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Forord
Alle kommuner skal legge til rette for systematisk ogkunnskapsbasert
folkehelsearbeid.

Kommunene skal hvert fjerde år, utarbeide en oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, med de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.
Dette gjennom samordning og standardisering av folkehelsearbeidet.

Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som
direkte eller indirekte fremmer folks helse og trivsel. Videre gjennom å
forebygge psykisk- og somatisk sykdom, beskytte mot helsetrusler, samt
arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker
helsen.

Folkehelse er: «Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i
befolkningen.»

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 28. juni 2012 forskrift om oversikt
over folkehelsen. Med hjemmel i lov 24. juni 2011

Krav til oversiktens innhold er følgende:

a) Befolkningssammensetning.
b) Oppvekst- og levekårsforhold
c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d) Skader og ulykker
e) Helserelatert adferd og helsetilstand.

Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo-
og arbeidsforhold og utdanningsforhold.
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Med helserelatert adferd menes for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk
av tobakk og rusmidler.

Oversikten skal inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og
konsekvenser, samt identifisere ressurser og folkehelseutfordringer i
kommunen.

Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan
skape eller opprettholde sosiale forskjeller, eller helsemessige problemer.

Med hilsen

Sidsel Storhaug Bente Sperlin

Kommuneoverlege Folkehelsekoordinator

Larkollen, foto: Bente Sperlin
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Oppsummering
Oversiktsdokumentet over folkehelsen i Ås kommune bygger på
helsedirektoratet sin veileder: «God oversikt - en forutsetning for god
folkehelse».

Ås kommune er en god kommune å bo i. Inntrykket er atkultur og
kunnskapsbasert aktivitet dominerer. Folkehelsearbeidet i Ås kommune for
2014 og 4 år fremover bør prioritere følgende punkter:

Utjevning av sosiale forskjeller
Redusere antall ungdommer som dropper ut av skolen
Likt tilbud om sunn mat i skoler og fritidsordninger
Forebyggende aktiviteter og tiltak rettet mot personer med levevaner-
og livsstilsproblematikk
Tilrettelegging for gode, tilgjengelige møteplasser og utemiljø

Det er disse områdene oversiktsdokumentet avdekker er viktig å fokusere på
videre.
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1.0 Befolkningssammensetning
Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen. Dette
kan omfatte antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet,
flyttemønstre osv. Denne type informasjon er viktig i vurderingen av øvrig
informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av
utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. Ikke minst vil
befolkningssammensetningen kunne påvirke strategiske veivalg, som
inkluderer folkehelse.

«Som følge av stor relativ vekst og tilflytting over tid, er befolkningen i Ås
relativt ung og med en gunstig aldersfordeling. Andelen barn og unge er noe
høyere enn snittet i Akershus og landet for øvrig, mens alderen eldre er noe
lavere.» Kommuneplan 2011-2023, 5.2.1.

1.1 Folketallet
Det sees av tabell 1 nedenfor at det har vært jevn økning i befolkningstallet i
alle kommuner og i fylket de siste årene. Tabellen er hentet fra SSB og går fra
2009–2013

Tabell 1

2009 2010 2011 2012 2013
0211 Vestby 14095 14373 14708 15143 15605
0213 Ski 27699 28023 28587 28970 29307
0214 Ås 15863 16386 16733 17284 17568
0215 Frogn 14435 14622 14814 15154 15469
02 Akershus 52625 53499 54653 55254 56399

Største økningen er i aldersgruppen over 90 år frem til i dag, og
prognosene fremover beskrevet i Kommuneplanen for Ås, sier noe
om at den største økningen er i aldersgruppen 67- 80+.
Konsekvensen er at det kan utløse et stort tjenestebehov med
hjelp i hjemmet, institusjonsplasser, tilrettelagte boliger og
sykehuskapasitet med videre.
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Tabell 2

Region/kommune 2009 2013
Prosentvis

vekst

Akershus
Alle
aldersgrupper 527625 566399 7,35
0 år 6484 6562 1,2
1-5 år 35848 37809 5,47
6-12 år 51811 53832 3,9
13-15 år 22491 23231 3,29
16-19 år 29524 30503 3,32
20-44 år 174065 184300 5,88
45-66 år 147061 160599 9,21
67-79 år 41041 48456 18,07
80-89 år 16830 17633 4,77
90 år eller eldre 2470 3474 40,65

Region/kommune 2009 2013
Prosentvis
vekst

Ski
Alle
aldersgrupper 27699 29307 5,81
0 år 344 358 4,07
1-5 år 1924 1992 3,53
6-12 år 2772 2884 4,04
13-15 år 1267 1227 -3,16
16-19 år 1573 1720 9,35
20-44 år 9113 9416 3,32
45-66 år 7665 8095 5,61
67-79 år 2154 2600 20,71
80-89 år 793 869 9,58
90 år eller eldre 94 146 55,32

Frogn
Alle
aldersgrupper 14435 15469 7,16
0 år 154 138 -10,39
1-5 år 901 894 -0,78
6-12 år 1381 1428 3,4
13-15 år 673 624 -7,28
16-19 år 849 918 8,13
20-44 år 4351 4476 2,87
45-66 år 4393 4850 10,4
67-79 år 1255 1603 27,73
80-89 år 411 454 10,46
90 år eller eldre 67 84 25,37

Vestby
Alle
aldersgrupper 14095 15605 10,71
0 år 178 188 5,62
1-5 år 1034 1108 7,16
6-12 år 1410 1563 10,85
13-15 år 630 622 -1,27
16-19 år 720 825 14,58
20-44 år 4709 5036 6,94
45-66 år 4076 4465 9,54
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67-79 år 990 1388 40,2
80-89 år 305 331 8,52
90 år eller eldre 43 79 83,72

Ås
Alle
aldersgrupper 15863 17568 10,75
0 år 210 198 -5,71
1-5 år 1086 1238 14
6-12 år 1533 1577 2,87
13-15 år 707 671 -5,09
16-19 år 945 977 3,39
20-44 år 5462 6228 14,02
45-66 år 4178 4608 10,29
67-79 år 1229 1433 16,6
80-89 år 444 534 20,27
90 år eller eldre 69 104 50,72

Ressursene pr. i dag er ikke store nok til å møte folkehelseutfordringene som
kommer. Det blir derfor viktig med forebyggende tiltak, og at kommunen,
jamfør Folkehelseloven, legger til rette for at den enkelte tar ansvar for egen
helse, som å delta i fysisk aktivitet, riktig kosthold osv.
Kommunen må ha bevissthet rundt universell utforming i nærmiljøet og boliger
og følge retningslinjene og lovverket- (Plan og bygningsloven).
Det må være tilgang til arenaer som er bidragsytere for at innbyggerne skal ta
ansvar for egen helse. Frisklivssentralen, frivillige organisasjoner, seniorsentre,
idrettslag, kulturorganisasjoner og uformelle møteplasser er eksempler på slike
arenaer.
Videre ser man at eldre i kommunen i større grad trenger informasjon og
veiledning i forhold til hva de kan gjøre for å holde seg aktive og bo lengre i
egen bolig. Stortingsmelding 34, Folkehelsemeldingen, beskriver at eldre bør ha
en seniorkontakt som gir råd og veiledning. En seniorkontakt kan ta
uforpliktende kontakt med alle innbyggere over 75 år og bidra til ivaretagelse
av god livskvalitet for de eldre. Seniorkontakten kan også fange opp de eldre
med risiko for helsesvikt og sørge for tidlig intervensjon.

1.2 Fødselsrater
Ås kommune har høyere prosentvis vekst i fødsler enn fylket. Av
nabokommunen er det bare Vestby som har større vekst. Frogn kommune har
lavere vekst, og fylket ligger også lavt i vekst på antall fødsler. Se tabell 3 under.
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Tabell 3

Region/kommune 2009 2012
Prosentvis

vekst
Akershus 6378 6399 0,33
Vestby 1 70 1 83 7,65
Ski 335 354 5,67
Ås 187 201 7,49
Frogn 1 43 1 34 -6,29

1.3 Bekrivelse av bosetting
I Ås kommune er det færre som flytter ut av kommunen enn de andre
kommunene, jf. i tabell 4.

Tabell 4

2009 2010
Innflytting Utflytting Nettoinnflytting Innflytting Utflytting Nettoinnflytting

0211
Vestby 1049 840 209 1142 913 229
0213 Ski 1756 1568 188 2097 1660 437
0214 Ås 1658 1227 431 1735 1486 249
0215 Frogn 829 662 167 897 758 139
02
Akershus 26540 20287 6253 29193 22656 6537

2011 2012
Innflytting Utflytting Nettoinnflytting Innflytting Utflytting Nettoinnflytting

0211
Vestby 1292 963 329 1331 967 364
0213 Ski 2010 1820 190 1991 1827 164
0214 Ås 1931 1463 468 1715 1518 197
0215 Frogn 1124 801 323 1121 825 296
02
Akershus 31390 23221 8169 31651 23924 7727

1.4 Yrkesaktive aldersgrupper
Det er en moderat økning i antall yrkesaktive i alle kommuner, her skiller Ås
kommune seg ut med en tilnærmet dobling i antall yrkesaktive, definert ut i fra
de fra 20 – 66 år (SSB)
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1.5 Husholdninger
Ås er på landsgjennomsnittet i antall enpersonshusholdninger.
Folkehelseprofilen for 2014 viser at husholdninger i Ås med personer i alderen
0 - 17 år har noe høyere inntekt enn landet for øvrig, men noe lavere enn
fylket.

