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Forord
Alle kommunerskalleggetil rette for systematiskogkunnskapsbasert
folkehelsearbeid.
Kommuneneskalhvert fjerde år, utarbeideen oversiktover helsetilstandeni
befolkningen,med de positiveog negativefaktorer som kan virke inn på denne.
Dette gjennomsamordningog standardiseringav folkehelsearbeidet.
Med folkehelsearbeidmenessamfunnetsinnsatsfor å påvirkefaktorer som
direkte eller indirektefremmer folks helseog trivsel. Videregjennomå
forebyggepsykisk-og somatisksykdom,beskyttemot helsetrusler,samt
arbeidefor en jevnerefordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker
helsen.
Folkehelseer: «Befolkningenshelsetilstandog hvordanhelsenfordeler segi
befolkningen.»
Helse-og omsorgsdepartementetfastsatte28. juni 2012 forskrift om oversikt
over folkehelsen.Med hjemmeli lov 24. juni 2011
Kravtil oversiktensinnhold er følgende:
a)
b)
c)
d)
e)

Befolkningssammensetning.
Oppvekst-og levekårsforhold
Fysisk,biologisk,kjemiskog sosialtmiljø
Skaderog ulykker
Helserelatertadferd og helsetilstand.

Med oppvekst-og levekårsforholdmenesfor eksempeløkonomiskevilkår, boog arbeidsforholdog utdanningsforhold.

4

Med helserelatertadferd menesfor eksempelfysiskaktivitet, ernæringog bruk
av tobakk og rusmidler.
Oversiktenskalinneholdefagligevurderingerav årsaksforholdog
konsekvenser,samt identifisereressurserog folkehelseutfordringeri
kommunen.
Kommunenskalværesærligoppmerksompå trekk ved utviklingensom kan
skapeeller opprettholde sosialeforskjeller,eller helsemessigeproblemer.

Med hilsen

SidselStorhaug

BenteSperlin

Kommuneoverlege

Folkehelsekoordinator

Larkollen,foto: BenteSperlin
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Oppsummering
Oversiktsdokumentetover folkehelseni Ås kommunebyggerpå
helsedirektoratetsin veileder:«Godoversikt- en forutsetningfor god
folkehelse».
Ås kommuneer en god kommuneå bo i. Inntrykket er atkultur og
kunnskapsbasertaktivitet dominerer.Folkehelsearbeideti Ås kommunefor
2014og 4 år fremover bør prioritere følgendepunkter:
Utjevningav sosialeforskjeller
Redusereantall ungdommersom dropper ut av skolen
Likt tilbud om sunn mat i skolerog fritidsordninger
Forebyggendeaktiviteter og tiltak rettet mot personermed levevanerog livsstilsproblematikk
Tilretteleggingfor gode,tilgjengeligemøteplasserog utemiljø
Det er disseområdeneoversiktsdokumentetavdekkerer viktig å fokuserepå
videre.
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1.0 Befolkningssammensetning
Med befolkningssammensetning
menesgrunnlagsdataom befolkningen.Dette
kan omfatte antall innbyggere,alders-og kjønnsfordeling,sivilstatus,etnisitet,
flyttemønstre osv.Dennetype informasjoner viktig i vurderingenav øvrig
informasjon,men kan ogsåværevesentligi segselvsom del av
utfordringsbildetfor folkehelseni kommunen.Ikke minst vil
befolkningssammensetningen
kunne påvirkestrategiskeveivalg,som
inkludererfolkehelse.
«Somfølge av stor relativ vekst og tilflytting over tid, er befolkningeni Ås
relativt ung og med en gunstigaldersfordeling.Andelenbarn og ungeer noe
høyereenn snittet i Akershusog landet for øvrig,mensaldereneldre er noe
lavere.»Kommuneplan2011-2023,5.2.1.
1.1 Folketallet

Det seesav tabell 1 nedenfor at det har vært jevn økningi befolkningstalleti
alle kommunerog i fylket de sisteårene.Tabellener hentet fra SSBog går fra
2009–2013
Tabell1

