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INNLEDNING

I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven skal kommunene
sørge for oversikter, prioriteringer av innsatsområder og hensiktsmessige
tiltak. Under følger en oversikt over ulike områder. Kommunen skal særlig
være oppmerksom på trekk ved utvikling som kan skape eller opprettholde
sosiale eller helsemessige problemer, såkalte sosiale helseforskjeller.

Dokumentet er under arbeid, og vil oppdateres til sommeren når nyere
statistikk for Orkland foreligger.



ØKONOMISKE UTFORDRINGER PÅ LANG
SIKT

Aldrende befolkning og endra tjenestebehov.

Bemanningen i Orkland kommune skal ned gjennom naturlig avgang,

spesielt innen stab- og støttefunksjoner.

Opptrappingsplan av eiendomsskatt for Orkland kommune iht. § 3c som

omfatter kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av

særskattereglene for petroleum, samt flytende oppdrettsanlegg i sjø.

Flere store investeringsprosjekt, de fleste vedtatt i prosesser i de tidligere

kommunene og videreført inn i Orkland.

Driftsnivået det er lagt opp til for Orkland (handlingsplanen 2020-2023) vil

over tid ikke være bærekraftig eller i tråd med Fylkesmannen sin

anbefaling om å ligge på 1,75% av netto driftsresultat sett i forhold til

driftsinntektene.

Mangelfull forebygging og tidlig innsats vil kunne gi utslag i økt

tjenestebehov.



BY OG LAND

Det er en langstrakt kommune på omtrent 2000 kvadratkilometer. Fra
Orkanger til Sørleksa er det syv og en halv mil, og 1 time og 45 minutter
reisetid med bil, avhengig av hvordan du treffer ferga.

SSB har en indeks over sentralitet som går fra fra nivå 1 (storby) til nivå 6
(periferi). Orkland har nivåer fra 4 til 6. Dette innebærer at kommunen vil
både ha byutfordringer og distriktsutfordringer.

Det skal være vekst og utvikling i hele Orkland, ref. intensjonsavtalen for
sammenslåingen.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal rulleres innen 2023.
Orkland kan få en felles arbeidsgiveravgift på 14.1% for hele kommunen. Det
vil innebære en økning av arbeidsgiveravgiften for flere bedrifter og kan for
mange utgjøre forskjellen på om bedriften over tid går med underskudd i
stedet for overskudd.

Det er flere negative konsekvenser ved å endre arbeidsgiveravgiften og
konsekvensene kan medføre sentralisering og avfolkning i distriktene, noe
som igjen vil sette press på tjenestetilbudet i Orkland. Trøndelag
fylkeskommune har beregnet at merutgiftene for næringslivet i Orkland
samlet utgjør 39,6 millioner ved å endre arbeidsgiveravgiften til 14,1%. For
Orkland kommune er merutgiften beregnet til 26,5 millioner.



BEFOLKNINGSSAMMENSETNING

En av våre viktigste samfunnsressurser er en befolkning som trives og har god
helse. Det innebærer at innbyggerne opplever tillit, trygghet, tilhørighet og
tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Dette handler om
den sosiale bærekraften i samfunnet vårt.

Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men
påvirkes også av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid,
oppvekst, utdanning, bo- og nærmiljø. Planlegging gir kommunen mulighet til
å omfordele slike påvirkningsfaktorer.

Befolkningssammensetningen er derfor med på å avgjøre kommunens
strategiske valg. Nyttige indikatorer kan omfatte antall innbyggere, alders- og
kjønnsfordeling, flyttemønster osv. Grunnet utilstrekkelig tallgrunnlag for
Orkland kommune som følge av kommunesammenslåing, er det mangelfull
statistikk for flere av indikatorene i kommunens første driftsår.

Kommuner som har fødselsoverskudd har et mer stabilt grunnlag for
befolkningsutviklingen enn kommuner som er avhengig av innflytting for å
opprettholde befolkningen. Innflytting, og da spesielt arbeidsinnvandring, er
mer ustabilt og svinger ofte med økonomiske konjunkturer (Trøndelag
fylkeskommune, Trøndelag i tall 2018).

Inn i glasskula ser vi at Orkland vil ha en økning på vel 2000 innbyggere fra
2018 til 2040. Dette er basert på statistikk fra de fire orklandskommunene.
Etablering av nye store industrifabrikker som er under bygging vil potensielt

virke positivt inn på befolkningsutviklingen. -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
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Barn og unge

Det er totalt 4188 innbyggere i alderen 0-19 år i Orkland per 1. januar 2020.
Det er 206 flere gutter enn jenter (SSB).

