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FOLKEHELSEUTVALG I FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med igangsatt arbeid med folkehelse i 2009 ble det definert mandat for
folkehelsearbeidet samt opprettelse av folkehelseutvalg. (KOM-048/09). Utvalgets hensikt var å
foreslå strategier og utarbeide planer for folkehelsearbeidet i Fauske kommune.

Det ble lagt vekt på at folkehelsearbeidet handler om alle som bor i Fauske kommune og at det
krever en solid politisk, administrativ og faglig foraning. Formanskapet ble styringsgruppe
for folkehelsearbeidet.

Siden 2009 har mye skjedd innen folkehelseområdet i Fauske kommune. Kommuneplanens
samfunnsdel er revidert og folkehelse er sterkt fokusert i planen.

Folkehelseutvalget fra 2009 består av:

1) Ordfører i Fauske kommune
2) Enhetsleder familesenteretlhelse

3) Enhetsleder plan - utvikling

4) Kommuneoverlege

5) En representant fra NA V
6) En representant fra Fauske videregående skole

7) En representant rekrttert gjennom Fauske idrettsråd

8) En representant rekruttert gjennom Fauske Frivilighetssentral
9) En representant fra Valnesfjord Helsesportssenter

10) En representant rekrttert gjennom Fauske næringsforu
11) En representant rekrttert gjennom Kommunalt foreldreutvalg (KF AU) i Fauske kommune
12) En representant fra Fauske eldreråd

Sekretær: Folkehelserådgiver



Saksbehandlers vurdering:

Folkehelseutvalget har ikke vært i drift på 1 li år. Ideen med å ha et bredt. samensatt utvalg er
god. Å samle alle medlemmene av utvalget og få et oppriktig engasjement i en ellers travel
hverdag har vist seg å være utfordrende. Det er behov for å gjøre folkehelseutvalget om til et
mere handlekraftig utvalg med færre representanter enn tidligere, og med politisk og
administrativ deltakelse.

Folkehelseutvalget mandat skal som tidligere vedtatt være å bidra til gode oppvekst- og levekår
for alle i Fauske kommune (KOM-048/09). Arbeidet skal preges av fremmende strategier med
fokus på faktorer som bidrar til helse og hvordan menneskelige ressurser utvikles. Dette
innebærer konket og målrettet arbeid på områder som skole og barnehage, bo- og nærmiljø,

infrastrutur og byutvikling, fritid og arbeidsliv.

Utvalget skal arbeide for at for innbyggerne i Fauske kommune får:
· En god start i livet
· En god oppvekst

· Et helsefremmende voksen- og arbeidsliv
· En helsefremmende alderdom

For å få til dette skal utvalget arbeide for
· å gjøre det enklere for individet å ta ansvar for egen helse
· å etablere brede allanser for folkehelsearbeidet mellom offentlig, frivilig og privat sektor
· å stimulere helsetjenesten til å forebygge mer og ha økt fokus på helsefremmende strategier
· å utvikle kunnskapsbaserte tiltak og praksis på alle nivå og områder i kommunen

Som tidligere er formannskapet folkehelseutvalgets styringsgruppe.

Folkehelseutvalget representanter oppnevnes for 2 år av gangen, med mulighet til forlengelse for
å opprettholde kontinuitet i utvalget.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med:

1. To politisk representanter oppnevnt av formanskapet.
2. To administrative representanter oppnevnt av rådmanen.
3. Folkehelserådgiver Irene Larssen.

Even Ediassen
rådmann