1.6 Fordelingsprofil, sosial ulikhet
For å utjevne sosiale helseforskjeller må kommunen og hver enkelt av oss ta på
alvor at det er helse i alt vi gjør. Søkelys må rettes mot hva sosiale ulikheter i
helse er og hvorfor de bør forebygges og reduseres, både politisk, faglig med
kunnskapsbaserte praktiske eksempler.

Tabell 5

Antall sosialhjelpsmottakere pr. 1000
innbyggere

tid 2008 2011
prosentvis
vekst

region alder
Vestby Alder i alt 21 30 42,9
Ski Alder i alt 26 27 3,8
Ås Alder i alt 17 22 29,4
Frogn Alder i alt 18 21 16,7

Tabellen hentet fra SSB, synliggjør Ås og Vestby som de kommunene i regionen
med størst økning av antall sosialhjelpsmottakere. Men tall hentet lokalt fra
2012 og 2013 viser en nedgang i utbetaling av sosial hjelp på 1,5 millioner.

Resultater i kroner og ører

I forebyggende arbeid er det ofte vanskelig å kunne vise til at penger blir
spart. Det har vært forsøkt å lage kostnadsoverslag over penger tapt, når
ungdom faller utenfor. I rapport fra vista-analyse.no anslår forskere at ungdom
som blir marginalisert og kun har klart å arbeide totalt 3 år, vil koste samfunnet
over 172 millioner kroner (Rasmussen, Dyb, Heldal og Strøm; 2010). Det er
vanskelig å anslå hvor mange ungdommer Ungdomsteamet har klart å hjelpe
videre ut i arbeid, tilbake til skolen eller i andre tiltak som fører dem nærmere
arbeidslivet. Det er klart at selv om det bare dreier seg om få individer, er slike
forebyggende tiltak økonomisk lønnsømt over tid.
For å vise fremdrift har ungdomsteamet lagt økonomisk oversikt hver måned
siden 2012. Den økonomiske oversikten gjelder de kommunale utgiftene som
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går til ungdom via NAV Ås. Det gjelder ungdom i kvalifiseringsprogrammet,
introduksjonsprogrammet og ungdom som får sosialstønad.

Diagrammet over viser de sosiale utgiftene hver måned for 2012 og 2013. Ved
å sammenligne disse to årene kan vi se hvor mye Ås kommune har spart ved å
ha Ungdomsteamet. Ved slutten av oktober 2013, har 460 558 kr blitt spart.
Man ser også at det er færre søkere i år en i fjor og antall søknader har også
gått kraftig ned.
Samtidig er det viktig å nevne at Ungdomsteamet forventer at besparingen vil
nærmere seg kr 700 000 ved slutten av 2014.
Det er viktig å påpeke at Ungdomsteamet startet opp høsten 2011, og antall
ungdom (ikke bare sosialstønads mottakere) teamet følger opp, har vært
økende, samtidig som de kommunale kostnadene går ned. Dette kan forklares
med, at kunnskapen i teamet om arbeidsmarked og inntektsgivende tiltak, har
økt over tid. Ungdomsteamet er blitt en kjent ressurs i kommunen, og dette
stimulerer også til at ungdom tar kontakt.
Selv om det er viktig å kunne vise til at Ungdomsteamet bidrar til at Ås
kommune sparer penger ved å drive et effektivt ungdomsteam, er det vel så
viktig at Ungdomsteamet bidrar til å øke livskvaliteten til ungdom i kommunen.
I større sammenheng virker disse økonomiske besparingene som en dråpe i
havet, sammenlignet med millionene som egentlig blir spart ved god
oppfølging av ungdom som har havnet utenfor.
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1.7 Etnisk sammensetning
I forhold til etnisk sammensetning og utvikling har Follo kommunene hatt en
kraftig økning av antall innvandrere av ikke-vestlig etnisitet. Spesielt fra land
som Polen, Litauen, Kosovo og afrikanske land (SSB).

Tabell 6
År 2009 201 3 prosentvis vekst
Region Måltall
Akershus Innvandrerandel 1 2,3 1 6 30,2
Vestby Innvandrerandel 1 0,2 1 3,6 33,3
Ski Innvandrerandel 1 1 ,6 1 4,7 26,7
Ås Innvandrerandel 14,3 18,4 28,7
Frogn Innvandrerandel 8,3 1 0,4 25,3

Ås og Vestby utpeker seg med størst økning i antall innvandrere, sammenlignet
med nabokommunene. Det antas at dette kan skyldes at begge kommuner har
asylmottak, og at kommunene har fått tildelt større andel av økningen som har
foregått i Akershus enn andre kommuner i regionen.
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2.0 Oppvekst- og levekårsforhold.
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med
oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og
arbeidsforhold, og utdanningsforhold.
Økonomiske forhold kan omfatte andel innbyggere med lavinntekt og inntekts
forskjeller. Arbeid omfatter blant annet tilknytning til arbeidslivet, sykefravær
og uføretrygd. Utdanningsforhold omfatter for eksempel andel med høyere
utdanning og frafall fra videregående skole.
Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og de ressurser og
muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv.

2.1 Inntektsfordeling i kommunen
Tall hentet fra SSB 2012 viser at andelen husholdninger med inntekt over
750.000 kroner etter skatt for Ås og nabokommunene har økt.
Husholdningsinntekt etter skatt.

Tabell 7

Måltall
Inntekt etter skatt 750 000 kr
og over, prosent

region tid
Vestby 2009 17

2012 24
Ski 2009 19

2012 27
Ås 2009 16

2012 24
Frogn 2009 21

2012 28

2.2 Antall i arbeid og antall uføre
Ås ligger høyere enn gjennomsnittet for fylket i antall yrkesaktive, men har
økning i antall uføretrygdede som korrelerer med tallene for fylket generelt.

2.3 Antall arbeidsledige
NAV sin kommuneprofil viser tallene på arbeidsledige i Ås. Arbeidsledigheten i
2011, 2012 og 2013 er relativt stabil, men viser en litt synkende tendens. Det er
store svingninger innenfor hvert år. Aldersgruppen 15-29 år har lavere
arbeidsledighet generelt og spesielt i sommermånedene og rundt desember.
For aldersgruppen 30-74 år er det motsatt, denne gruppen har økt
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arbeidsledighet samme periode. Tallene har ingen identifisert årsak per nå,
men en skulle tro at det også i denne aldersgruppen er behov for mer vikarer
og lettere for de arbeidsledige å finne seg arbeid.
I en pressemelding fra NAV 2009 står følgende:

«Det er små endinger i utviklingen av andelen ledige i kommunene i Akershus.
Asker og Ås kommune har lavest andel ledige på henholdsvis 1,7 og 1,8
prosent.»

