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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål  
I planstrategi for Fredrikstad kommune 2020–2023 står det at Kommunedelplan folkehelse 
skal rulleres i 2023. Den nye planen skal hete Kommunedelplan folkehelse og levekår.  

Kommunedelplan folkehelse og levekår skal legge til rette for å bedre folkehelsa i 
Fredrikstad, ved å legge gode rammer for kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid. 
Kommunedelplanen skal legge til rette for et folkehelsearbeid som er kunnskapsbasert, 
tverrfaglig, systematisk og basert på medvirkning.  

Formålet med kommunedelplanen er todelt. For det første skal planprosessen brukes til å 
fremme kunnskap om hva som er vesentlig for å bedre folkehelsa i Fredrikstad. For det 
andre skal planen være et styringsdokument for framtidig utvikling, og gi politiske føringer på 
områdene folkehelse og levekår. Planen skal videre følge opp mål i Kommuneplanens 
samfunnsdel 2018–2030.  

1.2 Planprogram 
I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet for alle regionale planer, kommuneplaner og kommunedelplaner.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og hvordan 
det skal legges til rette for medvirkning. En kommunedelplan er en betegnelse på en plan for 
bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). 

1.3 Føringer for planarbeidet 
Planen er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel, og følger opp kommunens ansvar som 
følger av folkehelseloven.  

Folkehelseloven legger føringer for kommunenes arbeid med folkehelse. Kommunen skal 
fremme en samfunnsutvikling som styrker folkehelsa og utjevner sosiale forskjeller i helse og 
levekår. Dette krever systematisk og langsiktig innsats, samt tverrfaglig og tverrsektoriell 
tilnærming fra kommunens side. Loven beskriver hvordan arbeidet skal bygge på en oversikt 
over folkehelseutfordringer i kommunen, og at kommunen ut ifra denne oversikten skal 
analysere og vurdere sammenhenger. Videre skal kommunen definere hovedutfordringene, 
sette mål og iverksette tiltak.  

Grunnlaget for god helse legges først og fremst utenfor helsetjenesten, og til dels utenfor 
kommunens ansvarsområder. Dette utfordrer offentlige sektorer og aktører i sivilsamfunnet til 
å samarbeide.  

Kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseloven og plan- og bygningsloven gir de viktigste 
formelle rammene for Kommunedelplan folkehelse og levekår. Andre sentrale dokumenter i 
arbeidet med kommunedelplanen er stortingsmeldinger, NOUer og 
kunnskapsoppsummeringer på folkehelse- og levekårsområdet, nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging 2019–2023, regional plan for folkehelse i Østfold, regional 
planstrategi for Viken, samt kommunens egne levekårskartlegginger og helseoversikten.  
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Planarbeidet vil også hensynta og bidra til å følge opp andre relevante planer og politiske 
vedtak i Fredrikstad kommune, som Kommunedelplan oppvekst, Kommunedelplan kultur, 
Kommunedelplan helse og velferd, Kommunedelplan klima og Kommunedelplan aktive liv.  

Kommunens folkehelsearbeid bygger på de fem prinsippene for folkehelsearbeid:  

• Utjevne sosiale helseforskjeller  
• "Helse i alt vi gjør" (Health in All Policies)  
• Bærekraftig utvikling  
• Føre-var  
• Medvirkning  

2. Planprosessen med frister og deltakere 
Kommunedelplan for folkehelse og levekår skal være tverrfaglig og tverrsektoriell. Alle 
politiske utvalg og råd involveres i planprosessen. Prosessen med kommunedelplanen skal 
skape bevissthet og kunnskap om folkehelse, og invitere til tverrfaglig og tverrsektorielt 
arbeid i kommunen. Videre er sivilsamfunnet; innbyggere, frivillige lag og foreninger og 
lokalsamfunnsutvalgene for å nevne noen, sentrale samarbeidspartnere.  