Barn og unge er en gruppe i befolkningen med behov for mange kommunale
tjenester, blant annet barnehageplass, barneskole, ungdomsskole, og
fritidstilbud. Dette er også en aldersgruppe som er mindre mobil og avhengig
av gode samferdselsløsninger for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Det er stor nedgang i barnetall i Orkland. Antall barn i barnehagealder
reduserer med cirka 80 barn fra 2019 til 2021. Det tilsvarer en
fireavdelingsbarnehage. Etter 2023 stiger barneantallet gradvis og når igjen
2019-nivået i 2029.

I grunnskolealder vil antall elever reduseresmed cirka 230 elever. Dette
tilsvarer en middels stor skole i landsmålestokk. Høsten 2023 vil det være kun
3 elever på ungdomstrinnet på Krokstadøra.

Kommunen mottar rammeoverføring basert på antall barn i barnehage- og
skolealder. Når barnetallet går ned reduseres inntektene tilsvarende og
utgiftene må reduseres.

Innføring av nasjonale minimumsnormer for bemanning i barnehager og
grunnskoler, og intensjonsavtalen innhold om at ingen barnehager eller
skoler skal legges ned som følge av selve kommunesammenslåingen, gjør det
utfordrende i årene fremover.

Det har vært et ulikt utgangspunkt med ulike prioriteringer og ressursbruk
innenfor oppvekstområdet i de fire orklandskommunene.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0
år

1
år

2
år

3
år

4
år

5
år

6
år

7
år

8
år

9
år

10
år

11
år

12
år

13
år

14
år

15
år

16
år

17
år

18
år

19
år

0-19 år, 2020

Gutter Jenter



Voksne

Det er totalt 10 154 innbyggere i alderen 20-64 år i Orkland per 1. januar
2020, se figur. Det er 244 flere menn enn kvinner (SSB).

De voksne utgjør hovedandelen av arbeidsstyrken. Arbeid gir tilgang til sosiale
relasjoner, identitet, personlig vekst, økonomisk trygghet og andre
helsefremmende ressurser med betydning for fysisk og psykisk helse. De som
er i arbeid, har i gjennomsnitt bedre helse enn de som står utenfor
arbeidslivet.

Det er lav arbeidsledighet i Orkland kommune med 1,3 % arbeidsledighet.
Orkland har et variert næringsliv med prosessindustri, næringsmiddelindustri,
bygg- og anleggsindustri, varehandel industri og ikke minst industri relatert
innenfor landbruk og landbruksutstyr.

I Orkland er til tilgang til utdanning utover grunnskole med videregående
skole både innenfor allmennfag og yrkesfag (Christian Thams fagskole). I
tillegg er fagskolen tilknyttet Høyere yrkesfaglig utdanning. Tilgang til
utdanning i kommunen er god, spesielt med tanke på fagutdanningen.

Christian Thams fagskole har i dag ca 250 elever. Utfordringen i dag er at
bedriftene ikke får tak i nok fagkompetanse.

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene i Orkland ikke
signifikant forskjellig fra landsnivået (FHI).
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Eldre

Det er totalt 3875 innbyggere i alderen 65 år eller eldre i Orkland per 1.
januar 2020. Det er 179 flere kvinner enn menn (SSB).

Orkland vil, som mange andre steder i landet, oppleve at befolkningen blir
eldre. Denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer, og er noe vi må
forberede oss på. Tilrettelegging og utvikling av et aldersvennlig samfunn, vil
bidra til at en aldrende befolkning også kan delta aktivt. Eldre er en ressurs,
og er i dag generelt sett friskere og mer funksjonsdyktige enn tidligere.

Samtidig vil flere eldre gi økt etterspørsel etter helsetjenester. Gruppen 80 år
og over er de som har mest behov for institusjonstjenester,
omsorgsleiligheter, middagsombringing og andre hjemmebaserte tjenester.

Andelen over 80 år dobles fram mot 2040 og Orkland har en eldre befolkning
enn sammenligningskommuner. Andelen over 80 år i Orkland er også
signifikant forskjellig fra landet som helhet (FHI).
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ORKLAND I STORBYOMRÅDET OG
TRØNDELAG FYLKE

Orkland skal bli et sterkt tyngdepunkt i sørvest-Trøndelag, og med det være
en viktig drivkraft for utviklingen i hele regionen.

Behov for styrket kollektivtransport.