Selv om det kan se ut til at arbeidsledighet ikke er et stort problem i Ås
kommune, er det viktig at en har kontinuerlig fokus på «å få folk ut i arbeid».
Forskning viser at å bli stående utenfor arbeidslivet skaper uhelse.
Høy sysselsetting er en forutsetning for å sikre en bærekraftig velferdsstat,
redusere sosiale forskjeller, forebygge fattigdom og oppnå likestilling. Tiltak for
å fremme tilknytning til arbeidslivet har stor innvirkning på den enkeltes
mestring og helse. (Stortingsmelding 34, 2012-2013)

2.4 Sykefravær
Her finnes ikke lokale tall, men tall fra SSB sier noe om landsgjennomsnitt. Det
fins ikke tall etter 2009.
Nasjonale tall over sesongjustert sykefravær har gått litt ned.
Andelen lange sykefravær noe ned.
Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet, gikk ned fra 32,4 prosent i 3.
kvartal 2012 til 32,1 prosent i 3. kvartal 2013. Det egenmeldte sykefraværets
andel av alle tapte dagsverk økte fra 11,1 til 12,1 prosent i samme tidsrom.
Mest ned i de yngste aldersgruppene.
Alle de større aldersgruppene hadde en nedgang i det legemeldte
sykefraværet. Aldersgruppene 20-24 år og 25-29 år hadde den største
nedgangen med henholdsvis 4,3 og 3,1 prosent.
For kvinner gikk sykefraværet ned i alle de større aldersgruppene unntatt én.
35-39-åringene hadde en økning på 0,6 prosent, mens 20-24-åringene hadde
den største nedgangen, 4,4 prosent.
Sykefraværet for menn gikk også ned i alle de større aldersgruppene. Mest ned
gikk fraværet for 20-24-åringene, 3,8 prosent, mens 30-34-åringene hadde den
minste nedgangen, 0,5 prosent.
I forhold til kjønn har en av ti kvinner fravær på 16 dager eller mer i løpet av et
kvartal. Kvinner med høyest fraværsforekomst, finnes innen yrkene sosionom,
vernepleier, barnevernspedagog (99 per 1000) og vei-/anleggs-/stein-
/murarbeider (93 per 1000). Lavest forekomst finnes i gruppene
advokat/jurist/dommer og sivilingeniør, planlegger, realfagsutdannet.
For både kvinner og menn er gruppen pleie- og omsorgsarbeidere en av dem
som har høyest forekomst av sykefravær, men kvinnene har nesten 50 prosent
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høyere fravær enn mennene. Renholdere ligger også høyt og her er
forekomsten av samme størrelsesorden for begge kjønn.
Sykefravær har sammenheng med yrket, siden noen yrker tillater ikke dårlig
dagsform. Andre yrker er fysisk tunge med mye slitasje på muskel skjelett.
Selv om det ikke finnes tall fra egen kommune, er tallene fra hele landet
viktige. For å vurdere nødvendigheten av å sette inn forebyggende tiltak.
Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helsen i en
befolkning er tuftet på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer tar
ansvar. Dette ansees både som samfunnsøkonomisk og avgjørende for
folkehelsen (SSB).

2.5 Arbeidsplasser og næringer
60 % av befolkningen i Ås kommune bor i Ås sentrum. Bosatte i sentrum som
jobber innen handel- og servicefunksjoner er svært lav sammenlignet med
andre sentrumssoner i regionen. Ås tettsted er derimot bosatt av en høy andel
ansatte knyttet opp mot kunnskapsbedrifter, gjerne knyttet til
universitetsmiljøet.
For å skape gode sentrumsområder, er det viktig å legge til rette for
næringsvirksomhet som tilbyr variasjon. Lokaler på bakkeplan bør inneholde
butikker som er tilgjengelige og dekker de fleste behov. Dette forhindrer
handelslekkasje ut av kommunen. I tillegg skaper det arbeidsplasser og bidrar
til et levende sentrum.

«Gode steder – gir gode liv!»

2.6 Åpenbare arbeidsmiljøproblemer
I forhold til de opplysninger vi sitter inne med er det ingenting som tyder på at
det finnes noen åpenbare arbeidsmiljøproblemer i Ås kommune.

2.7 Andel pendlere
Andel pendlere i Akershus er vist i Tabell 9 i kapittel 3.5 «Kollektivtransport.»

2.8 Boligkvalitet
Boligmassen i Ås domineres av eneboliger og småhus
(rekkehus/tomannsboliger).
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(Kommuneplanen 2011-2023)

Boliger for innbyggere med særskilte behov

Statlig politikk pålegger kommunene å medvirke til å skaffe boliger til personer
som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. I 2010 disponerte
Ås kommune 246 utleieboliger som er fordelt på ulike boligtyper vist i tabell 8.

Tab 8: Kommunale utleieboliger

Boligtype Antall

Omsorgsboliger totalt

- Omsorgsboliger for eldre (72)

- Omsorgsboliger, andre (42)

( Utviklingshemmede, rus og
psykiatri)

114

Flyktningeboliger 29

Boliger for fysisk funksjonshemmede 4

Ordinære utleieboliger 99

Etter innspill fra innbyggerne i Ås, på folkehelsemøte 30. mai 2013, kom
følgende utsagn: «Ved plassering av nye boligfelt/bolighus må kommunen ikke
glemme hensynet til sollys og andre forhold som har betydning for bomiljøet og
trivsel. Man må ikke bygge utrivelige boligfelt uten sol og utsyn. Det bør lages
en helhetlig plan for dette.»
Vi Viser til kravene om universell utforming:
NS 11001 Universell utforming av byggverk
NS 11001-1 og NS 11001-2 er viktige verktøy som spesifiserer krav til bygninger,
omgivelser, tjenester og produkter i henhold til samfunnets behov og ønsker.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009,
stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske
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borgere i samfunnet. Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for
personer med nedsatt funkjsonsnivå i størst mulig grad løses gjennom tiltak
integrert i produktutforming, arkitektur, planleggingog tjenesteyting
(Hentet fra universell utforming, standard.no)

En konsekvens av universell utforming og standard kan imidlertid være at dette
medfører høyere prisnivå på bygging av nye boliger ogi boligmarkedet. Dette
kan, medvirke til at mange nyetablerere og de med lav inntekt faller utenfor
boligmarkedet. Dette bidrar igjen til og skape sosiale forskjeller.

2.9 Skolestruktur
Opplysninger under er hentet fra oppvekst- og kultur i Ås kommune.
Skolestrukturen har stor geografisk spredning i kommunen.
Ås kommune har mange skoler med få elever.

1. –7. trinn:
Brønnerud Skole: Maksimal kapasitet 175 elever.
Kroer Skole: Maksimal kapasitet: 175 elever.
Rustad skole: Maksimal kapasitet: 392 elever.
Åsgård skole: Maksimal kapasitet: 392 elever.
Nordby skole: Maksimal kapasitet: 392 elever.
Sjøskogen skole: Maksimal kapasitet. 250 elever.
Solberg skole: Maksimal kapasitet: 170 elever.

Ungdomsskoler opp til 10. trinn:
Ås Ungdomsskole: Maksimal kapasitet: 570 elever.
Nordbytun Ungdomsskole: Maksimal kapasitet: 360 elever.

Akershus største videregående skole, Ås videregående, ligger i Ås kommune.
Ås kommune har også Norges Universitet for Miljø og Biovitenskap.(NMBU)
Viser til kommuneplan 2011-2023; Kapittel 7.2.1.
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2.10 Læringsmiljø
Tall fra 2013 viser at Akershus fylke skårer best i landet på nasjonale prøver for
5. trinn i lesing, og Ås kommune ligger på samme nivå.(Oppvekst og kultur)
I matematikk og engelsk kommer Ås kommune dårligere utenn
landsgjennomsnittet.
På ungdomstrinnet har Ås kommune vist en bedring i forhold til
landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene. Resultatene finnes på
skoleporten.
Det er ingen læringsresultater eller forskning på folkehelse eller elevmiljø.

2.11 Fysisk aktivitet i skolen
Forskrift til opplæringsloven § 1-1a. Rett til fysisk aktivitet:

«Elevar på 5.-7. årstrinn skal jamleg ha fysisk aktivitet utanom
kroppsøvingsfaget. Tilsaman skal dette utgjere 76 timar innanfor 5.-7. årstrinn
jf. fag- og timefordelinga.»

Det er på mellomtrinnet at retten til fysisk aktivitet er lovhjemlet. Skolene
organiserer skoledagene ulikt. Det gis rom for fysisk aktivitet på 1. - 4. trinn i
form av pauser.
Flere av skolene har gå til skolen - aksjoner jevnlig. Det måles og telles på
egen skole. Kommunen sitter ikke med noen oversikt over disse tallene og det
foreligger ikke en visjon for hvordan kommunen generelt skal bidra til at retten
til fysisk aktivitet ivaretar på best mulig måte.

2.12 Fullføring av videregående skole
Folkehelseprofilen 2014 viser at frafallet i videregående skole er 24 % for Ås
kommune. Det er 76 % som fullfører og er på nivå med landsgjennomsnittet.
Ski kommune har et frafall på 20 %, Vestby kommune 30 % og Frogn kommune
26 %.
Etviktig forebyggende tiltak for ungdom er at de fullfører et utdanningsløp, og
ikke slutter på skolen.
Ungdomsteamet i NAV Ås jobber aktivt inn mot oppfølgingstjenesten i Follo.
Det er utarbeidet felles arbeidsrutiner i forhold ungdom som står i fare for å
slutte på videregående skole, eller har sluttet.

http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=0214&vurderingsomrade=6&underomrade=8&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=10&periode=2011-2012&orgAggr=A&diagramtype=tabell&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False
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2.13 Barnehagedekning og barnehagemiljø
I 2012 var barnehagedekningen i Ås kommune 94 % som er over snittet i landet
for øvrig (KOSTRA tall).

