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Kommunal planlegging som Kommunal planlegging som 
verktverktøøy i folkehelsearbeidety i folkehelsearbeidet

– i spenning mellom 
nasjonale forventninger og
kommunalt handlingsrom

Førde 27. november 2009
v/ Anders Paulsen

samfunnsutviklingssjef, Gran kommune
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Kort om Gran kommune
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Nasjonale ambisjoner
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Å fremme folkehelse – prioritert område

Overordnede nasjonale mål for folkehelsepolitikken
• Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet
• Reduserte helseforskjeller mellom etniske grupper, 

sosiale lag og mellom kvinner og menn

RUNDSKRIV IS-1/2006 ”NASJONALE MÅL, HOVEDPRIORITERINGER OG TILSKUDD FOR 2006”. 
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Kunnskap om folkehelse

9

Noen helseutfordringer
• 150 000 nordmenn er borte fra jobben hver dag pga sykdom.
• 520 000 nordmenn i yrkesaktiv alder er ute av arbeidslivet 

pga. sykdom og mottar sykepenger, rehabiliteringspenger 
eller uførepensjon. I tillegg kommer de arbeidsledige.

• Mer enn hver tiende nordmann i yrkesaktiv alder er 
uføretrygdet.

• I Oppland utbetales om lag 10 mrd i totale trygdeutgifter i 
2006.

• 27% av innbyggerne i fylket har trygd som 
hovedinntektskilde.

• … osv.

• Utfordringene er kjent – bruk dem!

Informasjon fra Oppland fylkeskommune
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Sosial ulikhet i helse

• Det er dokumentert betydelige sosiale 
ulikheter i helse i Norge – gjelder alle 
aldersgrupper og begge kjønn
(Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller, St meld nr 20 (2006–2007)

• Mye tyder på at de sosiale ulikhetene i 
helse øker

• Helsen i den norske befolkningen blir 
stadig bedre – men bedringen er størst 
blant de med høyest utdanning og 
inntekt
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Dødelighet – forskjellen øker!

12

Sosial ulikhet – entydig mønster
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«Helse i plan»

• HOD, MD og Shdir med prosjektplan med 
gjennomføringsopplegg for «Plan- og bygningsloven 
som virkemiddel i folkehelsearbeidet og 
tilrettelegging for plan- og prosesskompetanse i 
helsesektoren».

Hovedmål for «Helse i plan»-prosjektet: 
• forankre folkehelsearbeidet i det ordinære planverket 
• bygge opp plan- og prosesskompetanse i 

helsesektoren
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10-90 postulatet

• Av alle de faktorer som påvirker folks helseopplevelse, er det 
bare 10 % som helsetjenesten kan påvirke…

• … de øvrige 90 % er påvirkning fra andre områder …
• … ikke minst er folks mulighet til selv å ta ansvar for egen 

helse en vesentlig faktor 

• En viktig utfordring:
Å legge til rette for at folk selv 
kan ta gode valg for egen helse
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Folkehelsearbeid

• Folkehelsearbeid er en betegnelse for 
samfunnets samlede innsats for 
– å styrke faktorer som virker positivt på folkehelsen 
– og svekke faktorer som medfører helserisiko

• Arbeid for å fremme folkehelse omfatter innsats både 
innenfor helsesektoren – helsetjenestene, og i alle andre 
samfunnssektorer for å skape gode oppvekst- og levekår 
som grunnlag for god helse i alle grupper i 
befolkningen
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Hvorfor fokus på plansystemet

• Beslutninger som har betydning for befolkningens helse tas 
ofte utenfor helsesektoren

• Folkehelse krever sektorovergripende innsats 
Plan- og bygningsloven: verktøyet for sektorovergripende 
planlegging

• Plansystemet: arenaen for forankring, prioriteringer og 
samordning

• Helsesektoren kunnskap må bringes inn i plan- og 
beslutningsprosesser for at PBL skal bli dette verktøyet

• Helsehensyn i planlegging er IKKE først og fremst et 
budsjettspøsmål – men et «kultur»-spørsmål.
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Om planlegging
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I godt(?) selskap…

• Lukasevangeliet, 1. århundre
• Kongespegelen, ca år 1250
• Keiser Wilhelm II
• Gottlieb Daimler
• Erich Honecker, 1989

«… Det er mindre aa venta 
at det skal ganga ille 
naar det er godt 
og vitugt fyretenkt …»

«Jeg tror på hesten.
Automobilen er bare 
en midlertidig hendelse.»

«Det kommer ikke til å bli 
bygget mer enn 5000 biler på
det meste. 
Der er ikke flere sjåfører til å
kjøre dem»

«Dersom begrunnelsen  
består, vil muren eksistere 
enda 50 eller 100 år.»