0211Vestby
0213 Ski
0214Ås
0215Frogn
02 Akershus

2009
14095
27699
15863
14435
52625

2010
14373
28023
16386
14622
53499

2011
14708
28587
16733
14814
54653

2012
15143
28970
17284
15154
55254

2013
15605
29307
17568
15469
56399

Størsteøkningener i aldersgruppenover 90 år frem til i dag,og
prognosenefremover beskreveti Kommuneplanenfor Ås,sier noe
om at den størsteøkningener i aldersgruppen67- 80+.
Konsekvensen
er at det kan utløseet stort tjenestebehovmed
hjelp i hjemmet, institusjonsplasser,tilrettelagte boliger og
sykehuskapasitetmed videre.
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Tabell2
Region/kommune
Akershus

2009
Alle
aldersgrupper
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

Region/kommune
Ski

Frogn

Vestby

527625
6484
35848
51811
22491
29524
174065
147061
41041
16830
2470

2009

2013
566399
6562
37809
53832
23231
30503
184300
160599
48456
17633
3474

2013

Prosentvis
vekst
7,35
1,2
5,47
3,9
3,29
3,32
5,88
9,21
18,07
4,77
40,65

Prosentvis
vekst

Alle
aldersgrupper
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

27699
344
1924
2772
1267
1573
9113
7665
2154
793
94

29307
358
1992
2884
1227
1720
9416
8095
2600
869
146

5,81
4,07
3,53
4,04
-3,16
9,35
3,32
5,61
20,71
9,58
55,32

Alle
aldersgrupper
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

14435
154
901
1381
673
849
4351
4393
1255
411
67

15469
138
894
1428
624
918
4476
4850
1603
454
84

7,16
-10,39
-0,78
3,4
-7,28
8,13
2,87
10,4
27,73
10,46
25,37

Alle
aldersgrupper
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år

14095
178
1034
1410
630
720
4709
4076

15605
188
1108
1563
622
825
5036
4465

10,71
5,62
7,16
10,85
-1,27
14,58
6,94
9,54
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Ås

67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

990
305
43

1388
331
79

40,2
8,52
83,72

Alle
aldersgrupper
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

15863
210
1086
1533
707
945
5462
4178
1229
444
69

17568
198
1238
1577
671
977
6228
4608
1433
534
104

10,75
-5,71
14
2,87
-5,09
3,39
14,02
10,29
16,6
20,27
50,72

Ressursene
pr. i dag er ikke store nok til å møte folkehelseutfordringenesom
kommer.Det blir derfor viktig med forebyggendetiltak, og at kommunen,
jamfør Folkehelseloven,
leggertil rette for at den enkelte tar ansvarfor egen
helse,som å delta i fysiskaktivitet, riktig kostholdosv.
Kommunenmå ha bevissthetrundt universellutforming i nærmiljøetog boliger
og følge retningslinjeneog lovverket-(Planog bygningsloven).
Det må væretilgang til arenaersom er bidragsyterefor at innbyggerneskalta
ansvarfor egenhelse.Frisklivssentralen,
frivillige organisasjoner,seniorsentre,
idrettslag,kulturorganisasjonerog uformelle møteplasserer eksemplerpå slike
arenaer.
Videreser man at eldre i kommuneni større grad trenger informasjonog
veiledningi forhold til hva de kan gjøre for å holde segaktive og bo lengrei
egenbolig. Stortingsmelding34, Folkehelsemeldingen,
beskriverat eldre bør ha
en seniorkontaktsom gir råd og veiledning.Enseniorkontaktkan ta
uforpliktendekontakt med alle innbyggereover 75 år og bidra til ivaretagelse
av god livskvalitetfor de eldre. Seniorkontaktenkan ogsåfangeopp de eldre
med risiko for helsesviktog sørgefor tidlig intervensjon.
1.2 Fødselsrater

Ås kommunehar høyereprosentvisveksti fødslerenn fylket. Av
nabokommunener det bare Vestbysom har større vekst.Frognkommunehar
laverevekst,og fylket liggerogsålavt i vekstpå antall fødsler.Setabell 3 under.
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Tabell3
Region/kommune
Akershus
Vestby
Ski
Ås
Frogn

2009

2012

Prosentvis
vekst

6378
170
335
187
143

6399
183
354
201
134

0,33
7,65
5,67
7,49
-6,29

1.3 Bekrivelse av bosetting

I Ås kommuneer det færre som flytter ut av kommunenenn de andre
kommunene,jf. i tabell 4.
Tabell4