Barnehagemiljø:

Snittet for brukerundersøkelsene for foreldre/foresatte i kommunale
barnehager, viser at foresatte er generelt godt fornøyd med barnehagene.
Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg om barnets trivsel, respektfull
behandling, fysisk miljø, informasjon og brukermedvirkning.
Snittet for medarbeiderundersøkelsene viser også at de ansatte generelt sett er
godt fornøyd med barnehagene som arbeidsplass. Spørsmålene i
undersøkelsen dreier seg om nærmeste leder, medarbeidersamtaler,
overordnet ledelse, faglig og personlig utvikling, systemer for lønns- og
arbeidstidsordninger, og stolthet over egen arbeidsplass.
De private barnehagene får også generelt gode tilbakemeldinger av sine
brukere og medarbeidere.
Det er et «paradoks» at barnehagene i Ås kommune er den etaten som har
høyest sykefravær. Det er nedsatt en gruppe som skal jobbe med tiltak for å få
redusert sykefraværet ved disse arbeidsplassene.

2.14 Tilgjengelighet til helsestasjon og skolehelsetjeneste
Ås kommune er en sammensatt kommune hvor det bor og oppholder seg
mennesker fra mange ulike nasjonaliteter. For eksempel studenter ved NMBU,
og asylsøkere bosatt på Bjørnebekk . Dette er mennesker, både med og uten
barn, som har krav på et helsetilbud i den kommunen de oppholder seg.
Det vises til veilederen for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og
familiegjenforente og forskrift for arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Enhet for forebyggende helsetjenester tilbyr:

1) Helsestasjon for barn (0-5 år) på Ås og Nordby
Helsestasjonen Ås/Nordby har telefontid hver dag, 08.15-11.00 og
13.00-15.00
Det tilbys konsultasjoner med helsesøster og lege.
Det er «Åpen helsestasjon» på Nordby onsdager mellom kl.12.30
og 14.30. Tilbud om veiledning, vaksinasjon osv. uten timeavtale.
Tilbud om deltagelse i barselgruppe til alle som har fått barn.

2) Skolehelsetjeneste ved alle skoler I Ås kommune, inkludert Ås
videregående skole (fylket) og Steinerskolen (privat).

3) Helsestasjon for ungdom og studenter.
Fra fylte 13 år og oppover
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Åpen to ettermiddager i uken. «Drop- in» timer til
helsesøster/jordmor og bestilling av legetimer. Tilbud om samtale
med psykolog i regi av NMBU.
Samarbeid med NMBU, studentsamskipnaden, prest og psykolog.
Undervisning for elever i ungdomsskolen om seksualitet
gjennomføres på Helsestasjon for ungdom og studenter.

4) Smittevern, tuberkulosearbeid og annet smittevernarbeid.
Tilbud om reisevaksinering.
Kontroll av tuberkulose hver annen tirsdag/fredag.
Jevnlig kontakt med asylmottaket i kommunen, diagnosestasjonen
ved AHUS og Ski sykehus.

5) Svangerskapsomsorg;
Svangerskapskontroller med jordmor tilbys alle dager
Etterkontroller
Prosjekt «jordmor-tidlig hjem»: Tilbud om tidlig hjemmebesøk til
kvinner som har gått til kontroll hos jordmor i enheten.
Etablert «jordmortelefon»

6) Familie- og nettverksteam (Et frivillig lavterskeltilbud)
Teamet kan kontaktes direkte på telefon uten henvisning.
Tilbyr veiledning til foreldre/foresatte, barn og unge. Kan møte
familier hjemme eller på andre arenaer, i tillegg til samtale på
kontor.

7) Ruskontrakt
Er et tiltak for ungdom som eksperimenterer med rus på et tidlig
tidspunkt, og er etablert som et interkommunalt samarbeid kalt
«Ruskontraktteamet» Dette teamet består av personer fra rus og psykisk
helse, politiet og helsesøster/sykepleier.

8) Enhetens arbeid for å hjelpe barn og unge med overvekt
Ansatte i enheten har fokus på kosthold og aktivitet fra mor er
gravid og i alle konsultasjoner på helsestasjonen.
Skolebarn veies på 1., 3. og 8. trinn. Foreldrene får et brev i forkant
og helsesøster tar kontakt med foreldre/foresatte hvis kurver
avviker.
Helsesøstre tilbyr og gjennomfører veiledning av
foreldre/foresatte med barn i alle aldre om kosthold og
foreldre/foresattes betydning i dette arbeidet.
Det gjennomføres en kartlegging i samarbeid med
Frisklivssentralen om hvilke behov det er for oppfølging av barn og
unge med overvekt i Ås kommune.

9) Andre tverretatlige samarbeid:
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Barneteamet (Helsesøster, PPS rådgiver, barnevernspedagog og
psykisk helsearbeid)
Er tilstede i to barnehager hver måned og tilbyr veiledning til
foreldre/foresatte.
Ungdomsteamet (Helsesøster på ungdomsskolene,
barnevernspedagog og psykolog)
Tilstede på ungdomsskolene hver mandag , før og etter lunsj.
«Aktive familier», et tverretatlig prosjekt opprettes med
tilskuddsmidler for å forebygge barnefattigdom i Ås kommune.
(Ressursteam: Helsesøstre, NAV-ungdomsteamet, lærere,
ungdomsklubb medarbeider)

2.15 Trygge og gode lekearealer i nærmiljøet
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i høsten 2009, viste at de fleste
opplever Ås som et godt sted å bo, barnefamiliene trives spesielt godt. Dette
tyder på at Ås kommune er en kommune som har ivaretatt det trygge, gode
nærmiljøet på en god måte og det anses som viktig å beholde og videreutvikle
arbeidet som allerede er gjort på området.
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3.0 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er, drikkevannskvalitet,
luftkvalitet, grad av støy, sykkelveinett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang
til friområder, friluftsområder osv.
Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltagelse, valgdeltagelse, kulturtilbud,
sosiale møteplasser osv. Med begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt
miljø refereres til kapittel 3 i Folkehelseloven.

3.1 Tilgjengelighet til friluftsliv og rekreasjon
Friluftsliv
Fysisk aktivitet har avgjørende betydning for helse og trivsel. Arenaer innen
friluftsliv, nærmiljø og idrett har betydning langt utover den fysiske aktiviteten.
Det handler også om rekreasjon, organiserte og uorganiserte sosiale
møteplasser, kulturelle aktiviteter og læringsarenaer. Alt dette er
helsefremmende aktiviteter som bidrar til å opprettholde og styrke
innbyggernes helse og forhindre utvikling av sykdom hos risikogrupper.
I Ås ligger forholdene godt til rette for en aktiv hverdag, sommer som vinter, og
det er mange muligheter til å bruke skog og mark. Nordre Stuene i
Nøstvetmarka, Tangen ved Gjersjøen, Breivoll, Stranda og Berg gård ved
Årungen er friluftsområder som er sikret med statlige midler. På Tangen og
Breivoll er det tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Elleve
områder er registrert som lokalt viktige områder for friluftslivet i kommunen og
det er knyttet konkrete tiltak til disse områdene. Det største friområdet er
Breivoll, med blant annet flere badestrender, turveier og gressletter. Kyststien
langs Oslofjorden går langs Bunnefjorden. Det er behov for å gjøre stien
sammenhengende fra nordre del av Breivoll til Strandengveien og over
kommunegrensen i nord.
For å få flere ut på tur har kommunen satt opp to store tavler som viser
turmuligheter og aktivitetsmuligheter i kommunen, en i Ås sentrum og en ved
Sjøskogen skole. Ved de vanligste inngangsportene er det plassert ut
undertavler med mer detaljert informasjon om turmulighetene i område,
områdets særtrekk, samt plikter og rettigheter ved ferdsel i naturen.
Både kommunen og mange frivillige organisasjoner arbeider aktivt med å legge
til rette for turopplevelser. Kommunen søker og mottar statlig tilskudd slik at
enkelte tiltak kan gjennomføres. Innbyggerundersøkelsen fra 2009 viser at
innbyggerne er godt fornøyd med mulighetene for friluftsliv.»

(Kommuneplanen, Kapittel 7.4.1.)

På folkehelsemøte i mai 2013, sa innbyggerne at de stort sett er fornøyd med
turstiene. Likevel ønsker de seg flere turstier som er tilrettelagte for ulike
funksjonsnivåer. De ønsker seg også tilrettelagte parker i sentrum, med
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aktivitetsmuligheter, eg. «Tuftepark», som er utendørs treningsapparater og
«Valencia benk», en benk for å sitte på i parken.