Utviklingen har en uønsket vekst innen godstransport på vei. Dette tvinger
frem behov for nye fremtidsrettede løsninger med nye distribusjonskonsept,

inklusive overføring av mer gods på bane og sjø.

Orkanger har egne utfordringer, som gir behov for tett samarbeid på tvers av
byområdet, i form av forvaltning av felles sammenhengende tettstedsarealer
og tilsvarende infrastruktur.

På samme måte er nå store deler av kommunen utkant, der egne
distriktspolitiske målsettinger også gir nye utfordringer for det øvrige
Orkland.



NÆRINGSLIV OG PENDLING

Innbyggerundersøkelsen Orklandstemmen 2019 viser at orklendingene
ønsker å markere kommunen som næringskommune. 60 prosent av de spurte
mente dette.

Samlet har Orkland kommune lange industritradisjoner med hovedvekt på
metallproduksjon og verkstedindustri. Orkland har et variert næringsliv med
blant annet kjemisk industri, produksjon av ikke-metallholdige produkter,
grafisk industri, treindustri, landbruk, handel og butikksenter med mye mere.
Ved Orkanger er det en godt utbygd havn.

Flere store næringsetableringer på Orkanger dem siste årene har bidratt til å
forsterke Orkland som næringskommune og Orkanger som regionsenter.

Orkland har nærhet til Trondheim med ca. 30 minutt kjørevei (4 mil).
Tilgangen til arbeidsmarkedet i Trondheim er viktig. Det er i overkant av 1.000
arbeidstakere som pendler til Trondheim.

Befolkningsprognosene for Orkland indikerer en økt sentralisering. Samlet
sett for de fire Orklandskommunene har Orkland hatt en befolkningsøkning
på 4,4% fra 2010-2020, derav tidligere Orkdal står for den største veksten.

Figuren viser pendlestrømmer (kun ved strømmer over 100 personer).



BOLIGMARKED

Flytting inngår som en av de demografiske komponentene som bestemmer
utviklingen i folketall og befolkningens sammensetning.

Det at folk flytter kan ha en rekke ulike årsaker, avhengig av blant annet
bakgrunn, kjønn, utdanning og livsfase. I prinsippet kan man fritt velge hvor
man vil bo, men i praksis er valgene knyttet til både samfunnsmessige
rammer og individuelle preferanser.

Tilgangen på relevant arbeid eller utdanningsmuligheter er for mange
avgjørende om de velger å flytte eller ikke. Det er mest vanlig å flytte blant
personer som er i 20-årene, mens etter fylte 40 år er flyttebevegelsene
relativt begrenset. Dette illustrerer at flyttetilbøyelighet i stor grad henger
sammen med livsfase. Ungdom og familier i etablererfasen flytter mest, i
forbindelse med inngang til arbeidsmarkedet eller for å få seg ønsket
utdanning. Personer med høyere utdanning er også langt mer mobile enn
andre, spesielt i ung alder.

I Orkland har det vært stor byggeaktivitet de siste årene. Orkland er en av få
kommuner med beliggenhet utenfor Trondheim som har netto tilflytting fra

Trondheim til Orkland. Skaun kommune ligger i randsonen til Trondheim og
bidrar også med vesentlig tilflytting til Orkland kommune.

I Orkland er det 4527 fritidsbygninger per 1.januar 2020. Det utgjør 3,62
fritidsbygninger per kvadratkilometer i kommunen.

Kilde: Regionale utviklingstrekk 2018

https://www.regjeringen.no/contentassets/59c12ad48f604486926d605f1680871e/no/pdfs/regionale-utviklingstrekk-2018.pdf


SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

RISIKOBILDE FOR ORKLAND KOMMUNE

Det er viktig å ta hensyn til hva som kan skje, selv om det ikke er sikkert at det

vil skje. Arbeid med risiko og sårbarhetsanalyser er derfor en viktig oppgave i
kommunens samfunnsplanlegging.