Arbeidet ledes av Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Kommunedirektørens ledergruppe 
er styringsgruppe for arbeidet. Planarbeidet utføres i samarbeid med en arbeidsgruppe med 
deltakelse fra alle seksjoner i kommuneorganisasjonen. Arbeidsgruppa baseres på den 
eksisterende tverrsektorielle arbeidsgruppa for folkehelse og levekår.  

Arbeidet med Kommunedelplan folkehelse og levekår starter formelt våren 2021 og vil pågå 
til juni 2023. Planen vil, når den er vedtatt, gjelde for perioden 2023–2030.  

Framdriftsplan:  

• planprogram legges ut på høring 29.03.2021  
• høringsfrist 10.05.2021  
• bystyret vedtar planprogram 17.06.2021  
• oppstart planarbeid august 2021  
• evaluering av eksisterende plan og struktur ferdig september 2021  
• fornyet kunnskapsoversikt ferdig november 2021  
• oppstart ekstern og intern medvirkning november 2021  
• ny levekårskartlegging og helseoversikt ferdig august 2022  
• plan klar til høring desember 2022  
• plan vedtas juni 2023  

3. Status 

3.1. Kommunedelplan folkehelse 2015–2018 
Kommunedelplan folkehelse 2015–2018 var kommunens første folkehelseplan. Den 
operasjonaliserte mål i daværende kommuneplan, med særlig vekt på å utjevne sosial 
ulikhet i helse. Kommunedelplanen var også Fredrikstad kommunes første folkehelseoversikt 
etter folkehelseloven, den andre folkehelseoversikten kom i 2020.  
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Prosessen med planen var viktig for å skape forståelse for folkehelse og levekår i 
kommuneorganisasjonen og politisk. Planens kapittel «Helse i alt vi gjør» beskrev hvordan vi 
skulle følge opp kommunedelplanen og hvordan vi skulle organisere det tverrsektorielle 
folkehelsearbeidet, inkludert beskrivelsen av rollen og sammensetningen av arbeidsgruppe 
folkehelse og levekår.  

I løpet av perioden fra første levekårskartlegging og oppstart av planprosessen til 
folkehelseplanen og fram til i dag, har det tverrsektorielle samarbeidet og kunnskapen om 
folkehelse og levekår i kommuneorganisasjonen utviklet seg betraktelig. Mulighetene for å få 
til reelt tverrsektorielt samarbeid og løsninger er forsterket.  

Innretning og struktur på folkehelseplanen anses i hovedtrekk å være hensiktsmessig. I 
planprosessen legges det derfor opp til å bygge ny plan for folkehelse og levekår på 
eksisterende folkehelseplan. Kapittelet «Helse i alt vi gjør» må oppdateres, slik at det bedre 
beskriver hvordan planen skal følges opp i planperioden.  

3.2 Folkehelsearbeid og folkehelsestrukturer 
Folkehelse og levekår er samfunnsfloker, og løsningen på disse finnes ikke i én sektor alene. 
Den brede forståelsen av folkehelse og folkehelsearbeid må derfor videreføres og forsterkes. 
Det utføres mye godt folkehelsearbeid i mange deler av kommunen. Denne innsatsen må 
forsterkes, og ikke minst sees mer i sammenheng, da en tydeligere sammenheng mellom 
tiltakene vil gi bedre effekt.  

Det er i dag for svak kobling mellom kommunens utfordringsbilde, satsingsområder, og det 
organisasjonen måles på (styringssystemet). Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid om 
konkrete tiltak for å møte de prioriterte utfordringene må forsterkes.  

3.3 Folkehelseoversikt og levekårskartlegging 
Levekår og levekårskartleggingen har siden 2012 vært en viktig del av Fredrikstad 
kommunes folkehelsearbeid. Levekårskartleggingen, levekårsarbeidet, folkehelseoversikten 
og folkehelsearbeidet eksisterer i dag i for stor grad som parallelle løp. Det er behov for å 
knytte disse dokumentene og oppgavene tettere sammen.  