3.2 Trygge skoleveier
Det er utarbeidet en sykkelplan for Ås sentralområde, dvs. et kart som viser
eksisterende sykkelveier. I tillegg er det utarbeidet en skriftlig del, som påpeker
forbedringer m.m. Sykkelplanen ble behandlet i Hovedutvalg for teknikk og
miljø (HTM) september 2013.
De fleste skoleveiene i Ås er karakterisert som trygge. Likevel er det noen
skoler som er mer utsatt for trafikk enn andre.
Endel elever ved Ås videregående, og elever som bor vest for jernbanen og skal
til Ås ungdomsskole, må forsere to farlig kryss. Det ene krysset er der Hogstvet
veien går ut i RV 152, det andre er krysset er der Solfallsveien og Idrettsveien
går ut i RV 152. i disse kryssene kommer det biler fra flere kanter som gjør
trafikkbildet uoversiktlig.
Dette er et område som bør sees nærmere på i videre planprosesser for
reguleringen av Ås sentrum.
For fire år siden ble det gjort næringsendring i Gamle Mossevei 29, fra et
saltlager til en transportbedrift for fisk. Dette resulterte i mye tungtransport
langs Gamle Mossevei.
Gamle Mossevei er skoleveien for mange barn som går på Brønnerud skole.
Veien er smal og ikke dimensjonert for den type transport. Det fører derfor til
svært trafikkfarlige situasjoner for skolebarna.
For de andre skoleveiene er det i stor grad foreldrenes kjøring av barna til/fra
skolen som skaper problemer. For eksempel har Rustad skole mange elever og
ingen god løsning for av- og påstigning for skolebarna. Inn- og utfartsåren til
Rustad skole deles med et stort boligfelt som gjør at det til tider er stor trafikk
forbi skolen. Dette skaper mange trafikkfarlig situasjoner. En sikring og
forbedring for å skape trygge skoleveier antas å kunne medvirke til mindre grad
av biltransport av barn til/fra skolen.

Konklusjonen her er at Ås kommune må ha sterkt fokus på skoleveier i videre
planlegging. Dette for å unngå situasjoner der det blir trafikkonflikter på
skoleveien.

3.3 Støyutsatte områder
Det er mange områder i Ås kommune der beboere er utsatt for plagsom støy
som forringer livskvaliteten deres. Dette er ikke kartlagt.
Det eneste som står nevnt i kommuneplanen i forhold til framtidig sikring av
støy- og faresoner er Ålerudmyra skytebane.

De siste fire årene er det blitt et svært utsatt støyområde langs Gamle
Mossevei i nærheten av kjøle- og fryselager for fisk i nummer 29. Naboene som
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bor langs denne veien i nærheten av lageret, er utsatt for støy hele døgnet.
Transporten til og fra dette lageret, vaskehallen som vasker trailerne og
kjøleaggregatene både på bilen og fra kjølelageret skaper støy.
Dette viser at industriområder og adkomst til industriområder må holdes
separat fra boligområder.
Det er en folkehelseutfordring at boliger legges inn mot støyområder som
forringer den enkeltes helse i forbindelse med mangel på søvn og rekreasjon.
Kommuneoverlegen har i den senere tid mottatt svært mange henvendelser fra
innbyggerne som plages av støy. Dette ser ut til å være et større problem enn
tidligere antatt.

3.4 Sentrumsområder – grøntområder
Det er lagt opp til at det skal bo mange i Ås sentrum, utbyggingen/fortettingen
er i full gang. Det stilles krav til utearealer og grøntområder i
reguleringsplanene. Universell utforming er innarbeidet i siste gjeldende plan-
og bygningslov, og det stilles derfor ikke lengre krav om sistnevnte i nyere
reguleringsplaner.
Ås sentrum er regulert til nærings- og boligformål og slik sett lagt til rette for
boligbebyggelse. Likedan er det barnehager, skoler (fra barnetrinn til
videregående), butikker, kollektivtilbud, arbeidsplasser, grøntområder (park,
skogsområder) m.m. i umiddelbar nærhet.
Befolkningen ønsker å bevare lett adgang til turløyper der man kan gå og sykle.
De ønsker seg også en flerbrukshall i Ås sentrum. Videre ønsker de at sentrum
skal utarbeides til en sosial møteplass, med for eksempel en Petanque bane.
Det er også sterkt ønske om et «Frivillighetens hus» som kan bidra til en sosial
møteplass for innbyggerne i Ås. Jamfør stortings melding 34 bidrar en slik
møteplass til å drive fram det helsebringende og forebyggende arbeidet.
Innbyggerne i Ås vil også at grøntområdene bevares.

3.5 Kollektivtransport
Tilgjengeligheten til kollektivtransport er forholdsvis bra i sentrum. I forhold til
hvor mange som benytter seg av dette tilbudet er det likevel «for dårlig» med
et tog i timen til Ås fra Oslo. Det er et bedre tilbud til innpendlere som bor i Ås.
I utkantstrøkene av kommunen er det dårlig med kollektivtransport til og fra
sentrum.
Det er vanskelig for eldre mennesker å komme seg inn til sentrum, hvis man
ikke kjører bil eller bor helt sentralt. I tillegg er det dårlig kollektivtransport
innad i kommunen.

På en vanlig dag er det ca. 3700 av- og påstigninger til sammen på Ås stasjon
for togene som stopper her. Hvor mange av disse som pendler til jobb og skole
er ikke tilstrekkelig kartlagt.
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Det kan antas at tallene omtrent tilsvarer om lag halvparten av antall personer
som benytter tog til/fra Ås daglig. Dette anslås til ca. 1850 personer. Nesten
50 % av disse er pendlere, noe som estimerer at 900 personer pendler på
hverdagene fra Ås ( Informasjon er hentet fra NSB sine målinger).

Togpassasjerer over bygrensen

Måltall Østfoldbanen

År 2010 2012
prosentvis
vekst

Klokkeslett Velg retning
Sum hele døgnet Alle 25205 27524 9,2

Fra Oslo 12695 13029 2,6
Til Oslo 12510 14495 15,9

Tabell 9.

3.6 Omfang av smittsomme sykdommer
Antall sykdomstilfeller meldt MSIS (meldingssystem for smittsomme
sykdommer) med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2012 viser at det er lav
forekomst av smittsomme sykdommer i Ås kommune i forhold til resten av
landet. Den smittsomme sykdommen det er mest forekomst av er genital
Chlamydiainfeksjon.

3.7 Drikkevannskvalitet
Kommunen har kvalitetssikret drikkevann som har høyere kvalitet enn landet
for øvrig. Det er få personer som ikke er tilknyttet kommunalt vann.

3.8 Radon og høyspentledninger
Vinteren 2003 ble det gjennomført en kartlegging av radon i inneluft i Ås
kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen RaMAP.
En andel på 5 % av kommunens husstander deltok i kartleggingen. Resultatene
viser at 10 % av disse har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt
tiltaksnivå på 200 Bq/m3 luft.
Gjennomsnittlig årsmiddelverdi av radon er beregnet til 96 Bq/m3. Deler av Ås
kommune har et radonproblem. I områdene rundt Solbergskogen, Solhaug,
Nordby, Togrenda og i området vest for Vinterbro, er det høy sannsynlighet for
forhøyde radonkonsentrasjoner. Flere enn 20 % av målingene overstiger
200 Bq/m3 luft. I disse områdene anbefales det å gjøre oppfølgende målinger i
alle boliger som har leilighet eller oppholdsrom i 1. etasje eller kjeller. Området
rundt tettstedet Ås har lav sannsynlighet for høye radonverdier, med mindre
enn 5 % av målingene over tiltaksgrensen.
Oppfølgingen i dette området kan begrenses til generell informasjon og
veiledning til innbyggerne. Kommunen ble anbefalt å gjøre ytterligere
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radonmålinger i områder hvor forhøyde radonverdier er påvist. Dette arbeidet
pågår.

3.9 Risiko for legionella biologisk forurensning
Det er liten eller ingen risiko for legionella i Ås kommune. Alle tidligere
vanntårn/kjøletårn er enten revet eller ute av drift.
Det er lite industri og fabrikker i Ås.
Det blir gjort årlig kontroll av alle dusjhoder i kommunale bygg og tiltaket er at
alle dusjhoder blir kloret. Dette tiltaket er godt dokumentert.

3.10 Inneklima
Det er en kjent problematikk at det er dårlig inneklima i enkelte kommunale
bygg i Ås kommune. Spesielt noen av skolene er i svært dårlig forfatning.
Det blir gjort målinger med en gang hvis det er noen som melder mistanke om
dårlig luft, soppangrep osv. Det blir da umiddelbart satt inn tiltak hvis det er
nødvendig.
For de aller fleste utgjør ikke inneklimaet noen helseutfordringer. Likevel er det
viktig at problemer som kan knyttes til inneklimaforhold i bygg ikke
bagatelliseres eller benektes. Generelt må risikoforhold som kan bidra til dårlig
inneluftkvalitet rettes opp, og utbedring prioriteres i lokaler der mange melder
om helseplager som synes å være tilknyttet inneklimaet.