Naturhendelser:
- Storm og uvær med langvarig strømbrudd og bortfall av elektronisk

kommunikasjon (EKOM)
- Skred med innslag av kvikkleire
- Flom med påfølgende oversvømmelse av befolket område og øvrig

infrastruktur
- Pandemisk influensa eller epidemi med bortfall av sentrale personer i

ledelse, produksjon, helsetjenesten og skoleverket
- Forurensning av drikkevann med uavklart årsak og skadepotensiale
- Medikamentmangel
- Smittsom dyresykdom

Storulykker:
- Atomulykke med radioaktiv forurensning

- Skipsulykker/havneulykke i forbindelse med kaier og skipsanløp
- Storulykke, buss med skolebarn
- Brann ved helsetun/omsorgssenter
- Industriulykke med brann og eksplosjon, utslipp av farlige gasser
- Brann i avfallsdeponi
- Trafikkulykke der lastebil/ lastebiler der farlig gods er innblandet

Tilsiktede hendelser:
- Skoleskyting/pågående livstruende vold (PLIVO) ved skole
- Gisselsituasjon med både barn og voksne innblandet
- Kommunens IT-systemer er nede grunnet cyberangrep
- Større omdømmekrise



SAMFERDSEL

KOLLEKTIVTRANSPORT

Alle skal kunne bosette seg og leve et godt liv i kommunen. Det innebærer at
innbyggerne blant annet har tilgang til offentlig transport. Dette er viktig for
utjevning av sosial ulikhet.

I Orkland er det et mangelfullt kollektivtilbud, særlig til tettsteder og utkanter
av kommunen. Det er et stort behov for å få styrket tilbudet, ikke minst
internt i Orkland til og fra kommunesenteret Orkanger. På en dialogsamling
med ungdom fra sammenslåingskommunene i oktober 2019, fikk nye Orkland
kommune entydige signaler om viktigheten av kollektivtilbud for å knytte
også ungdommen sammen i den nye, sammenslåtte geografien.



KLIMA I ENDRING: VARMERE, VÅTERE,
VILLERE

Det er mer nedbør og mer styrtregn.

Store deler av avløpsnettet vårt er ikke bygd for å tåle disse økte

vannmengdene.

Orkland utfordresav usikre grunnforhold (kvikkleire, og ustabile jordmasser)
som kan utløse ras og skred hyppigere.

Det er behov for å lede bort økte vannmengder på en trygg måte. Vi må
bygge en kommune som tåler vann!

Overvannshåndtering gjennom naturbaserte løsninger gir en mer robust
håndtering av vatnet. Gjennom slike løsninger får vi også mere attraktive
tettsteder og bymiljø, både pga. økt natur, opplevelse og estetikk.

Flomveier må identifiseres og tilrettelegges for å minimere skader ved
ekstrem nedbør.

Klimaendringene gir store utfordringer for landbruket med f.eks. reduserte
avlinger på grunn av store nedbørsmengder over lang tid, eller lange
tørkeperioder.



MILJØ

De største miljøutfordringene i Orkland er

• Utslipp av klimagasser fra veitrafikk, - industri og – båtanløp

• Forurensning av sjøbunnen ved havner og industristeder

• Forurenset grunn på land

• Forurensning av vann, bekker, elver og sjø i forbindelse med tidligere
gruvedrift. Vannkvalitet.

• Havbruk – forurensning/utslipp, rømning, sykdom/parasitter,
arealkrevende og energibruk

• Generelt press på arter og naturområder

• Utslipp fra landbruk

• Nedbygging av matjord

• Støyutfordringer fra industri og vei i sentrale strøk i kommunen



NATUR OG REKREASJON

At alle har tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og
rekreasjon er viktige kvaliteter i et lokalsamfunn (FHI, folkehelseprofil 2020).

Færre naturopplevelser og mindre friluftsliv kan gi oss dårligere helse. De
nære områdene med tilgang til både liv på land og liv i vann er viktige i denne
sammenhengen.

Det er gode muligheter for å oppleve natur og søke rekreasjon i Orkland.
Flere tettsteder i kommunen har tilgang på merkede turstier. Det gjenstår å få
en samlet oversikt over turstiene digitalt for Orkland, tilgjengelig for alle
(gratis).

Trusler mot naturmangfoldet. Økt tetthet og nedbygging medfører tap av
natur, både økosystemer og arter. Hyttebygging er i denne sammenhengen
en utfordring.



FOLKEHELSE

SOSIAL ULIKHET I HELSE

De fleste av oss er født med rimelige sjanser for god helse og lange liv. Det
som over tid skiller oss helsemessig, er de ytre påvirkningsfaktorene vi
eksponeres for gjennom livsløpet. Dermed blir det viktig å endre disse ytre
påvirkningsfaktorene slik at god helse fordeles mer rettferdig og likt i
befolkningen.

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men
helsegevinsten har vært størst for gruppen med lang utdanning og høy
inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både
fysisk og psykisk helse. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig

målsetting i folkehelsearbeidet.

