
Mandat for kommunalt, tverrsektoriell Folkehelseforum, Eigersund 
kommune 
 
 
Bakgrunn: 
 Folkehelseloven gir kommunen ansvar for å ”fremme befolkningens helse, trivsel, 

gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelser, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å 
beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen” (§ 4). 
Folkehelse skal gjennomsyre ”alt du gjør”. Prinsippet om å fremme folkehelse i alle 
etater i kommunen, ”helse i alt du gjør” gjelder for kommune, fylke og stat. 

 Bestemmelsene i det nye lovverket er tilpasset plan og bygningsloven. Årsaken er at 
plan og bygningsloven legger klare føringer for forhold nettopp der menneskene lever 
og bor. Eller sagt på en annen måte plan og bygningsloven legger føringer som får 
innvirkning på hvilken helse som skapes og om innbyggerne har mulighet for å ta 
sunne og gode helsemessige valg. 

 Eigersund kommune har fornyet partnerskapsavtalen med Rogaland Fylkeskommune 
om Folkehelse. Her er det flere krav som må oppfylles, blant annet etablering av 
kommunalt Folkehelseforum. 

 
Overordnet mål for tverrsektorielt folkehelsearbeid: 
 Skal bidra til å skape en bærekraftig helsetjeneste, fremme god helse, forebygge og 

utjevne sosiale helseforskjeller.  
 Arbeidet knyttes opp til kommunens visjon; Eigersund kommune- Sammen for alle. 

Viktige verdier vil være løsningsorientert, kompetent og vennlig. 
 
Forslag til oppgaver for Folkehelseforumet: 
 Jobbe med/koordinere tiltak som fremmer god helse og utjevne sosiale helseforskjeller 

i kommunen. 
 Deltakerne skal gi anbefalinger om hva hver etat skal iverksette av tiltak (kortsiktig og 

langsiktig) knyttet til områder innen folkehelsearbeid. ”Helse i alt vi gjør”. 
Utgangspunktet bør være tiltak som imøtekommer folkehelseutfordringene. Nedfelles 
i årlig Handlingsplan for Folkehelse. 

 Bidra til etablering av gode evalueringsrutiner for det kommunale folkehelsearbeidet. 
 Fungere som referansegruppe for folkehelsekoordinator. 
 Fungere som bindeledd mellom de ulike nivåene i kommunen og det politiske miljøet. 
 Aktiv rolle ovenfor frivillige lag og foreninger. 
 Ved behov; etablere prosjektgrupper som får ansvar for gjennomføring av diverse 

prosjekter og tiltak som iverksettes, relatert folkehelsearbeid. 
 
Medlemmer: 
Folkehelseforumet vil ivareta det tverrsektorielle perspektivet med barnehage, skole, kultur, 
plan og friluftsliv, frivillighet, helse og eldre/funksjonshemmede. I tillegg er det viktig å ha 
med ordføreren da tenkningen og arbeidet med folkehelsearbeid er både 
administrasjon/ledelse og stor grad politikk. Forumet består av: 
 Ordfører - møteleder 
 Folkehelsekoordinator – sekretær  
 Plansjef  
 Kommuneoverlege 
 Leder av fysio- ergoterapiavdelingen 



 Oppvekstkoodinator 
 Kulturkosulent 
 Helsesøster (barn- og unges representant i plansaker) 
 Leder av frivilligsentralen 
 Rådgiver natur- og friluftsliv 
 Representant fra Dalane Friluftsråd 
 Representant fra Rogaland tannhelse 
 Sykkelbykoordinator 

 
 
 
Møtefrekvens; Hver 6. uke. Det settes opp datoer for et halvt år om gangen. 
 