3.11 Utemiljø
Utemiljø som parker og friområder fremmer grønne og frodige utemiljøer som
en viktig del av vår felles kulturarv, med avgjørende betydning for
befolkningens verdioppfatninger og natur og miljøforståelse.
Med tanke på drift er det hovedsakelig plenklipping det dreier seg om, men på
Moer sykehjem er det utearealer og hager som må stelles. En gartner i 50 %
stilling, besørger dette. Ellers i kommunen beskjæres trær og busker. Hvert år
settes det ut blomsterurner og blomstertårn rundt om i sentrumsområdet.
Kommunen ønsker at rådhusparken skal brukes mer, og planlegger nå å
etablere petanque-bane der. Det arbeides med å få gjennomført en plan for
oppgraderingen av borggården, som er en viktig møteplass for kommunens
innbyggere. Dette med tanke på at borggården er lett tilgjengelig for de mange
som bor i leiligheter i sentrum.

3.12 Frivillige organisasjoner
I Ås er det 250 frivillige lag og foreninger og rekrutteringen til dette i Ås er ikke
særlig forskjellig fra ellers i landet. Alle lagene er ikke like aktive. Folk bidrar i
større grad i frivillig arbeid der.
Generelt genererer frivillighet enormt med timer på landsbasis.
St. melding 34 (2012-2013), Folkehelsemeldingen sier: Det er 90 000 frivillige
lag og foreninger. Andelen av befolkningen som på landsbasis yter frivillig
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innsats er i underkant av 50 %.
Den voksne delen av befolkningen utfører omtrent 115.000 frivillige årsverk
eller 200.000 millioner timer frivillig arbeid per år.
På tross av dette oppleves det at det er mange som gjør en stor innsats, men
likevel er det for få personer i forhold til behov.
Deltagelse i frivillige organisasjoner og arbeid skaper muligheter for felles
opplevelser, vennskap, identitet og tilhørighet, som igjen bidrar til egen trivsel,
helse og sosial kapital i samfunnet.
Det er viktig med gode møteplasser og derfor henvises til viktigheten av et
«Flerbruks hus». Der kan det skapes en møteplass der alle, uansett ståsted i
hverdagen kan delta og mestre i hverdagen. Et godt tiltak i forhold til å utjevne
sosiale forskjeller.

3.13 Barn som deltar i organisert og uorganisert aktivitet
Den uorganiserte aktiviteten har vi ikke særlig statistikk på, men man kan se ut
av områder i kommunen som innbyr til aktivitet også på uorganisert basis er
mye i bruk. De skolene som har skolegårder med morsomme og egnede
lekeapparater og arealer blir mye brukt av barn, også når skolen er stengt. Det
er viktig at skolene legger til rette for at dette er tilgjengelig for alle, og godt
opplyst.
Følgende er hentet fra kommuneplanen kapittel 7.4.1. Friluftsliv, nærmiljø og
idrett:
«Oppslutningen om idrettslagene er stor og lagene er velorganiserte. Alle
aldersgrupper har et bredt spekter av idrettstilbud. En stor del av
medlemsmassen er barn og unge under 15 år. Idrettslagene står for et
betydelig barne- og ungdomsarbeid, og det legges ned mye frivillig arbeid fra
den voksne befolkningen.
På Ås stadion er det kunstgressbane, treningsfelt (gress) og grusbane, samt
løpebane med kunststoffdekke. På Nordby stadion er det kunstgressbane,
naturgressbane og grusbane. Skolene har egne gymsaler og idrettsbaner, som
benyttes til organisert idrett på kveldstid. Noen skoler bruker i tillegg
stadionanleggene. Anleggene utnyttes derfor fleksibelt og har høy
bruksfrekvens. Etableringen av kunstgressbanene har bidratt til at
banekapasiteten i Ås er mangedoblet. Kommunen har ansvaret for drift og
vedlikehold av de fleste utendørs idrettsanleggene.
Det er idrettshaller ved Ås videregående skole og i Nordby kulturhus. Det er
gressbane og grusbane ved NMBU. NMBU har også egen idrettshall. Det ser ut
til at det imidlertid er behov for større tilgang til lokaler for uorganisert fysisk
aktivitet innendørs. På åpent folkehelsemøte januar 2013 etterlyste
innbyggerne større tilgang på uorganiserte aktiviteter. Det ble etterlyst en
flerbrukshall og et sentrumsnært offentlig folkebad. Det er kun ett
sentrumsnært kommunalt basseng i kommunen som er tilgjengelig på
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kveldstid. Dette er lokalisert ved Ås ungdomsskole og består av er 12,5 meter
langt basseng.
I tillegg til de kommunale idrettsanleggene er det private idrettsanlegg i Ås,
bl.a. tennisbane, sandvolleyballbane, squashbane, skytebane og ro- og
padleanlegg.
Det kjøres opp ca. 40 km skiløyper i kommunen, der i blant 5 lysløyper. Flere av
løypene korresponderer med løyper i nabokommunene. Ås kommune eier og
drifter løypemaskinen og har et godt samarbeid med skiforeningen som
preparerer skiløypene».

3.14 Sosiale risikomiljøer
Sosiale risikomomenter og spesiell risikoatferd:
Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker størstedelen av de sosiale og
helsemessige skadene. ( Jfr. Ås kommunes Rusmiddel politisk handlingsplan og
regjeringens prop. 1s 2011-2012, programområde 10 Helse og omsorg) Det er
dokumentert sammenheng mellom totalkonsumet av alkohol og helsemessige
og sosiale skader, sykdom og ulykker.
Debutalder har økt noe i Norge fra 14 1/2 år til 15 1/2 år for brennevin.
Forbruket i Norge er likevel økende.
Ungdomsperioden er viktig for forebygging av rusproblematikk. Ungdom er
særlig sårbare for skadevirkninger av rusmiddelmisbruk, både akutt og på lang
sikt. Tidlig debut med alkohol henger sammen med økt risiko for høyt
alkoholforbruk. Det gir utslag som utvikling av alkoholproblemer senere i
ungdomsårene og i voksen alder. Det samme forholdet har vist seg å gjelde
andre rusmidler (Pedersen et al, 1998). Det har vist seg at hjemmet står i den
sterkeste posisjonen for å utsette ungdommens alkoholdebut.
Grupper som er spesielt utsatt for å utvikle dårlig helse og som Ås kommune
ønsker å ha et spesielt fokus på, er:

o Barn av rusmiddelmisbrukere og/eller barn av psykisk syke.

Langtidsstudier av barn av psykisk syke foreldre viser at ca. 50 % av barna får en
psykisk sykdom.(Wenche Førland NOPUS-rapport fra -90 tallet)

Årsaken er sammensatt, men handler ofte om en medfødt sårbarhet, i
sammenheng med disse foreldrenes manglende evne til å være oppmerksom
på, og fokusere på barnas behov.

Barn og unge som opplever store konflikter hjemme.

Skilsmissestatistikken er høy, og det er mange små familier med en
omsorgsperson og et eller flere barn. Dette gjør barna enda mer sårbare,
dersom den ene omsorgspersonen blir syk eller begynner å misbruke rusmidler.
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Barn av innsatte i fengsler
Barn som vokser opp i hjem med svært lav inntekt.

Rusmiljøer:

Det er ikke foretatt noen kartlegging av rusmiddelsituasjonen i Ås kommune de
senere årene, men rustjenesten har pr. d.d. jevnlig oppfølging av 44 personer.
11 av disse har et vedtak om LAR (legemiddelassistert rehabilitering).
Det er en alvorlig underrapportering i forhold til rus og gravide rusmisbrukere,
særlig når det gjelder alkohol. Dette er svært bekymringsfullt. Kommunen har
ellers en god rutine for oppfølging av gravide rusmisbrukere.
«Legal Highs» (nye syntetiske narkotiske stoffer som ikke står på narkotika
listen) er på full fart inn i ungdomsmiljøene. Dette er bekymringsfullt fordi det
er en «usynlig» rusing, kjøp og salg osv. Vanskelig å oppdage også for foreldre.
Skolevegrere og ungdom uten jobb har en større risiko for å utføre kriminelle
handlinger. Det samme gjelder ungdom uten et godt ”støtteapparat” rundt seg.
Ungdommene treffer hverandre uavhengig av hvilken kommune de kommer
fra.

Tabell 10 ( Helsestasjonen)

2012 2013
Ungdomskontakter 7 4
Bekymringssamtaler 50 30

Tabell 9 viser at tallene har gått ned på ungdomskontrakter og
bekymringssamtaler fra 2012 til 2013. Opplysningene viser ikke hvorfor tallene
har gått ned. En antagelse kan være at det er mindre behov, og en annen
antagelse kan være at det er færre ungdom som oppsøker hjelp. Utfordringen
her er om kommunen er god nok til å nå de som virkelig trenger hjelpen og om
hjelpen er kommunisert godt nok ut til ungdommen
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Kriminalitet

Figur 1.