Innflytting
0211
Vestby
0213Ski
0214Ås
0215Frogn
02
Akershus

1049
1756
1658
829
26540
Innflytting

0211
Vestby
0213Ski
0214Ås
0215Frogn
02
Akershus

2009
Utflytting Nettoinnflytting
840
1568
1227
662

209
188
431
167

Innflytting
1142
2097
1735
897

2010
Utflytting Nettoinnflytting
913
1660
1486
758

229
437
249
139

20287
6253
29193
22656
6537
2011
2012
Utflytting Nettoinnflytting Innflytting Utflytting Nettoinnflytting

1292
2010
1931
1124

963
1820
1463
801

329
190
468
323

1331
1991
1715
1121

967
1827
1518
825

364
164
197
296

31390

23221

8169

31651

23924

7727

1.4 Yrkesaktive aldersgrupper

Det er en moderat økningi antall yrkesaktivei alle kommuner,her skiller Ås
kommunesegut 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 landsgjennomsnitteti antall enpersonshusholdninger.
Folkehelseprofilenfor 2014viser at husholdningeri Ås med personeri alderen
0 - 17 år har noe høyereinntekt enn landet for øvrig,men noe lavereenn
fylket.
1.6 Fordelingsprofil, sosial ulikhet

For å utjevne sosialehelseforskjellermå kommunenog hver enkelt av ossta på
alvor at det er helsei alt vi gjør. Søkelysmå rettes mot hva sosialeulikheter i
helseer og hvorfor de bør forebyggesog reduseres,bådepolitisk, fagligmed
kunnskapsbaserte
praktiskeeksempler.
Tabell5
Antall sosialhjelpsmottakere
innbyggere

tid
region
Vestby
Ski
Ås
Frogn

2008
alder
Alder i alt
Alder i alt
Alder i alt
Alder i alt

21
26
17
18

pr. 1000

2011

prosentvis
vekst

30 42,9
27
3,8
22 29,4
21 16,7

Tabellenhentet fra SSB,synliggjørÅs og Vestbysom de kommunenei regionen
med størst økningav antall sosialhjelpsmottakere.Men tall hentet lokalt fra
2012og 2013viser en nedgangi utbetaling av sosialhjelp på 1,5 millioner.
Resultateri kroner og ører
I forebyggendearbeid er det ofte vanskeligå kunnevisetil at pengerblir
spart. Det har vært forsøkt å lagekostnadsoverslag
over pengertapt, når
ungdomfaller utenfor. I rapport fra vista-analyse.noanslårforskereat ungdom
som blir marginalisertog kun har klart å arbeidetotalt 3 år, vil koste samfunnet
over 172 millioner kroner (Rasmussen,
Dyb,Heldalog Strøm;2010). Det er
vanskeligå anslåhvor mangeungdommerUngdomsteamethar klart å hjelpe
videre ut i arbeid,tilbake til skoleneller i andre tiltak som fører dem nærmere
arbeidslivet.Det er klart at selvom det bare dreier segom få individer,er slike
forebyggendetiltak økonomisklønnsømtover tid.
For å visefremdrift har ungdomsteametlagt økonomiskoversikthver måned
siden2012. Denøkonomiskeoversiktengjelder de kommunaleutgiftene som
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går til ungdomvia NAVÅs.Det gjelder ungdomi kvalifiseringsprogrammet,
introduksjonsprogrammetog ungdomsom får sosialstønad.

Diagrammetover viser de sosialeutgiftene hver månedfor 2012og 2013. Ved
å sammenlignedisseto årenekan vi se hvor mye Ås kommunehar spart ved å
ha Ungdomsteamet.Vedslutten av oktober 2013,har 460 558 kr blitt spart.
Man ser ogsåat det er færre søkerei år en i fjor og antall søknaderhar også
gått kraftig ned.
Samtidiger det viktig å nevneat Ungdomsteametforventer at besparingenvil
nærmeresegkr 700 000 ved slutten av 2014.
Det er viktig å påpekeat Ungdomsteametstartet opp høsten2011,og antall
ungdom(ikke bare sosialstønadsmottakere)teamet følger opp, har vært
økende,samtidigsom de kommunalekostnadenegår ned. Dette kan forklares
med, at kunnskapeni teamet om arbeidsmarkedog inntektsgivendetiltak, har
økt over tid. Ungdomsteameter blitt en kjent ressursi kommunen,og dette
stimulerer ogsåtil at ungdomtar kontakt.
Selvom det er viktig å kunnevisetil at Ungdomsteametbidrar til at Ås
kommunesparerpengerved å drive et effektivt ungdomsteam,er det vel så
viktig at Ungdomsteametbidrar til å øke livskvalitetentil ungdomi kommunen.
I større sammenhengvirker disseøkonomiskebesparingenesom en dråpe i
havet, sammenlignetmed millionenesom egentligblir spart ved god
oppfølgingav ungdomsom har havnet utenfor.
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1.7 Etnisk sammensetning