Planlegging – en utfordrende og 
spennende øvelse

«Dersom en av dere vil bygge et 
tårn, setter han seg ikke da først 
ned og regner ut hva det vil 
koste, for å se om han har 
penger nok til å fullføre det?»
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Kan vi planlegge framtida?

• Ja, vi kan planlegge framtida!

Kan vi styre framtida?
• Nei, vi kan ikke vite at framtida blir som vi har planlagt

(selvfølgelig …)
• Derfor kan vi bare delvis «styre» framtida

(men det kan vi faktisk …)
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Planarbeid – for de innviede?

• NB! Planarbeid er kryptiske greier for den som ikke er «på
innsiden»

• Som planleggere kan vi med stolthet si:
Plansystemet, hvor Plan- og bygningsloven er sentral, er 
kanskje det viktigste virkemiddelet samfunnet har for å
fastlegge politiske mål, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og ivareta langsiktige miljøhensyn og 
andre allmenne interesser.
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Planarbeid – for de innviede?

• Samtidig er terminologien, som omgir planarbeid som en 
ugjennomtrengelig tåkedis. Planleggere snakker med den 
største selvfølgelighet om betydningen av: 
politisk forankring, planprogram, medvirkning, legge ut til 
offentlig ettersyn, sende på høring, innsigelse, merknader, 
handlingsdel, rullering, revisjon, tiltaksmål, effektmål, plan-
og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredning, 
sektorovergripende, rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging
(eller bare SATP – som om det skulle være mulig å skjønne 
hva det er for noe for uinnvidde…) osv. 

• Og enda har jeg ikke en gang begynt på stortingsmeldinger, 
rundskriv, brev fra ministre …
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Planlegging – en kommunikativ oppgave

• Skal gi uttrykk for den lokale politiske viljen
• Skal være forståelig for folk flest
• Skal ha tilstrekkelig faglig presisjon
• Skal ivareta hensyn i mange retninger
• Skal «holde vann» juridisk
• Skal stå i et fruktbart forhold til andre planer i det 

kommunale «planuniverset»
• Skal ha samfunnsperspektiv – hvilken samfunnsutvikling skal 

vi oppnå med det vi gjør?
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Ny Plan- og bygningslov

27

Ny Plan- og bygningslov

§ 1-1 Lovens formål 
§ 3-1 Oppgaver og hensyn i 

planlegging etter loven 
§ 4-1 Planprogram 

(utredningskrav)
§ 10-1 Kommunal planstrategi
§ 11-1 Kommuneplan
§ 11-2 Kommuneplanens 

samfunnsdel
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Ny PBL

§ 1-1 Lovens formål
• fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. 
• samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver
• Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet

og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. 
• Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og 

konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 
• Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 

planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det 
samme gjelder hensynet til barn og unges 
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 
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Ny PBL

§ 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven
Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 
e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode 

bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av 
landet 

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale 
helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet 

g) ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og 
transport 

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av 
liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle 
verdier mv. 
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Planlegging - merarbeid eller mulighet?

• Mulig man allerede nå kan få en mistanke om hva som vil 
være mitt svar… ☺

• Planlegging ER en del arbeid
• Min påstand er også at DET BØR VÆRE en del arbeid
• … fordi god innsats:

– Åpner for gode resultater
– Åpner for samlet offentlig innsats

• Men …
det er viktig at planprosessene blir gode!

• Deres holdning som planleggere har betydning for hvordan 
de dere skal planlegge for skal tenke om dette.
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Merarbeid eller mulighet?

• Det kommer i stor grad an på din holdning til det!
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Lokalt handlingsrom
i planleggingen

33

Kommunens oppgaver/virksomhet

Samfunnsutviklerrollen
innebærer et allsidig arbeid for å
• utvikle næringslivet 
• skape gode levekår for befolkningen i vid forstand
• ivareta og fremme viktige miljø- og kulturverdier 
• og så videre …
Når kommunen opptrer som samfunnsutvikler,
er de statlige føringene begrensede, og den
lokale friheten stor.  
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Lokalt handlingsrom?

• «Lokalpolitikk er bare å fordele penger … »
• «Det handler stort sett bare om lovpålagte oppgaver … »
• «Rammebetingelsene er for dårlige – vi trenger mer penger»
• «Det meste er sentralstyrt … »
• Osv. … osv. …

• Men er det virkelig sånn?

• Selvsagt er slike ting en del av virkeligheten – men det er 
langt fra hele virkeligheten!
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Bundet av lovpålagte oppgaver?

• Å yte pleie- og 
omsorgstjenester er en 
lovpålagt oppgave.