Fig. 1 viser antall anmeldte saker med ungdom i forskjellige typer forhold og
aldersgruppe i 2012. Det er viktig å bemerke at dette er anmeldte forhold. Det
faktiske tallet en nok høyere, spesielt innen narkotika.

Figur 2

Fig. 2 viser ungdom i Ås kommune som er blitt anmeldt for et forhold for første
gang, 5 personer i hver aldersgruppe.
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3.15 Enslige eldre
Helse og Omsorgsdepartementet sier noe om dette på sin hjemmeside:

«En rekke undersøkelser har vist at eldre som bor alene, har et langt større
forbruk av offentlige omsorgstjenester enn eldre som deler hushold med
andre. Beregninger som er foretatt (Brevik, 1991) tyder på at f.eks.
aleneboende eldre over 80 år i dag bruker jevnt over dobbelt så mye av slike
omsorgstjenester pr. person som eldre i flerpersonhushold. Det er videre mye
som tyder på at det i tillegg til disse høyere bruksratene for aleneboende, også
er slik at de forbruker mere av tjenestene –f.eks. ved at de oppholder seg
lengre i institusjon sammenlignet med eldre som kommer fra
flerpersonshushold.
Folke- og boligtellingene viser at andelen eldre over 80 år som bor i
enpersonshusholdninger er mer enn fordoblet fra 1960 til 1990. Denne
utviklingen vil fortsette. Andelen som lever alene i aldersgruppen over 75 år var
i 1990 55 pst. for kvinner og 20 pst. for menn. Disse andelene vil etter
prognosene øke til henholdsvis 74 og 47 pst. Størstedelen av den private
uformelle omsorgen blir gitt innenfor husholdet. En fortsatt utvikling i retning
av flere enpersonshusholdninger blant eldre, vil derfor kunne få stor betydning
for omfanget av privat uformell omsorg i framtida. Denne faktoren kan
medføre at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil kunne øke langt mer enn
økningen i antall eldre skulle tilsi.»
Eldre enslige i Ås kommune fra 67–79 år er 322 personer, dvs. 24 % eldre
enslige bor alene, over 80 år er det 295 personer dvs. 61 % i den aldersgruppen
bor alene. Vi ser at tallene i Ås følger den forventede prognosen til Helse- og
Omsorgsdepartementet.

3.16 Møteplasser og sosiale arenaer

Gode møteplasser er viktig for folkehelsen i et samfunn. Det skrives og snakkes
om dem i ulike sammenhenger. Flere prøver også å skape nye. Hva er en
møteplass? Hvorfor er de viktige for oss? Hva slags folk møter vi på - når og
hvor?
Møteplasser kan være en samlebetegnelse for ulike miljøtiltak. Det kan være
en samlingsplass, et treffsted, et værested eller et torg.
Møtesteder er sosiale arenaer mennesker trenger hvor de kan treffe
hverandre.
På folkehelsemøtet i mai 2013, kom det innspill fra befolkningen om at Ås
kommune mangler et flerbrukshus som møteplass. Frivilligsentralen kan ha sine
lokaler der, i tillegg til frisklivssentral, frivillige organisasjoner, privatpersoner,
med videre.
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Det var et sterkt ønske fra innbyggerne om flere uorganiserte møteplasser i
kommunen. Her kan nyinnflyttede til kommunen bli kjent og lettere integrert i
lokalmiljøet. Dette vil bidra til at innbyggerne i kommunen kan bygge sosiale
nettverk som er viktig for helse og trivsel.
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4.0 Skader og Ulykker
Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen.
Personskader som følge av ulykker er nesten i samme størrelsesordenen som
kreft, målt i tapte leveår. Ulykker med personskader tar relativt mange unge liv,
og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Mulighetene for å
forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over når og
hvor ulykker inntreffer, kan bidra til økt oppmerksomhet på forebygging og mer
treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.

I forhold til folkehelseprofilen er andelen som skades i ulykker lavere enn
landet forøvrig, vurdert etter sykehus innleggelser.

4.1 Antall personskader
Det finnes ingen oversikt over personskader i Ås kommune. Det finnes en
tabell som viser antall trafikk-skadde eller drepte personer i Akershus. Se tabell
11 som viser en drastisk nedgang i antall ulykker.

Antall personer drept eller skadd i veitrafikkulykker

Tabell 11 (SSB)

Tid 2009 2013
Prosentvis
vekst

Region Måltall
Akershus Ulykker 623 119 -80,9

Skadde 910 247 -72,9
Drepte 21 1 -95,2

4.2 Antall hoftebrudd
Folkehelseprofilen 2014 viser at Ås kommune har 1,7 behandlede hoftebrudd
pr. 1000 innbygger. Dette er det samme tallet som for 2013. Tallene viser at vi
ligger lavere enn landet for øvrig, som var 2,2 hoftebrudd pr. 1000 innbygger.
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Sykehusinnleggelser, hoftebrudd

Type lidelse Hoftebrudd (S72)

Region Kjønn År
Mål tall:
per 1000, standardisert

Mål tall:
årlig
antall

Akershus kjønn samlet 2009-2011 2,2 1031,1
menn 2009-2011 1,4 338,9
kvinner 2009-2011 3,1 692,2

Vestby kjønn samlet 2009-2011 1,6 16
menn 2009-2011 1,1 6
kvinner 2009-2011 2 10

Ski kjønn samlet 2009-2011 2,3 52
menn 2009-2011 1,6 19,7
kvinner 2009-2011 3 32,3

Ås kjønn samlet 2009-2011 1,7 22,3
menn 2009-2011 1,3 9,3
kvinner 2009-2011 2,1 13

Frogn kjønn samlet 2009-2011 2,2 27,3
menn 2009-2011 1,3 8,7
kvinner 2009-2011 3,1 18,7

Tabell 11.

Ås kommune har fallforebyggende tiltak om vinteren for å sikre de eldre mot
hoftebrudd. Et av disse tiltakene utføres av arbeidsgruppen ved NAV. De kjører
ut strøsingel til trengende i kommunen.
I tillegg er det fallforebyggende trening ved fysioterapeut på Ås seniorsenter.
Det er utarbeidet et fallforebyggende treningsprogram som deles ut til alle
medlemmene ved seniorsenteret. Målet er å øke bevisstheten om hva de selv
kan gjøre for å forebygge fall.
Det kunne være nyttig å ha en seniorkontakt som jobber forebyggende opp
mot alle eldre over 75 år i Ås kommune.

4.3 Spesielle ulykkespunkter eller -strekninger.
Biltrafikken er det største risikoområdet for ulykker. Det er viktige å ha fokus på
trafikksikkerhet. Der gang og sykkelsti krysser trafikkert vei kan det oppstå
trafikkfarlige situasjoner. I Ås kommune dreier dette seg spesielt om RV 152
som går gjennom sentrale deler av Ås.
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4.4 Utsatte skoleveier
Ambisjonen om at 80 prosent av barn og unge skal kunne gå eller sykle til
skolen ligger fast hos regjeringen. Det gir både miljø- og helsegevinster.
Nettopp derfor ba Samferdselsdepartementet, Veidirektoratet om å se på
problematikken rundt gang- og sykkelveier i tilknytning til skolene. (Viser til
kapittel 3.2, Trygge skoleveier.)

4.5 Skadeforekomst i skoler og barnehager
Dette er det ingen tall eller dokumentasjon på for Ås kommune.

4.6 Arbeidsulykker
Statens Arbeidsmiljø Institutt (STAMI) svarer følgende: «Det er ikke kommunale
data på arbeidsskader, samtidig som arbeidsskader er et område med betydelig
underrapportering. På grunn av dette brukes derfor undersøkelser for å
kartlegge omfang og forekomst av arbeidsskader. Da også som et supplement
til registrene.»

4.7 Hjemmeulykker
Antall personskader behandlet i sykehus, er for Ås kommune, 11 pr. 1000
innbyggere. Tallene er hentet fra Folkehelseprofilen 2013.08.
2014 viser 10 pr. 1000 innbyggere.
Dette er lavere enn landsgjennomsnittet.

4.8 Fallulykker i sykehjem
Dette har vi ikke noe tall på. I forhold til forebygging er det viktig at alle
fallulykker både i sykehjem og hjemme registreres. Dette for å kunne sette inn
tiltak som er fallforebyggende.
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5.0 Helserelatert atferd
Med helserelatert adferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning
på et helseutfall. Dette kan for eksempel være fysisk aktivitet, ernæring og bruk
av tobakk og rusmidler.
Helserelatert adferd kan også omfatte seksualadferd og risikoatferd som kan
føre til skader og ulykker.