I forhold til etnisk sammensetningog utvikling har Follokommunenehatt en
kraftig økningav antall innvandrereav ikke-vestligetnisitet. Spesieltfra land
som Polen,Litauen,Kosovoog afrikanskeland (SSB).

Tabell 6

År
Region
Akershus
Vestby
Ski
Ås
Frogn

2009 2013
Måltall
Innvandrerandel
Innvandrerandel
Innvandrerandel
Innvandrerandel
Innvandrerandel

12,3
10,2
11,6
14,3
8,3

16
13,6
14,7
18,4
10,4

prosentvis vekst
30,2
33,3
26,7
28,7
25,3

Ås og Vestbyutpeker segmed størst økningi antall innvandrere,sammenlignet
med nabokommunene.Det antasat dette kan skyldesat beggekommunerhar
asylmottak,og at kommunenehar fått tildelt større andel av økningensom har
foregått i Akershusenn andre kommuneri regionen.

13

2.0 Oppvekst- og levekårsforhold.
Oppvekstog levekårer viktige premisserfor helseog livskvalitet.Med
oppvekst-og levekårsforholdmenesfor eksempeløkonomiskevilkår, bo- og
arbeidsforhold,og utdanningsforhold.
Økonomiskeforhold kan omfatte andel innbyggeremed lavinntekt og inntekts
forskjeller.Arbeid omfatter blant annet tilknytning til arbeidslivet,sykefravær
og uføretrygd.Utdanningsforholdomfatter for eksempelandelmed høyere
utdanningog frafall fra videregåendeskole.
Levekårdefineresi et samspillmellom individuellefaktorer og de ressurserog
muligheteren har til å realiseredissepå arenaersom skole,arbeid osv.

2.1 Inntektsfordeling

i kommunen

Tall hentet fra SSB2012viser at andelenhusholdningermed inntekt over
750.000kroner etter skatt for Ås og nabokommunenehar økt.
Husholdningsinntektetter skatt.
Tabell7
Måltall
region
Vestby
Ski
Ås
Frogn

Inntekt etter skatt 750 000 kr
og over, prosent
tid
2009
2012
2009
2012
2009
2012
2009
2012

17
24
19
27
16
24
21
28

2.2 Antall i arbeid og antall uføre

Ås ligger høyereenn gjennomsnittetfor fylket i antall yrkesaktive,men har
økningi antall uføretrygdedesom korrelerer med tallene for fylket generelt.
2.3 Antall arbeidsledige

NAVsin kommuneprofilviser tallene på arbeidsledigei Ås.Arbeidsledigheteni
2011,2012og 2013er relativt stabil, men viser en litt synkendetendens.Det er
store svingningerinnenfor hvert år. Aldersgruppen15-29år har lavere
arbeidsledighetgenereltog spesielti sommermånedeneog rundt desember.
For aldersgruppen30-74år er det motsatt, dennegruppenhar økt
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arbeidsledighetsammeperiode.Tallenehar ingenidentifisert årsakper nå,
men en skulletro at det ogsåi dennealdersgruppener behovfor mer vikarer
og lettere for de arbeidsledigeå finne segarbeid.
I en pressemeldingfra NAV2009står følgende:
«Det er små endingeri utviklingenav andelenledigei kommunenei Akershus.
Askerog Åskommunehar lavestandelledigepå henholdsvis1,7 og 1,8
prosent.»
Selvom det kan se ut til at arbeidsledighetikke er et stort problem i Ås
kommune,er det viktig at en har kontinuerligfokus på «å få folk ut i arbeid».
Forskningviser at å bli ståendeutenfor arbeidslivetskaperuhelse.
Høysysselsettinger en forutsetningfor å sikre en bærekraftigvelferdsstat,
reduseresosialeforskjeller,forebyggefattigdom og oppnålikestilling.Tiltak for
å fremme tilknytning til arbeidslivethar stor innvirkningpå den enkeltes
mestringog helse.(Stortingsmelding34, 2012-2013)
2.4 Sykefravær