Levekårskartleggingen (2020) og helseoversikten (2019) viser oss at utfordringsbildet i 
Fredrikstad på flere områder er de samme, men forsterket, som ved forrige 
kommunedelplan.  

Det er store sosiale forskjeller i helse, i tillegg til at forskjellene generelt øker. I korte trekk 
forteller statistikken fra levekårskartleggingen og helseoversikten at kommunen er preget av 
en rekke forhold som gir folkehelseutfordringer:  

• sosial ulikhet i helse er vår største utfordring  
• økende forskjeller mellom levekårssonene  
• økende sykelighet; både fysisk og psykisk  
• økende andel uføre  
• fallende sysselsetting  
• økende lavinntekt, spesielt i barnefamilier  
• lavt og fallende mestringsnivå i skolen (målt som «andelen barn på laveste nivå 

leseferdighet og regneferdighet i 5. klasse»)  
• redusert frafall i videregående opplæring, men fortsatt høyt  
• økt opplevelse av stress og press, både blant unge og voksne  
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3.4 Covid-19 og planprosessen 
Smitteverntiltak og lignende er ikke tema for Kommunedelplan folkehelse og levekår, dette 
beskrives i eget planverk og rutiner, men koronapandemien har medført store endringer. 
Også i Fredrikstad har vår hverdag blitt endret, med mindre sosial kontakt, både på jobb og i 
fritid.  

Konsekvensene av pandemien vil påvirke samfunnet i lengre tid, og vil legge føringer for 
prioriteringer og samfunnsutviklingen. Vi ser allerede tegn på at pandemien har ført til økt 
psykisk uhelse og økte sosiale forskjeller. Flere enn tidligere står utenfor arbeid. Dette kan 
påvirke vår sosiale, mentale og fysiske helse. Konsekvensene av pandemien rammer utsatte 
grupper hardest.  

Digitale plattformer har i økende grad blitt en del av manges hverdag, i tillegg til at 
mobilitetsbehov og reisevaner er endret.  

For selve planprosessen kan pandemien gi utfordringer knyttet til medvirkning. I første fase 
av planprosessen vil trolig folkemøter, slik vi kjenner det fra tidligere, måtte erstattes med 
digitale løsninger. Men med økt kunnskap om digitale løsninger, vurderes dette også som en 
mulighet til å nå ut til flere og bredere i medvirkningsprosessen.  

4. Definisjoner som er sentrale for planprosessen 
Det brede helsebegrepet i folkehelse: Helse er overskudd til å mestre hverdagens krav.  

Sosial bærekraft: Benyttes ofte i sammenheng med folkehelse. Vi bruker FNs definisjon «om 
å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv».  

Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.  

Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke de 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.  

Levekår: Arbeidsmarked, helse, økonomi, sosiale relasjoner, psykiske vansker, nærmiljø og 
bolig er de sju levekårskomponentene. Levekår kan defineres som individenes tilgang på 
ressurser som de kan bruke på ulike arenaer for å kontrollere og bevisst styre sine livsvilkår. 
Den største utfordringen med levekårene i Fredrikstad kommune er på grunn av sosial 
ulikhet.  

Levekårskartlegging: Fra og med 2012 har Fredrikstad kommune kartlagt levekår på lavere 
geografisk nivå. Hensikten er å følge opp målene i kommuneplanen fra 2011, og senere 
2018. Det innhentes statistikk fra SSB på ulike indikatorer, som til sammen gir et helhetsbilde 
over levekår i Fredrikstad. Kartleggingen gjøres hvert annet år. 

Levekårene skal etter folkehelseloven (2011) kartlegges gjennom en helseoversikt som skal 
være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 
konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksomme på trekk ved 
utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 
sosiale helseforskjeller.  

Livskvalitet: Som et helhetsperspektiv på livet til enkeltmennesker og grupper og dekker 
grunnleggende komponenter som frihet, trygghet og fellesskap. Komponentene består av 
både subjektive og objektive kvaliteter.  



