOREBYGGING TIL 
SAMFUNNSBYGGING! 
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Hvilke tiltak  kan vi egentlig organisere,  
jamfør «det systematiske folkehelsearbeidet»? 



«Enkelt» å organisere (vel…)? 
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Fire hovedområder for kommunal innsats 



Hey! Hvordan gjør vi dette, da? 
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Fire hovedområder for kommunal innsats 



Folkehelsetiltak i 
«kommunal regi» 

Folkehelsetiltak i 
«lokalsamfunnets regi» 



Alt henger sammen med alt. Illustrasjon: Camilla Ihlebæk 
 http://www.umb.no/statisk/helse/2012_folkehelsepaatversrapport.pdf 
 

ER DET I DET HELE TATT 
MULIG Å ORGANISERE 

FOLKEHELSETILTAK SOM 
RETTER SEG MOT ALLE 

FAKTORER SOM PÅVIRKER 
FOLKEHELSA??? 

http://www.umb.no/statisk/helse/2012_folkehelsepaatversrapport.pdf
http://www.umb.no/statisk/helse/2012_folkehelsepaatversrapport.pdf


De viktigste faktorene som 
fremmer helse og livskvalitet 
for folk er nok utenfor kommunens 
direkte kontroll… 

Men vi må bruke alle våre virkemidler for å 
påvirke samfunnsutviklingen i en mer  

rettferdig og «helsevennlig» retning  

(creating the conditions….) 



ORGANISERE + 
MOBILISERE  

 
= 
 

SANT 



Organisering + Mobilisering  
krever innovasjon og ny offentlig ledelse 

• Sosial innovasjon er nødvendig for å skape livskraftige 
samfunn og utvikle gode og bærekraftige løsninger av 
sosiale problemer 

• Innovasjon oppstår når aktører og grupper med ulike 
perspektiver setter seg sammen for å løse et problem 

• Vi må endre relasjonen mellom kommunen og resten av 
samfunnet for å lykkes med å utjevne urettferdige 
forskjeller og skape helse og trivsel og for alle innbyggere.  

• Samskaping mellom offentlig sektor (på tvers av sektorer 
og nivåer!), sivilsamfunn, frivillighet og næringsliv! 

• Krever endring i styringssett og ledelse – fra New Public 
Management til New Public Governance (Whole-of-society 
approach). Tillit, dialog og relasjoner er viktige stikkord! 



…men må ledes med 
utgangspunkt i verktøy  
som forener kunnskap, mål, 
strategier, tiltak og 
prioriteringer, slik at vi kan 
håndtere en kompleks verden.. 

Yes!  
Jeg har en 

plan  
(som håndterer 
kompleksitet og 

helhet!)  



FØ
R

IN
G

ER
 

V
ER

D
IE

R
 

K
U

N
N

SK
A

P
SG

R
U

N
N

LA
G

 

Revidering av folkehelsestrategi  
Utvikling av drift og lokalsamfunn 

Planstrategi 2013-2016 

Verktøy: kommuneplan 
Prosess 2014 

Helhetlige løsninger - kommunedelplaner 

Helse Oppvekst Kultur Næring Sentrum 

Gjeldende  temaplaner og kommunedelplaner 

Innramming av perspektiv 



  
  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 

Levanger kommune  Verdal kommune 

Visjon: Livskvalitet og vekst 
 bærekraftig politikk - en god start og mestring hele livet – rause og robuste livsmiljøer 

 
A

d
m

in
is

tr
as

jo
n

ss
je

fe
n

s 
fo

rs
la

g 
3

0
.0

9
.1

4 



SAMFUNNSMÅL 

Vi jobber for å oppnå følgende 
samfunnsmål: 
  
• Våre kommuner er gode 

samfunn å leve i hele livet, og 
alle føler seg som en verdsatt 
del av fellesskapet 
 

• Alle barn får en best mulig 
start på livet 

 
• Alle innbyggere opplever 

trygghet, mestrer hverdagen, 
og har flere aktive leveår med 
god helse og trivsel 
 

• Våre kommuner er en 
utviklingskraft i en bærekraftig 
og robust del av Midt-Norge 



STRATEGIER 
For å nå samfunnsmålene skal kommunene  A) Sikre en bærekraftig politikk, B) prioritere en god start og mestring hele livet og C) Skape 
rause og robuste livsmiljøer. De blå tekstboksene utdyper enkelte strategier. 
 