Her finnesikke lokaletall, men tall fra SSBsier noe om landsgjennomsnitt.Det
fins ikke tall etter 2009.
Nasjonaletall over sesongjustertsykefraværhar gått litt ned.
Andelenlangesykefraværnoe ned.
Andelenav sykefraværsom varte hele kvartalet,gikk ned fra 32,4 prosent i 3.
kvartal 2012til 32,1 prosent i 3. kvartal 2013.Det egenmeldtesykefraværets
andel av alle tapte dagsverkøkte fra 11,1 til 12,1 prosent i sammetidsrom.
Mest ned i de yngstealdersgruppene.
Alle de større aldersgruppenehaddeen nedgangi det legemeldte
sykefraværet.Aldersgruppene20-24år og 25-29år haddeden største
nedgangenmed henholdsvis4,3 og 3,1 prosent.
For kvinnergikk sykefraværetned i alle de større aldersgruppeneunntatt én.
35-39-åringenehaddeen økningpå 0,6 prosent,mens20-24-åringenehadde
den størstenedgangen,4,4 prosent.
Sykefraværetfor menn gikk ogsåned i alle de større aldersgruppene.Mest ned
gikk fraværet for 20-24-åringene,3,8 prosent,mens30-34-åringenehaddeden
minste nedgangen,0,5 prosent.
I forhold til kjønn har en av ti kvinner fravær på 16 dagereller mer i løpet av et
kvartal. Kvinnermed høyestfraværsforekomst,finnesinnen yrkenesosionom,
vernepleier,barnevernspedagog
(99 per 1000)og vei-/anleggs-/stein/murarbeider (93 per 1000).Lavestforekomstfinnes i gruppene
advokat/jurist/dommerog sivilingeniør,planlegger,realfagsutdannet.
For bådekvinner og menn er gruppenpleie- og omsorgsarbeidereen av dem
som har høyestforekomst av sykefravær,men kvinnenehar nesten50 prosent
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høyerefravær enn mennene.Renholdereligger ogsåhøyt og her er
forekomstenav sammestørrelsesordenfor beggekjønn.
Sykefraværhar sammenhengmed yrket, sidennoen yrker tillater ikke dårlig
dagsform.Andre yrker er fysisktunge med mye slitasjepå muskelskjelett.
Selvom det ikke finnes tall fra egenkommune,er tallene fra hele landet
viktige. For å vurderenødvendighetenav å sette inn forebyggendetiltak.
Samfunnetstotale innsatsfor å opprettholde,bedre og fremme helseni en
befolkninger tuftet på at alle samfunnssektorerog forvaltningsnivåertar
ansvar.Dette anseesbådesom samfunnsøkonomisk
og avgjørendefor
folkehelsen(SSB).
2.5 Arbeidsplasser og næringer

60 % av befolkningeni Ås kommunebor i Ås sentrum.Bosattei sentrumsom
jobber innen handel-og servicefunksjonerer sværtlav sammenlignetmed
andre sentrumssoneri regionen.Ås tettsted er derimot bosatt av en høy andel
ansatteknyttet opp mot kunnskapsbedrifter,gjerne knyttet til
universitetsmiljøet.
For å skapegodesentrumsområder,er det viktig å leggetil rette for
næringsvirksomhetsom tilbyr variasjon.Lokalerpå bakkeplanbør inneholde
butikker som er tilgjengeligeog dekkerde fleste behov.Dette forhindrer
handelslekkasjeut av kommunen.I tillegg skaperdet arbeidsplasserog bidrar
til et levendesentrum.
«Gode steder

– gir

gode liv!»

2.6 Åpenbare arbeidsmiljøproblemer

I forhold til de opplysningervi sitter inne med er det ingentingsom tyder på at
det finnesnoen åpenbarearbeidsmiljøproblemeri Ås kommune.
2.7 Andel pendlere

Andel pendlerei Akershuser vist i Tabell9 i kapittel 3.5 «Kollektivtransport.»
2.8 Boligkvalitet

Boligmasseni Ås domineresav eneboligerog småhus
(rekkehus/tomannsboliger).
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(Kommuneplanen2011-2023)

