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Har det betydning for budsjettarbeidet å vite 

hvordan innbyggerne i Fauske har det? 
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Sitat: 

« Det er blant annet denne informasjonen 

som bør være med på å danne grunnlaget 

for framtidige økonomiske prioriteringer i 

kommunen.»  
Økonomisjef 
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Hva skal vi vite noe om? 

• Helsetilstanden i befolkningen 

• Årsaksforhold som kan påvirke 

helsetilstanden 
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FOLKEHELSELOVEN 

KAPITTEL 2. KOMMUNENS ANSVAR 

§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 

kommunen 

 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på denne.  
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FOLKEHELSELOVEN 

KAPITTEL 2. KOMMUNENS ANSVAR 

§ 6. Mål og planlegging 

 

« Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter 
plan- og bygningsloven fastsette overordnede mål og 
strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i 
oversikten etter § 5» 
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FOLKEHELSELOVEN 

KAPITTEL 2. KOMMUNENS ANSVAR 

§ 7. Folkehelsetiltak 

 

«Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte 

kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant 

annet omfatte bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske 

og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og 

ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annenrusmiddelbruk». 
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HVA GJØR VI? 

• Avklare hva kommunen bør ha oversikt over 

• Avklare hvilke kilder som finnes 

• Finne hovedtrekk ved helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 

• Ha fokus på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 
helseforskjeller 

• Utarbeide en oversikt til kommunestyret om helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer 1 gang i året, første gang 15.12.2015 

• Hvert 4. år innarbeides oversikten i planstrategien, jfr. lovkrav i 
plan – og bygningsloven § 10-1. 

 

 

 

Gruppens mandat er gitt av Rådmann 
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HVA ER STATUS 
Fremskaffe 
informasjon 
om helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer 
i befolkningen 

Vurdere  
konsekvenser og 
årsaksforhold 
 
Definere 
• Hovedutfordringer 
• Ressurser 

Utarbeide grunnlag for 
beslutninger om tiltak og 
videre innsats 
 
• På kort sikt 
• Langsiktig planlegging 



TEMA SOM SKAL OMTALES 

a) Befolkningssammensetning 

b) Oppvekst- og levekårsforhold 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d) Skader og ulykker 

e) Helserelatert atferd 

f)  Helsetilstand 
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INNHENTING AV INFORMASJON 

• Folkehelseinstituttets statistikkside- kommunehelsa og 
folkehelseprofil for Fauske kommune 

• Utdanningsdirektoratet – skoleporten  

• SSB – statistikkbanken 

• NAV - statistikk 

• Helse- og miljøtilsyn Salten IKS  

• Ungdata undersøkelse 2013, KoRus - Nord  

• Kostra  

• Brukerplan 

• Fauske kommune  - dialogmøter 
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VURDERE ÅRSAKSFORHOLD OG KONSEKVENSER 
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MYE OG VIKTIG INFORMAJON 



4.1.2 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING 

 

Tabell 2     Framskrevet folkemengde for utvalgte år til 2040, med utgangspunkt i folketallet 

per 1.7.15 

  2020 2025 2030 2040 

  

Hele landet 

Alle aldre 5 450 104 5 710 613 5 948 156 6 323 562 

80 år + 226 940 266 983 346 660 455 588 

  

Nordland 

Alle aldre 248 576 254 358 259 753 267 161 

80 år + 12 523 14 541 18 345 23 285 

  

Fauske 

Alle aldre 9 634 9646  9 657 9 594 

80 år + 519 631 829 1003 

  

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 
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Befolkningsframskrivinger kan tjene mange formål og fungere som et nyttig verktøy for planlegging i 
kommunene. Det kan for eksempel danne grunnlag for planlegging av framtidige behov i hver enkelt 
kommune med bakgrunn i framtidig befolkningsstørrelse. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa 
statistikkbank. http://khs.fhi.no 

http://khs.fhi.no/
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https://www.youtube.com/watch?v=0k7TIK4

xKcY&feature=player_detailpage 
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https://www.youtube.com/watch?v=0k7TIK4xKcY&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=0k7TIK4xKcY&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=0k7TIK4xKcY&feature=player_detailpage


4.1.3 ETNISITET 
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Andel personer med to utenlands fødte foreldre og fire utenlands fødte besteforeldreregistrert bosatt i 
Norge per 1. januar hvert år, i prosent av befolkningen. Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge 
er ikke med. Kilde: Folkehelseinstitutt, kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

http://khs.fhi.no/


 

20 


