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Bystyret 12.05.2016

Mandat til styringsgruppen for folkehelse

Rådmannens forslag til innstilling
Bystyret vedtar følgende representasjon og mandat for styringsgruppen for folkehelse (SFF):

SFF skal styre folkehelsearbeidet innenfor rammene lagt i nasjonale, regionale og lokale 
styringsdokument. 

Ansvarsområder:
 Lede prosesser slik at folkehelseperspektivet «helse i alt vi gjør» og medvirkning sikres i 

alle kommunale planer: Avklare mål, definere ambisjonsnivå, utarbeide strategi, foreslå 
tiltak.

 Styre arbeidet med å velge et eller flere satsingsområder som den kommunale 
organisasjonen systematisk skal jobbe med i valgperioden.

 Løfte enkeltsaker til å bli politiske saker.
 SFF eier noen prosjekter – både på overordnet nivå og på detaljnivå.

Bystyret velger fem representanter til SFF (politikere fra posisjon og opposisjon). I tillegg deltar 
kommunaldirektører fra alle avdelinger og kommuneoverlege for folkehelse på møtene i SFF. 
Folkehelsekoordinator er sekretær. SFF møtes 4 ganger i året.

Sammendrag
SFF ble etablert i 2008 med tre kommunaldirektører, kommuneoverlege folkehelse og politisk 
representasjon. Nye lovkrav gir kommunene ansvar om å praktisere et mer kunnskapsbasert, 
systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.  SFF har siden etablering hatt en viktig rolle i 



kommunens folkehelsesatsning, men mandat har manglet. Bystyret bes derfor å vedta mandat og 
representasjon til SFF.

Saksopplysninger
Formannskapet fattet i møte 2. april 2008 (sak 2007/286-18) vedtak om at Bodø kommune oppretter 
SFF bestående av 3 kommunaldirektører, kommuneoverlege folkehelse og at politisk representasjon 
vurderes av valgnemnda som innstiller til bystyret. Leder for SFF har historisk sett vært politisk 
representant fra posisjon, mens folkehelsekoordinator har vært sekretær. 

SFF har siden 2008 i stor grad hatt funksjonen som beskrevet i arbeidsområde i forslag til vedtak, 
men oppgavene har ikke vært formalisert. Nye medlemmer til SFF ble valgt i bystyrets møte den 
29.10.15. I styringsgruppemøte avholdt 15.12.15 var det bred enighet om viktigheten av 
opprettholdelse av gruppa og behovet for et tydelig mandat.   

Rådmannens ledergruppe nedsatte høsten 2014 «Oversiktsgruppa» med representanter fra alle 
avdelinger. Dette er en administrativ gruppe som har det løpende ansvar for innhenting av 
informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 

Vurderinger
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats rettet mot påvirkningsfaktorer som fremmer helse, utjevner 
sosiale helseforskjeller og forebygger sykdom. Flere av de store folkesykdommene har 
sammenheng med livsstil og kan forebygges. Folkehelseloven gir fra 2012 kommunene et klarere 
ansvar for folkehelse på tvers av sektorer og skal sikre at folkehelsearbeidet er kunnskapsbasert, 
systematisk og langsiktig. Helt konkret inneholder Folkehelseloven lovkrav om at kommunene fra 
2015 skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 

Forskrift om oversikt over folkehelsen presiserer i § 3 at kommunens og fylkeskommunens oversikt 
skal omfatte opplysninger om og vurderinger av følgende seks tema: 

 Befolkningssammensetning (demografi, flytting, etnisitet…)
 Oppvekst og levekår (arbeid, inntekt, utdanning, boforhold)
 Miljø (fysisk, kjemisk, biologisk, sosialt…)
 Skader og ulykker (omfang av ulike skadetyper…)
 Helserelatert atferd (levevaner)
 Helsetilstand (sykdommer, risikofaktorer, trivsel…)

Befolkningens helsetilstand påvirkes i stor grad av forhold som ligger utenfor helsesektoren. En
undersøkelser gjort av Riksrevisjonen i 2015 viste at 41% av kommunene ikke har etablert 
systematisk folkehelsearbeid på tvers av sektorer. Dette tydeliggjør viktigheten av at SFF har et 
presist og framtidsrettet mandat der alle kommunaldirektører er representert. 

Konklusjon og anbefaling
For å imøtekomme kravet i Folkehelseloven § 5, Riksrevisjonens undersøkelse og for å sikre et
kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i Bodø, anbefales det vedtatt mandat 
for SFF. 
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