Boliger for innbyggeremed særskiltebehov
Statligpolitikk påleggerkommuneneå medvirketil å skaffeboliger til personer
som ikke selvkan ivareta sine interesserpå boligmarkedet.I 2010disponerte
Ås kommune246 utleieboligersom er fordelt på ulike boligtyper vist i tabell 8.
Tab8: Kommunaleutleieboliger

Boligtype

Antall

Omsorgsboligertotalt

114

- Omsorgsboligerfor eldre (72)
- Omsorgsboliger,andre (42)
( Utviklingshemmede,rus og
psykiatri)
Flyktningeboliger

29

Boligerfor fysiskfunksjonshemmede 4
Ordinæreutleieboliger

99

Etter innspill fra innbyggernei Ås,på folkehelsemøte30. mai 2013,kom
følgendeutsagn:«Vedplasseringav nye boligfelt/bolighusmå kommunenikke
glemmehensynettil sollysog andre forhold som har betydningfor bomiljøet og
trivsel. Man må ikke byggeutrivelige boligfelt uten sol og utsyn. Det bør lages
en helhetlig plan for dette.»
Vi Visertil kraveneom universellutforming:
NS 11001Universellutforming av byggverk
NS11001-1og NS11001-2er viktige verktøy som spesifisererkrav til bygninger,
omgivelser,tjenester og produkter i henhold til samfunnetsbehov og ønsker.
Diskriminerings-og tilgjengelighetslovensom trådte i kraft 1. januar 2009,
stiller krav til universellutforming for å sikre likestilt deltakelsefor alle norske
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borgerei samfunnet.Universellutforming innebærerat tilgjengelighetenfor
personermed nedsatt funkjsonsnivåi størst mulig grad løsesgjennomtiltak
integrert i produktutforming,arkitektur, planleggingogtjenesteyting
(Hentetfra universellutforming, standard.no)

Enkonsekvensav universellutforming og standardkan imidlertid væreat dette
medførerhøyereprisnivåpå byggingav nye boliger ogi boligmarkedet.Dette
kan, medvirketil at mangenyetablerereog de med lav inntekt faller utenfor
boligmarkedet.Dette bidrar igjen til og skapesosialeforskjeller.
2.9 Skolestruktur

Opplysningerunder er hentet fra oppvekst-og kultur i Ås kommune.
Skolestrukturenhar stor geografiskspredningi kommunen.
Ås kommunehar mangeskolermed få elever.
1. –7. trinn:
BrønnerudSkole:Maksimalkapasitet175 elever.
Kroer Skole:Maksimalkapasitet:175 elever.
Rustadskole:Maksimalkapasitet:392 elever.
Åsgårdskole:Maksimalkapasitet:392 elever.
Nordby skole:Maksimalkapasitet:392 elever.
Sjøskogenskole:Maksimalkapasitet.250 elever.
Solbergskole:Maksimalkapasitet:170 elever.
Ungdomsskoleropp til 10. trinn:
Ås Ungdomsskole:Maksimalkapasitet:570 elever.
NordbytunUngdomsskole:Maksimalkapasitet:360 elever.
Akershusstørstevideregåendeskole,Ås videregående,liggeri Ås kommune.
Ås kommunehar ogsåNorgesUniversitetfor Miljø og Biovitenskap.(NMBU)
Visertil kommuneplan2011-2023;Kapittel 7.2.1.
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2.10 Læringsmiljø

Tall fra 2013viser at Akershusfylke skårerbest i landet på nasjonaleprøverfor
5. trinn i lesing,og Ås kommuneligger på sammenivå.(Oppvekstog kultur)
I matematikkog engelskkommer Ås kommunedårligereutenn
landsgjennomsnittet.
Påungdomstrinnethar Åskommunevist en bedringi forhold til
landsgjennomsnittetpå de nasjonaleprøvene.Resultatenefinnespå
skoleporten.
Det er ingenlæringsresultatereller forskningpå folkehelseeller elevmiljø.
2.11 Fysisk aktivitet i skolen

Forskrifttil opplæringsloven§ 1-1a. Rett til fysiskaktivitet:
«Elevarpå 5.-7. årstrinn skal jamleg ha fysiskaktivitet utanom
kroppsøvingsfaget.Tilsamanskal dette utgjere 76 timar innanfor 5.-7. årstrinn
jf. fag- og timefordelinga.»
Det er på mellomtrinnet at retten til fysiskaktivitet er lovhjemlet. Skolene
organisererskoledageneulikt. Det gis rom for fysiskaktivitet på 1. - 4. trinn i
form av pauser.
Flereav skolenehar gå til skolen - aksjonerjevnlig.Det målesog telles på
egenskole.Kommunensitter ikke med noen oversikt over dissetallene og det
foreliggerikke en visjon for hvordankommunengenereltskalbidra til at retten
til fysiskaktivitet ivaretar på best mulig måte.

