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Rådmannens innstilling:
Oversiktsdokumentet tas til orientering og dokumentet legges til grunn for
kommunens folkehelsearbeid i forbindelse med rullering av kommuneplan.
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Alle kommuner skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert
folkehelsearbeid. Da med særlig vekt på §§ 5 og 21 i folkehelseloven.
Kommunen skal hvert fjerde år, utarbeide en oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, med positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette
gjennom samordning og standardisering av folkehelsearbeidet.

Fakta i saken:
Helsedirektoratet har utgitt en veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer. God oversikt –en forutsetning for god folkehelse.
Kommuneoverlegen og folkehelsekoordinatoren har koordinert og utarbeidet
oversiktsdokumentet med veilederen fra Helsedirektoratet som mal. Med
kommunens folkehelseprofil, fylkeskommunen sin statistikkbank og kommunen sine
egne tall og erfaringer som bakgrunn.

Vurdering:
Oversiktsdokumentet viser at Ås kommune er en god kommune og bo i, men at det
allikevel er områder der folkehelsearbeidet i kommunen bør prioriteres framover.
Punktene er beskrevet i dokumentet under punktet oppsummering.

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske og administrative konsekvenser beskrevet i kapittel 9 i Meld.st.34
(2012-2013) Folkehelsemeldingen:
«Effektiv oppfølging av folkehelseloven i kommunene vil imidlertid kreve at
folkehelsearbeidet styrkes. Det er også behov for å videreutvikle folkehelsearbeidet
på nasjonalt nivå.
Nye tiltak for å styrke folkehelsearbeidet må fremmes i ordinære budsjettframlegg.
På enkelte områder kan det også være behov for omdisponering av ressurser.»

Konklusjon med begrunnelse:
Kunnskapsbasert folkehelsearbeid beskriver en strategi for et mer kunnskapsbasert
folkehelsearbeid, der en bygger opp kompetanse i kommunen for å utvikle bedre
verktøy for å ivareta folkehelse på tvers av sektorer og for kunnskap om folkehelse.
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