Kun 10 % av folk sine helseproblemer kan helsetjenesten gjøre noe med. De
resterende 90 % må løses utenfor helsetjenesten, ved at folk får bedre livsstil
og at øvrige sektorer tilrettelegger for bedring av generelle livsvilkår.

Figuren viser inntektsulikhet belyst ved ulikhetsmålet P90/P10. P90/P10 er
forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-
prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. Inntektsulikheten i
Orkland er lavere sammenlignet med landet og fylket, men økende.

Nøkkelen til å redusere ulikhetene i helse ligger ikke i noen enkelttiltak, men i
sammensatt innsats.
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FOLKEHELSE

LEVEALDER

Forventet levealder er en mye brukt indikator på befolkningens helsetilstand.
På 1950- og 1960-tallet var forskjellen i levealder mellom menn og kvinner
økende, hovedsakelig fordi hjerte- og kardødeligheten blant menn økte. De
siste årene er denne forskjellen blitt mindre.

Folk med lang utdanning og høy inntekt har høyere forventet levealder enn
de med kortere utdanning og lavere innekt (FHI). Forskjellen i forventet
levealder mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale
helseforskjeller i kommunen (FHI)

Figurene viser forskjell i forventet levealder mellom de som har grunnskole
som høyeste utdanning og de som har videregående skole eller høyere
utdanning, fordelt etter kjønn.

I Orkland lever menn med videregående eller høyere utdanning 4,4 år lengre
enn de med grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå.

I Orkland lever kvinner med videregående eller høyere utdanning 3,5 år
lengre enn de med grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå.

Forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgruppene i Orkland er ikke
signifikant forskjellig fra landsnivået (FHI).

Basert på gjennomsnitt fra 2004-2018 er forventet levealder i Orkland 83,4 år
for kvinner og 80 år for menn.
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UTDANNINGSNIVÅ

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle
levekår og helse. Jo lengre utdanning, desto bedre helse.

Figurene viser andelen høyeste fullførte utdanningsnivå. Vist i hjuldiagram, og
i tidsserie sammenlignet med fylket og landet, for 2018.
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FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE

Utdanning er viktig del av oppveksten, som ressurs for enkeltmennesker og
som grunnlag for deltakelse i samfunnet.

Mye tyder på at psykiske problemer er den viktigste grunnen til at ungdom
faller ut av skolen (kommunehelsa statistikkbank)

Det er sosiale ulikheter mellom dem som gjennomfører og dem som ikke
gjennomfører videregående opplæring. Nesten 30 prosent skiller i sjansen for
å gjennomføre videregående utdanning mellom barn av foreldre med lengst
utdanning og barn av foreldre med kort utdanning.

Høyt skolefravær øker risikoen for å droppe ut av skolen.

Cirka 20 % av elevene fra Orklandskommunene fullfører ikke videregående

opplæring.



LAVINNTEKT

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Lav
inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig
død. Den klareste konsekvensen av lavere inntekt er begrensede muligheter i
valg av bosted og deltakelse i aktiviteter.

Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde
helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold,
avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Å ha lav inntekt
betyr ikke at man ikke har råd til mat, men kan ha konsekvenser for typen
kosthold.

Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt i Orkland, er lavere enn i
landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60
prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at brutto finanskapital er
under 1G (FHI).
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BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER

Det å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt har stor betydning for
barnas helse og velferd.

Figuren viser andelen barn i alderen 0-17 år som er i familier som tjener
mindre enn 60 % av medianinntekten.

Det er en økende andel barn som lever i lavinntektsfamilier i Orkland. Samme
økende trend gjelder for fylket og landet. Andelen i Orkland er lavere enn
landet, men samtidig høyere enn fylket.

Barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status har økt risiko for langvarige
sykdommer og plager.
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UNGE UFØRE

Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk
helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid.

Det å motta uføretrygd i ung alder fører til mange år utenfor yrkeslivet. Dette
kan predikere utenforskap og evnen til å mestre eget liv.

Andelen unge uføre ligger til dels langt høyere i Orklandskommunene enn
fylkes- og landssnitt. Vi må gå nærmere inn i tallene for så se hva dette
skyldes og finne målrettede tiltak for å redusere antall unge som mottar
uføretrygd.



PSYKISK HELSE OG RUS

Det motsatte av ensomhet er god sosial støtte. Sosial støtte er en
helsefremmende faktor og manglende sosial støtte øker risikoen for psykiske
plager og lidelser (FHI, kommunehelsa statistikkbank).