• Å velge plassering, 
utforming og organisering 
av et eldresenter er et 
kommunalt valg som kan 
innebære mange 
konsekvenser som er 
resultat av lokale 
styringsvalg.
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Bundet av statlige overføringer?

• Å yte et tilfredsstillende undervisningstilbud er en lovpålagt 
oppgave – styrt av rammebevilgninger fra staten.

• Å legge til rette for pedagogiske valg, bygningsmessig 
utforming og organisering av den pedagogiske 
virksomheten – det styres i betydelig grad lokalt.
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Et eksempel:
Ny Brandbu barneskole

38

KPL Arealdelen og Landbrukskartet (3)

Ved å legge kartene over hverandre trer et viktig bilde fram
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KPL Arealdelen og Landbrukskartet (3)
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KPL Arealdelen og Landbrukskartet (3)
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KPL Arealdelen og Landbrukskartet (3)
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BBSK: Jordvern vs Helse

Om hensynet til jordvern:
• «Plassering av ny skole vil være av betydning for 

utbyggingsretning for nye boligområder rundt Brandbu 
sentrum. Ut fra jordvernhensyn er det ikke ønskelig med 
utbyggingsretning mot nord og vest for dagens sentrum. 
Konfliktnivået vil være betydelig lavere ved utbygging i 
området Briskebyen og retning Moen/Jaren.»

Om hensynet til helse:
• Det bør bli like selvfølgelig at helsehensynene vurderes på

lignende måte.
• Men når blir det like selvfølgelig at helsehensyn vektes like 

tungt?



8

43

Det skjer noe

• Vestfold – mye brukt lekeområde ikke godkjent som 
utbyggingsområde

• Fylkesmannen i Oppland (?) – innsigelse mot utbygging i 
område mye brukt av barn som lekeområde

• Samferdselsministeren: Vil heve støtten til gang- og 
sykkelvegutbygging som ivaretar sammenhengende 
løsninger (Blindern stopp ved kryss Kirkevegringen …)

• Mål å heve «aktiv transport fra 5 til 8 % 
(jfr. Også TØI: samfunnsøkonomiske beregninger av 
utbygging av sammenhengende – barrierefrie – løsninger for 
aktiv transport i byene)
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Hva er det mulig å få til?

En hel masse!

45 46

47 48
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Samhandling næringsliv

53

Utfordringer for næringslivet

• Fravær påvirker resultatet
• Trivsel øker produktiviteten
• God opplevd helse bidrar til trivsel
• Hva resultatet på bunnlinjen av 1 % reduksjon i sykefravær?
• Hvor mange prosent er det realistisk å oppnå?
• Hvilken betydning har sosiale ulikheter?
• Hvordan er det med tilrettelegging for sykkelparkering

(barrierefrie løsninger for «aktiv transport» øker andelen 
gående/syklende med 5–8 % …)
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Hva er resultatet av 1 % mindre fravær?

1 000 000 kroner i året på bunnlinja!
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Eksempel

57

Om politikk

Ny PBL – et verktøy for politiske prioriteringer
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Om politikk …

Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst.
Den skal være noe mer.
Den politikk som er i pakt med fremtiden,
må gå ut på å gjøre mulig i morgen, 
det som er umulig i dag.

Carl Joachim Hambro (1885–1964) norsk politiker
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Jeg har forventninger!

• Ny PBL fokuserer meget tydelig på forutsigbarhet, helhet, 
samordning og samfunnsutvikling

• Jeg har forventninger til de politiske debattene som skal 
ledsage behandling av planer etter loven 
– at de må løftes opp til debatter om hvordan saker og 
planer står i sammenheng med en helhetlig politisk villet 
utviklingsretning.

• Det er krevende.
• Men jeg kommer til å bli skuffet hvis debattene uteblir!
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«Politikk er å ville»

Olof Palme
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Politisk vilje gir resultater

• Jessheim biovarmesentral

• Biodrivstoffpumpe
Bilavtale

• Gran sentrum
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Tilslutning vs Mobilisering

• Det er stor forskjell på:
– Politisk tilslutning
– Politisk mobilisering

Politisk tilslutning:
• «Tilgjengelighet for alle er et viktig prinsipp som vil skal 

vektlegge i alle planer …»

Politisk mobilisering:
• Å fatte vedtak som faktisk realiserer løsninger som sørger for 

tilgjengelighet for alle!
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Politikk er krevende

• Politikk skal ikke være synsing – derfor er det krevende
• Betinger vilje og interesse for å sette seg inn i 

– komplekse saksforhold
– faglige vurderinger
– sammenhenger på tvers av fagområder
– osv…

• Da er det også krevende for en administrasjon å framstille 
saker
– faglig solid
– sammenhengende
– godt kommuniserende

64

Planlegging – en kommunikativ oppgave

• Skal gi uttrykk for den lokale politiske viljen
• Skal være forståelig for folk flest
• Skal ha tilstrekkelig faglig presisjon
• Skal ivareta hensyn i mange retninger
• Skal «holde vann» juridisk
• Skal stå i et fruktbart forhold til andre planer i det 

kommunale «planuniverset»
• Skal ha samfunnsperspektiv – hvilken samfunnsutvikling skal 

vi oppnå med det vi gjør?

