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Fylkesmannen i Trøndelag



Fylkesmannens rolle og ansvar 

(fra veileder for systematisk folkehelsearbeid) og styringsdokumenter 2020

Fylkesmannen  er Statens representant i fylket, og er sektormyndighet på folkehelse og 
miljørettet helsevern

• skal påse at kommunene oppfyller folkehelseloven 

• skal bistå kommunene med råd og veiledning i folkehelsearbeidet

• har innsigelseskompetanse på folkehelse og miljørettet helsevern i 
arealplanleggingen

Fylkesmannen har en fagrolle på folkehelseområdet som innebærer å være pådriver
for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå. 

Dette skal skje bl.a. gjennom formidling av råd og veiledning om nasjonale normer og 
standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i 
folkehelsearbeidet. Fylkesmannen skal bidra til at psykisk helse inkluderes som en 
likeverdig del av folkehelsearbeidet.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid/metode-og-prosess
https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2020/forelopige-styringsdokumenter


Samordning, dialog og oversikt

Ha oversikt over utviklingen innen det systematiske folkehelsearbeidet 
inkludert psykisk helse i kommunene og fylkeskommunen.

Fylkesmannen skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle 

hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og 
unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og 
boligsosiale forhold.

Fylkesmannen skal bidra til dialog og samarbeid med fylkeskommunen 
om utvikling av helsefremmende og forebyggende helsetjenester i 
kommunene.



Foto: www.publicdomainpictures.net/,  bilder hentet fra Pexel.com 

http://www.publicdomainpictures.net/


>70

65-70

55-65





Håndbok i aldersvennlig 
lokalsamfunn

Lansert av KS og HOD 
17.9 sjekk YouTube

Særlig viktige nasjonale 
og vesentlige regionale 
interesser på 
folkehelseområdet som 
legges til grunn ved 
vurdering av planforslag

For videre lesing 

https://www.ks.no/globalassets/aldersvennlighandbok-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tz3vHkN6VLM&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=fePcH3UmC-DRypT5:6
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid/innsigelser-i-arealplanlegging-ved-interesser-av-nasjonal-eller-vesentlig-regional-betydning/saerlig-viktige-nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-folkehelseomradet-som-legges-til-grunn-ved-vurdering-av-planforslag#collapsible-styrke


I TRØNDELAG

«Det er for mange barn og unge det ikke går bra med».

Ofte har de sammensatte utfordringer og trenger 
samordnet innsats fra flere ulike sektorer samtidig.
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Alle barn og unge skal få 
den støtten og hjelpen de 

har behov for slik at de 
kan mestre eget liv



Forebygge vold og overgrep



Nullvisjon for selvmord i 
Norge. 

Selvmord som 
folkehelseproblem


