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Folkehelseoversiktens plass i plansystemet 
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Organisering av arbeidet  
 

• Arbeidsgruppe 

• Rådmannens ledergruppe + utvida møte 

• Områdemøtene 

• Virksomhetsplaner + årsberetninger 

• Rådene, komiteer og bystyre 

Side 4 
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Hvordan framstilles Risør kommune? 

• Fhis Folkehelseprofil med barometer 

• Fylkesmannens kommunebilde 

• Kommunens utfordringsdokument 

• Annen statistikk 

–Kjenner vi oss igjen? 

–Er det noe vi må undersøke nærmere? 
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Områdene som skal belyses 
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Kortversjon - oppsummering 
 
Funn innen hvert temaområde: 

–Risør sett i forhold til landet 

–Særlige utfordringer 

–Lokale ressurser  
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Mer negativt resultat enn landet 

Negativt eller positivt? 

Mer positivt resultat enn landet 

Kan (muligens) påvirkes på sikt 

Kan påvirkes på kortere sikt 

 

Tiltak/ressurser med potensiale 

Ressurser og etablerte tiltak som fungerer og 
må vedlikeholdes 
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Fullversjonen  

Psykisk 

helse  
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Folkehelseundersøkelse https://youtu.be/gFV9f_CoEVs 

https://youtu.be/gFV9f_CoEVs


RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Folkehelsebarometeret fra fhi 
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Komiteenes ansvarsområder 
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Folkehelsetiltak  

• Tiltak som har effekt - fortsette 

med det vi er gode på 

• Tilrettelegge for gode valg 

• Følge opp i kommunens 

plansystem 

 