8 % av befolkningen mottar tjenester innen psykisk helse- og rus i Orkland,
med en sterk økning i antallet nye henvendelser. Over 100 nye henvendelser
de to første månedene i 2020, en dobling sammenlignet med de fire
orklandskommunene i 2019.

Høyt antall unge uføre med psykiske helseutfordringer.

Tidlig debut med alkohol.

Det er behov for å dreie tjenestetilbudet mot barn og unge, lage flere

tjenester som kan fylle ut mestringstrappa for å legge til rette for deltakelse i
samfunn og arbeidsliv. Habilitering av unge.

Det er god tilgang på høy kompetanse, og gode rutiner for samarbeid på tvers
av etater og behandlingsnivå.



LEVEVANER
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NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN

Nabolaget er en viktig arena i barns oppvekst. Lokalsamfunnet kan være både
en ressurs og en utfordring, og påvirker barn og unges livssjanser og
mulighetsrom (Arbeidsforskningsinstituttet, 2017).

Nærmiljøet påvirker den psykiske og fysiske helsen. Den sosioøkonomiske
gruppen man tilhører, avgjør hvilket nabolag man havner i. Det gjør at
belastninger i nærmiljøet rammer befolkningen skjevt. Det er derfor viktig å
se på utsatte områder for å kunne påvirke den negative effekten disse
områdene har på barn og unges oppvekst. Koble til industriområder – en
belastning.

Det å drive med friluftsliv er en positiv aktivitet for helse og trivsel. Selv
moderat friluftslivsaktivitet har positiv helseeffekt – både psykisk og fysisk.
Det har også positiv helseeffekt å bo i nærheten av natur og grønne områder.
Dette kan gi mindre stress, færre bekymringer, lavere blodtrykk, økt
sannsynlighet for å være fysisk aktiv og økt levealder.

I Orkland er det rik tilgang på naturen, og det finnes merkede stier i
tilknytning til flere av boligområdene, og merkede stier rundt om i
kommunen.

Flere tettsteder i kommunen har utfordringer med lange avstander til
fritidstilbud for unge. I tillegg til manglende fortau, gang- og sykkelstier med
tilhørende belysning.

Det er behov for å en oversikt over møteplasser i nærmiljøene i Orkland.



TILLIT OG LOKALDEMOKRATI

Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til
medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit til naboer, tillit til
at kommunen tilbyr tjenester som vi trenger, at politikere har samfunnets
interesser i tankene, og at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom
behovet er der.

På lokalt nivå viser tillit seg på flere måter, blant annet hvordan vi forholder
oss til hverandre, vår opplevelse av tilhørighet og mulighet for å påvirke egne
omgivelser. Kommunen er avhengig av lokalsamfunn som selv gjør en innsats
for å ta vare på hverandre og omgivelsene.

Andelen av befolkningen som stemmer ved valg, kan være en indikator for
deltakelse, tillit og engasjement i samfunnet.

Trøndelag i tall 2018 viser til at det er en utfordring for folkehelsen at enkelte
grupper i samfunnet blir stående utenfor arenaer som er viktig for helsa –
som utdanning og jobb. Når det er nedgang i valgdeltakelsen, og de som
stemmer ved valg i snitt har noe høyere alder og utdanning, gjør dette at
unge med lavere utdanning i mindre grad blir hørt og deltar i politikken.

Den politiske organiseringen i Orkland kommune skal bidra til å nå målene
i intensjonsavtalen. Der står det at den nye kommunen skal legge til rette
for engasjement og deltagelse i utvikling av lokalsamfunnet og
samhandling mellom kommune, lokalsamfunn og næringsliv.
Det skal etableres ungdomsråd, eldreråd og råd for personer med nedsatt

funksjonsevne i Orkland.
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FOLKEHELSEPROFIL ORKLAND

Folkehelseinstituttet utgir årlig folkehelseprofil til kommunene, som et bidrag til
arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer
som påvirker denne.

Grunnet utilstrekkelig tallgrunnlag for Orkland kommune som følge av
kommunesammenslåing, er det mangelfull statistikk for flere av indikatorene.
Flere av indikatorene legger statistikk fra Ungdataundersøkelsen til grunn. I
Orkland skal det gjennomføres både ungdata og ungdata junior i 2020.

Du finner Orkland sin folkehelseprofil 2020 direkte ved å klikke HER, eller gå til
https:/ /www.fhi.no/hn/ folkehelse/ folkehelseprofil/ og følg instruksene.

file:///C:/Users/johp/OneDrive/ENHET%20FRISKLIV%20OG%20REHABILITERING/FHI%20folkehelseprofil%202020.pdf
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
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