7 
 

5. Hovedtema i planen 
Sentrale tema i planprosessen og den ferdige planen bør være egnet til å møte de 
utfordringene som har blitt løftet fram i folkehelseoversikten og levekårskartleggingene:  

• Bidra til bedre oppvekstvilkår for alle barn.  
• Redusere sosial ulikhet og ulikhet i levekår.  
• Få flere innbyggere sysselsatt.  
• Bidra til større grad av inkludering og ressursmobilisering i alle nærmiljø.  
• Få kommuneorganisasjonen bedre rustet til å løse utfordringene.  

I løpet av planprosessen vil arbeidet med kunnskapsgrunnlag og medvirkning trolig gi nye 
aktuelle tema til endelig plan. Det er derfor rom for justeringer underveis i planarbeidet.  

Følgende tema skal vurderes nærmere i planarbeidet:  

• organisering av arbeidet med levekår og folkehelse  
• sosial ulikhet i helse og levekår – de bakenforliggende årsakene  
• sammenhengene mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft 
• FNs barnekonvensjon  
• FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• barns oppvekstvilkår  
• sysselsetting for sosial bærekraft  
• byutvikling og fortetting – muligheter og utfordringer  
• lokalsamfunnsutvikling og områderettet arbeid  
• tilgjengelighet 
• medvirkning  
• frivillighet  
• egenmestring  
• hverdagsaktivitet  
• skader og ulykker  

6. Medvirkning 
I Kommuneplanens samfunnsdel står det: «Fredrikstad skal være en utadvendt kommune, 
hvor vi inviterer innbyggere, næringsliv, høgskole og forskningsinstitusjoner til samhandling». 
Medvirkning er en av de fem sentrale prinsippene for godt folkehelsearbeid. Vi vil underveis i 
prosessen bruke flere metoder for å inkludere ulike deler av samfunnet og 
kommuneorganisasjonen i utarbeidelse av planen. 

Kommunen er én av flere viktige aktører i samfunnsutviklingen. Det er viktig med en bred 
medvirkning for at flest mulig skal høres, men også for at vi skal kunne få en best mulig plan 
for utviklingen av Fredrikstadsamfunnet. Vi vil bruke en kombinasjon av metoder, og bruke 
eksisterende strukturer (råd, utvalg, lokalsamfunnsutvalg). Vi mener dette er effektivt, 
samtidig som det vil sikre at alle grupper høres, og at vi kan få nødvendige og viktige innspill 
for å lage en god plan for Fredrikstadsamfunnet.  

Medvirkningsmetoder vi vil benytte:  

• Orienteringer og drøftinger i råd og utvalg.  
• Tradisjonelle medvirkningsmetoder: folkemøter, workshops med invitasjon til sentrale 

partnere i samfunnsutviklingen.  
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• Digitale møter, for å nå flere og bredere.  
• SOSLOKAL: Fredrikstad kommune er del av et forskningsprosjekt som startet opp 

høsten 2020. Prosjektet ledes av Kristiansand kommune og er et samarbeid med 
blant annet Stavanger kommune, Sunne kommuner, OsloMet og Universitetet på Ås 
(NMBU). Prosjektet skal undersøke betydning av sosial bærekraft i kommunal 
kontekst. Alle kommunene skal gjennomføre et medvirkningsprosjekt som heter 
«Place Standard Tool» eller «Stedskompasset». Fredrikstad kommune skal 
gjennomføre Stedskompasset våren 2022. Dette vil gi viktig kvalitativ kunnskap om 
innbyggernes opplevelser av ulike kvaliteter ved sine nærmiljø. Informasjonen vil 
supplere levekårskartleggingen og helseoversikten. 

7. Behov for utredning 
Oppdatert kunnskapsoversikt og ny helseoversikt/levekårskartlegging. 
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