5.1 Gående og syklende til skolen
Flere av skolene har gå til skolen - aksjoner jevnlig. Det måles og telles det på
egen skole. Kommunen sitter ikke med noen oversikt over disse tallene.
For å øke barns aktivitetsnivå bør flere gå til skolen. Det mener forsker Elin
Kolle som har skrevet doktorgrad om barn og unge og fysisk aktivitet. En
kartlegging Norges Idrettshøgskole har gjort for Helsedirektoratet viser at om
lag 40 prosent av seksåringene og 65 prosent av niåringene og 15-åringene går
eller sykler til skolen. Med den avstanden de fleste barn har til skolen, bør det
være mulig å øke denne andelen. At foreldrene skal samme veien, er ofte
begrunnelsen for at barn får bilskyss –selv om skoleveien ikke er så lang. Hver
fjerde førsteklassing blir kjørt til skolen selv om avstanden er mindre enn 500
meter, har Transportøkonomisk institutt tidligere påvist.

5.2 Fysisk aktivitet voksne og barn
Informasjon om organisert fysisk aktivitet for barn fra 0-6 år, 6-12 år og
ungdom 13-19 år, er registrert på Ås kommune sine hjemmesider
(Idrettsregistreringer).
Å bruke friluftsliv som virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet er viktig i det
lokale folkehelsearbeidet.
Videre er turer i nærmiljøet den aktiviteten de inaktive ønsker å gjøre mer av.
Denne gruppen mennesker er krevende å nå. Et prosjekt som har lykkes med
dette er Aktiv i Friluft 2010-2012, utarbeidet av friluftslivets
Fellesorganisasjon.(FRIFO)

Det er nødvendig at kommunen og de frivillige organisasjonene i lokalmiljøet
samarbeider. Folkehelseloven sier at kommunen skal legge til rette for
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samarbeid med frivillig sektor og iverksette tiltak for å møte helseutfordringer.
Det er ikke kartlagt hvor stor andel av befolkningen i Ås kommune som følger
statens råd om fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag. I og med at
turområder og treningsanlegg er mye brukt kan det antas at det er en del av
innbyggerne som er fysisk aktive i kommunen. Stor tilstrømning til
kommunenes nyetablerte frisklivssentral (etablert primo 2013) tyder imidlertid
på at det er store forskjeller, og at noen grupper i kommunen er helt inaktive (
Opplysninger fra Frisklivssentralen).

5.3 Daglig røykere
På landsbasis har det registrerte tobakksforbruket i hele landet gått ned
betraktelig etter at røykeloven ble innført. ( Folkehelsemeldingen 2012-2013)
Fortsatt røyker 17 % daglig. Røyking er den levevanen som har størst negativ
betydning for folkehelsen.
Forekomst av KOLS, lungekreft og hjerte- og karsykdom kan gi informasjon om
befolkningens røykevaner over tid.
Det er 20 % kvinner på landsbasis, som røyker i begynnelsen av svangerskapet.

5.4 Skjenkesteder
Skjenkebevillinger 15.08.13: 11 stk.
Salgsbevillinger 15.08.13: 7 stk. (merknad: Vinmonopolet har to utsalgssteder i
Ås, men det regnes kun som en salgsbevilling) Noen skjenkesteder
driver sesongbetont. Dette gjelder for eksempel Studentsamskipnaden (stengt
om sommeren) og Tusenfryd (stengt om vinteren).
Selve åpningstiden har ikke kommunen oversikt over til enhver tid, og vi
forplikter ikke skjenke- /salgssteder til å holde åpent i hele
bevillingstidsrommet.

5.5 Rusmiddelbruk
Generelt sett er det fortsatt en negativ utvikling hos de unge opp mot
holdninger til bruk av cannabis og annen type narkotika. Syntetisk cannabis blir
også brukt, her foreligger det lite informasjon. Unge utforsker mye mer enn
eldre ungdom.

5.6 Ungdom og seksualadferd
Helsesøster på ungdomsskolen har kondomer for utdeling på kontoret. Alle
som kommer første gang får god informasjon og opplæring.
I 9. klasse har helsesøster seksualundervisning i alle klasser på Nordbytun
ungdomsskole, og i 10. klasse på Ås ungdomsskole. Studentene ved NMBU, har
tilbud om gratis kondomer, og når det er spesielle arrangementer på NMBU,
fylles det på med kondomer i barer og andre aktuelle steder. Det legges stor
vekt på klamydiatesting i kommunen. Ås kommune er en av få kommuner i
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Norge som har pakker «overalt» for selvtesting.
Forebyggende helsetjenester i kommunen gir informasjon til ungdom og
studenter om seksuelt overførbare infeksjoner i ulike sammenhenger.

5.7 Frukt og grønt i skolen
Det er gratis skolefrukt til alle ungdomsskoleelever. Alle barneskolene tilbyr
fruktordning på lik linje med melkeordning.

5.8 Kosthold i skolen
Skolefritidsordningen (heretter SFO) serverer ett måltid hver dag. Enhetene har
ulike menyer. Det serveres varm mat 1-3 ganger pr uke, ulikt fra enhet til
enhet. Innbyggere i Ås kommune gir tilbakemelding på at maten som serveres
ved SFO ofte er usunn.
Ungdomsskolene har kantinedrift hver dag. Den er både initiert og drevet av
elever.
Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner.
Tilrettelegging for gode måltider og et sunt mat- og drikketilbud på skolen vil
bidra til at barn og unge får gode muligheter til å etablere et helsefremmende
og godt kosthold.
Dette er viktig å tenke på for dem som administrerer denne ordningen i de
forskjellige skoler, SFO og barnehager. Lettvinte løsninger som fiskepinner i
pølsebrød, pølser med lompe og andre «fast-food» alternativer må unngås.
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6.0 Helsetilstand
Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel
risikofaktorer, forebygging av sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller
mer indirekte mål som sykefravær og lignende.
Ås kommune har i følge folkehelseprofilen ingen spesielle folkesykdommer som
avviker fra landsgjennomsnittet.

«Helse er vår største rikdom»

Virgil

6.1 Forekomst av spesielle «folkesykdommer»
Folkesykdommer er en betegnelse som er svært utbredt i befolkningen.
Folkesykdommer i Norge er; hjerte-kar, kreft, KOLS, muskel-skjelett, psykiske
lidelser, og misbruksproblemer.
Folkehelseprofilen for 2014 viser at Ås kommune har mindre utbredelse av
dagens folkehelsesykdommer enn landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet
viser imidlertid en stadig økning i antall med overvekt og fedme, og om lag
halvparten av nordmenn over 40 år har en BMI som tyder på overvekt.
Likevel er det viktig å fortsette å satse på forebyggende tiltak som for eksempel
lavterskel tilbud i regi av Frisklivssentralen.
Opprettelsen av Frisklivssentraler i Norge er et direkte resultat etter
innføringen av samhandlingsreformen. Det er et bidrag som øker
helsefremmende innsats og tidlig intervensjon.
På Frisklivssentralene får deltagerne hjelp til livsstilsendring gjennom metoder
som har dokumentert effekt. Det er vist at mennesker gjennom en
livsstilsendring til god helse sparer samfunnet for milliarder av kroner og seg
selv for unødvendig lidelse.
Frisklivssentralen i Ås startet sin drift i januar 2013 og det er stor pågang av
innbyggere med «frisklivsresept» og deltagelse på kurs i regi av
Frisklivssentralen. Frisklivssentralen i Follo har et tett samarbeid gjennom
nettverket «Friskliv Follo» og dette har gitt innbyggerne i kommunen tilgang til
kurs både i Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Enebakk og Frogn:

Røyksluttkurs
Bra Mat kurs
KID kurs (mestringskurs for de med begynnende depresjon)
KIB kurs (mestring av belastning, som f.eks. stress)
Diabeteskurs
Å leve med hjertesykdom
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Helse- og levevaner (kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn)
«Kutt ned –kutt ut» (kurs for de som har et høyt alkoholforbruk)

I møte med livsstilssykdommer kreves en tilnærming som i sterkere grad
motiverer og inspirerer hver enkelt av oss. Det er ikke nok at politiske
myndigheter eier målene. Målene må forankres i hele det sivile samfunnet.
Befolkningens helse er et felles ansvar. Alle har et ansvar for å utvikle et
samfunn som fremme helse og hver enkelt har et ansvar for egen helse.

Tap for all del ikke lysten til å gå.

Jeg går meg til det daglige velbefinnende, jeg går fra
enhver sykdom, jeg går meg til mine beste tanker og jeg
kjenner ingen tanke så tung at jeg ikke kan gå fra den.

Når man slik fortsetter å gå, så går det nok

Søren Kierkegaard
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