2.12 Fullføring av videregående skole

Folkehelseprofilen2014 viser at frafallet i videregåendeskoleer 24 % for Ås
kommune.Det er 76 % som fullfører og er på nivå med landsgjennomsnittet.
Skikommunehar et frafall på 20 %,Vestbykommune30 % og Frognkommune
26 %.
Etviktig forebyggendetiltak for ungdomer at de fullfører et utdanningsløp,og
ikke slutter på skolen.
Ungdomsteameti NAVÅs jobber aktivt inn mot oppfølgingstjenesteni Follo.
Det er utarbeidet felles arbeidsrutineri forhold ungdomsom står i fare for å
slutte på videregåendeskole,eller har sluttet.
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2.13 Barnehagedekning og barnehagemiljø

I 2012var barnehagedekningen
i Åskommune94 % som er over snittet i landet
for øvrig(KOSTRA
tall).
Barnehagemiljø:
Snittet for brukerundersøkelsene
for foreldre/foresatte i kommunale
barnehager,viser at foresatte er genereltgodt fornøyd med barnehagene.
Spørsmålenei undersøkelsendreier segom barnetstrivsel, respektfull
behandling,fysiskmiljø, informasjonog brukermedvirkning.
Snittet for medarbeiderundersøkelsene
viser ogsåat de ansattegenereltsett er
godt fornøyd med barnehagenesom arbeidsplass.Spørsmålenei
undersøkelsendreier segom nærmesteleder, medarbeidersamtaler,
overordnetledelse,faglig og personligutvikling, systemerfor lønns-og
arbeidstidsordninger,og stolthet over egenarbeidsplass.
De private barnehagenefår ogsågenereltgodetilbakemeldingerav sine
brukere og medarbeidere.
Det er et «paradoks»at barnehagenei Ås kommuneer den etaten som har
høyestsykefravær.Det er nedsatten gruppesom skaljobbe med tiltak for å få
redusert sykefraværetved dissearbeidsplassene.
2.14 Tilgjengelighet til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ås kommuneer en sammensattkommunehvor det bor og oppholderseg
menneskerfra mangeulike nasjonaliteter.For eksempelstudenter ved NMBU,
og asylsøkerebosatt på Bjørnebekk. Dette er mennesker,både med og uten
barn, som har krav på et helsetilbudi den kommunende oppholderseg.
Det visestil veilederenfor helsetjenestertil asylsøkere,flyktninger og
familiegjenforenteog forskrift for arbeid i helsestasjonog skolehelsetjeneste.
Enhetfor forebyggendehelsetjenestertilbyr:
1) Helsestasjonfor barn (0-5 år) på Ås og Nordby
HelsestasjonenÅs/Nordbyhar telefontid hver dag,08.15-11.00og
13.00-15.00
Det tilbys konsultasjonermed helsesøsterog lege.
Det er «Åpenhelsestasjon»på Nordbyonsdagermellom kl.12.30
og 14.30.Tilbudom veiledning,vaksinasjonosv. uten timeavtale.
Tilbudom deltagelsei barselgruppetil alle som har fått barn.
2) Skolehelsetjenesteved alle skolerI Ås kommune,inkludert Ås
videregåendeskole(fylket) og Steinerskolen(privat).
3) Helsestasjonfor ungdom og studenter.
Frafylte 13 år og oppover
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Åpento ettermiddageri uken. «Drop-in» timer til
helsesøster/jordmorog bestillingav legetimer.Tilbudom samtale
med psykologi regi av NMBU.
Samarbeidmed NMBU,studentsamskipnaden,
prest og psykolog.
Undervisningfor eleveri ungdomsskolenom seksualitet
gjennomførespå Helsestasjonfor ungdomog studenter.
Smittevern, tuberkulosearbeidog annet smittevernarbeid.
Tilbudom reisevaksinering.
Kontroll av tuberkulosehver annentirsdag/fredag.
Jevnligkontakt med asylmottaketi kommunen,diagnosestasjonen
ved AHUSog Skisykehus.
Svangerskapsomsorg;
Svangerskapskontroller
med jordmor tilbys alle dager
Etterkontroller
Prosjekt«jordmor-tidlig hjem»: Tilbudom tidlig hjemmebesøktil
kvinner som har gått til kontroll hos jordmor i enheten.
Etablert«jordmortelefon»
Familie-og nettverksteam (Et frivillig lavterskeltilbud)
Teametkan kontaktesdirekte på telefon uten henvisning.
Tilbyr veiledningtil foreldre/foresatte, barn og unge.Kanmøte
familier hjemmeeller på andre arenaer,i tillegg til samtalepå
kontor.
Ruskontrakt
Er et tiltak for ungdomsom eksperimenterermed rus på et tidlig
tidspunkt,og er etablert som et interkommunaltsamarbeidkalt
«Ruskontraktteamet»Dette teamet bestårav personerfra rus og psykisk
helse,politiet og helsesøster/sykepleier.
Enhetensarbeid for å hjelpe barn og unge med overvekt
Ansattei enhetenhar fokus på kosthold og aktivitet fra mor er
gravidog i alle konsultasjonerpå helsestasjonen.
Skolebarnveiespå 1., 3. og 8. trinn. Foreldrenefår et brev i forkant
og helsesøstertar kontakt med foreldre/foresatte hvis kurver
avviker.
Helsesøstretilbyr og gjennomførerveiledningav
foreldre/foresatte med barn i alle aldre om kostholdog
foreldre/foresattesbetydningi dette arbeidet.
Det gjennomføresen kartleggingi samarbeidmed
Frisklivssentralenom hvilke behovdet er for oppfølgingav barn og
ungemed overvekti Ås kommune.
Andre tverretatlige samarbeid:
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Barneteamet(Helsesøster,PPSrådgiver,barnevernspedagog
og
psykiskhelsearbeid)
Er tilstede i to barnehagerhver månedog tilbyr veiledningtil
foreldre/foresatte.
Ungdomsteamet(Helsesøsterpå ungdomsskolene,
barnevernspedagog
og psykolog)
Tilstedepå ungdomsskolenehver mandag, før og etter lunsj.
«Aktive familier», et tverretatlig prosjekt opprettes med
tilskuddsmidlerfor å forebyggebarnefattigdomi Ås kommune.
(Ressursteam:Helsesøstre,NAV-ungdomsteamet,
lærere,
ungdomsklubbmedarbeider)
2.15 Trygge og gode lekearealer i nærmiljøet

