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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
2. Rapporten Folkehelse oversendes kommunestyret, 
    med denne innstillingen: 
    Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp  
    anbefalingene i kap. 6.2 i rapporten. 
 
 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport Folkehelse 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn og endring 
"Forebyggende helsearbeid; erfaringer og effekt" er ett av områdene i Snåsa kommunes plan 
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget bestilte dette prosjektet i møte 14.01.2019, sak 4/19, 
og vedtok prosjektplanen i møte 13.05.2019, sak 8/19. Prosjektet inneholdt da én problem-
stilling om folkehelsearbeid og en annen knyttet til forebyggende helsetjenester. Ved oppstart 
ga kommunen signaler til revisor om at de to problemstillingene i prosjektet var vanskelige å 
kombinere pga basis i ulike lover og system. Kontrollutvalget behandlet derfor prosjektplanen 
på nytt i møte 11.09.2019, sak 9/19, og vedtok å avgrense prosjektet til folkehelsearbeid. 
 
Rapporten 
Revisjon Midt-Norge SA oversendte rapporten 10.12.2019. Rådmannen har fått rapporten til 
høring, og svaret – fra kommunalsjef helse og omsorg - er tatt inn som vedlegg. 
 
Forvaltningsrevisjonens metode omfatter dokumentanalyse og intervju. 
 
Hovedproblemstillingen i prosjektet er: 
Har Snåsa kommune etablert et systematisk og langsiktig helsearbeid? 
 
Revisor har vurdert om kommunen har ivaretatt: 

· Forankring og koordinering av folkehelsearbeidet 
· Oversikt over befolkningens helsetilstand 
· Informasjon til innbyggerne 

Kommunen har utarbeidet folkehelseplan og oversikt over helsetilstanden, men forankring i 
kommuneplanens samfunnsdel mangler. Den tidligere delstillingen som folkehelse-
koordinator ble avviklet våren 2019, og en ny delstilling er lyst ut. Siden juni 2019 har 
kommunens ledergruppe hatt koordinatorfunksjonen. Beskrivelsene av organisering, 
ansvars- og oppgavefordeling i årshjulet samsvarer ikke med den nåværende praksisen. 
 
Rapporten viser ellers til at oversiktsdokument over helsetilstand finnes og er i samsvar med 
kravene, og informasjon blir gitt til innbyggerne. 
 
Vurdering 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Folkehelse svarer på problemstillingen i prosjektet. 
 



Sjøl om arbeidet med folkehelse i Snåsa kommune er godt, kan det være interessant for 
kontrollutvalget å komme tilbake til temaet med spørsmål til rådmannen, ev. også å se 
nærmere på forebyggende helsetjenester, som stod sentralt i den opprinnelige prosjekt-
planen. 
 
 
 