A) Sikre en bærekraftig politikk 
• Prioritere forebygging og tidlig innsats 
• Prioritere tiltak som favner store deler befolkningen  
• Sikre at kommunal innsats prioriteres etter innbyggernes behov 
• Legge til rette for et innovativt og lønnsomt arbeids- og næringsliv og økt matproduksjon   
• Ta tydeligere ansvar for miljø- og klimautfordringene 
• Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med 

kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, frivillighet og offentlige aktører 
• Sikre helhetsløsninger, koordinerte arbeidsprosesser og fremtidsretta og kunnskapsbaserte  tjenester 
• Avstemme politikk og tjenesteproduksjon gjennom forpliktende, helhetlig og økonomisk bærekraftig planverk 

  

Tre hovedstrategier som svarer på 
samfunnsmålene og henger sammen:  
 
A)Sikre en bærekraftig politikk 
B)Prioritere en god start og mestring  
    hele livet 
A)Skape rause og robuste livsmiljøer 



Direkte kobling mellom 
strategiene og prioriteringer i 
økonomiplanen 

Eksempel fra kommunedelplan oppvekst i Levanger – 
handlingsdel. Klipp-og-lim-system til økonomiplan og budsjett 
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Revidering av folkehelsestrategi  
Utvikling av drift og lokalsamfunn 

Planstrategi 2013-2016 

«Hvordan kan det organiseres?» 
Prosess 2014 

Helhetlige løsninger - kommunedelplaner 

Helse Oppvekst Kultur Næring Sentrum 

Gjeldende  temaplaner og kommunedelplaner 

Innramming av perspektiv 



Hva har vært vanskelig? 

 Kortsiktige handlinger skygger for langsiktige strategier (særlig når 
økonomien er dårlig…). Gjelder både administrasjon og politikk! 

 Vanskelig å erkjenne at vi lever i en kompleks verden som krever 
komplekse løsninger (vi liker å forholde oss til vår lille «boble») 

 Språk og formuleringer! Ulike forståelser, verdier, tolkninger… 

 Formidling av kunnskap og sammenhenger 

 - «Kan vi stole på tallene…???» «Vi kan jo ikke sammenligne oss 
med England og andre land i Europa…»  

 Oppdage viktige tiltak og virkemidler vi har, men som ikke er i bruk! 

 Makt- og interessekonflikter og profesjonsproteksjonisme  

– «bare dere ansetter flere fra vår profesjon, så skal vi løse 
problemet…» 
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Nettverk, partnerskap og 
allianser gir innovasjons- og 
utviklingskraft  

 Avgjørende å spille på lag med gode krefter som 
kan hjelpe oss til å bygge evnen og viljen som 
kreves for å implementere helse, trivsel og 
rettferdig fordeling i alt vi gjør 

 

– Folk, organisasjoner, foreninger, næringsliv og alle som 
kan bidra i lokalsamfunnet! 

 

– Sunne kommuner – WHOs norske nettverk 

– Partnerskapsavtale med UCL/Marmot review team 

– HUNT, HiNT, KS, Fylkeskommunen, …. 

– Andre lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 
ressurser 
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Erkjennelser så langt.. 

 Implementering av folkehelse i alt vi gjør tar tid 
og krever modning. Noen kameler må svelges 
for å oppnå langsiktig virkning.  

 

 Folkehelse, og særlig sosiale ulikheter i helse, 
er  tema som vekker verdidebatter og følelser. 

 

 Folk må føle at det angår dem dersom det skal 
bli faglig eller politisk relevant. Dette er helt 
avgjørende når vi ORGANISERER kommunens 
innsats og MOBILISERER for et mer 
helsefremmende og rettferdig samfunn. 
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Evne og vilje er avgjørende 
faktorer for å lykkes!!! 

 Lokalt kunnskapsgrunnlag, forskningsbasert 
argumentasjon og en strategisk plassert utviklingsstab 
med ansvar for helhetlige prosesser og kompetanse 
innen bl.a. analyse, folkehelse, samfunnsplanlegging, 
økonomiplanlegging og prosessledelse har vært 
avgjørende. 

 

 Skape og utnytte «windows of opportunities» med 
koordinerte planprosesser som gir nødvendig helhet og 
framtidsretta utvikling av tjenester og samfunn.  

 

 Forankring i politisk og adm. ledelse er nødvendig for å 
lykkes. Plan er et genialt lederverktøy for organisering 
og mobilisering (det som etterspørres fra politisk og 
adm. ledelse får fokus og blir gjort)  
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Organisering av tiltak 
Mobilisering av tiltak 

--- 
Avhengig av FOLK og  

som vil og kan  
 
 



  

 

 

Ta kontakt på  

 

Epost: dihe@innherred-
samkommune.no 

 

Tlf: 93043714 

Takk for meg! 

mailto:dihe@innherred-samkommune.no
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