65 66

Mangfold av oppgaver lokalt
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Hvor mye aktivitet skal til?

68

Tilgjengelighet for alle (NSB)

• Inntil 30 % av
brukerne strever
med å høre 
meldinger på
tog og t-bane…

• … og mange 
sliter med å
kjøpe billetter 
på de nye 
automatene

Brukbart for alle
= brukbart for alle!

69

Framtidens pleie- og omsorgsbehov

70

Aktivitetsfremmende bomiljøer

71 72

Kunnskapsutfordringer

Bomiljøer og fysisk aktivitet
• Hvilke bomiljøer stimulerer til fysisk aktivitet?
• Hva tror vi at vi vet?
• Hva vet vi at vi vet?

• Barn i byer er mer aktive enn på landet (TØI)
• Bomiljøer som separerer trafikken stimulerer til aktivitet

• Kan helsekonsekvensutredninger gi grunnlag for å utfordre 
noen av våre tilvante forestillinger?
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Verktøy for løsninger 

• Vi ønsker å få til systemer, planer og politikk som bidrar 
positivt til folks helse og reduserer helseforskjeller

• AT dette er viktige oppgaver skal vi selge inn
• HVORDAN oppgavene skal løses er politiske prioriteringer

75

Kommer ikke «rekende på ei fjøl» …

• Det har vært noen utfordringer på veien fram mot de 
resultatene vi foreløpig har nådd

• Prosjektet heter «Helse i plan»
– navnet beskriver noe av utfordringen …

• Gran har fra før gode tradisjoner for ulike tverrfaglige 
arbeidsgrupper
– men ikke mellom helse og plan

• Vi trenger nettopp samhandlingen!

76

77 78
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Din (og min) utfordring videre

• Du skal «selge inn» helse som et område dine politikere skal 
prioritere 
– kanskje med et halvt år mellom «salgsmøte» og 
budsjettprosess

• Du må tale til både hode og hjerte
• Det handler om noe av det viktigste i folks hverdag
• Din «salgsjobb» kan få positiv betydning for folk!
• Du skal skape tro hos politikerne på at dette er viktig
• Du skal skape engasjement i administrasjonen

80

Dette er i hvert fall viktig (tror jeg …)

• For å skape tro på prosjektet hos politikerne, må du selv tro 
på det du driver med! (ellers kan du like godt la være…)
– ordene «planer» og «skrivebordsskuff» i samme setning er noe av det 
værste jeg veit!

• Lag systemer som ivaretar engasjementet
– og styr engasjementet inn i systemer som virker

• Sørg for at systemene får forbindelse til planprosesser
• Tank laaaangt – dette er en jobb for framtiden

• I Gran har vi lang vei igjen å gå – men vi tror vi er inne på et 
riktig spor som vi vil fortsette på!

• Vi kommer neppe til å lykkes med alt – men det skal ikke 
hindre oss fra å prøve!
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Om å gjøre hverandre gode

82

Hva slags bilde tegner vi av oss selv?

• Hvordan snakker vi om oss selv?
• Hvordan snakker vi om hverandre?
• Hvilke verdier formidler vi gjennom ordene?
• Hva kommuniserer vi til omverdenen gjennom ordene?

• Har vi tro på det vi driver med?
• Hvordan snakker vi om planlegging? (skrivebordsskuff?)
• Prøver vi å gjøre hverandre bedre på det vi driver med
• Skryter dere av hverandre når dere planlegger (betyr ikke 

det samme som å være enige om alt…)

• Skryt og ros – deilig å få – deilig å gi – og hvilken effekt ☺
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Å gjøre hverandre gode

• INGEN har vondt av skryt hvis de har gjort noe bra
• INGEN trenger mer til skryt hvis de har gjort noe som ikke 

ble så bra
• INGEN blir mindre ivrig på å gjøre det godt hvis andre gir 

uttrykk for at de setter pris på innsatsen

84
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Hvis du tror du er ferdig utlært,
er du ikke utlært men ferdig!

☺

86

«Politikere vi vil huske
tar beslutninger som 

skaper historie!»

Da bør vi vel
gi dem anledning

til å bli husket da …

87

www.gran.kommune.no

Takk for oppmerksomheten
og lykke til!