Innbyggerundersøkelsen
som ble gjennomførti høsten2009,viste at de fleste
oppleverÅs som et godt sted å bo, barnefamilienetrives spesieltgodt. Dette
tyder på at Ås kommuneer en kommunesom har ivaretatt det trygge,gode
nærmiljøetpå en god måte og det ansessom viktig å beholdeog videreutvikle
arbeidet som alleredeer gjort på området.
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3.0 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Enrekke miljøforhold har effekt på helsen.Eksemplerer, drikkevannskvalitet,
luftkvalitet, grad av støy,sykkelveinettog kvaliteter ved nærmiljøetsom tilgang
til friområder, friluftsområderosv.
Sosialtmiljø kan omfatte organisasjonsdeltagelse,
valgdeltagelse,kulturtilbud,
sosialemøteplasserosv.Med begrepenefysisk,biologisk,kjemiskog sosialt
miljø refererestil kapittel 3 i Folkehelseloven.
3.1 Tilgjengelighet til friluftsliv og rekreasjon

Friluftsliv
Fysiskaktivitet har avgjørendebetydningfor helseog trivsel. Arenaerinnen
friluftsliv, nærmiljøog idrett har betydninglangt utover den fysiskeaktiviteten.
Det handlerogsåom rekreasjon,organiserteog uorganisertesosiale
møteplasser,kulturelle aktiviteter og læringsarenaer.Alt dette er
helsefremmendeaktiviteter som bidrar til å opprettholde og styrke
innbyggerneshelseog forhindre utvikling av sykdomhos risikogrupper.
I Ås liggerforholdenegodt til rette for en aktiv hverdag,sommersom vinter, og
det er mangemulighetertil å bruke skogog mark. Nordre Stuenei
Nøstvetmarka,Tangenved Gjersjøen,Breivoll,Strandaog Berggård ved
Årungener friluftsområder som er sikret med statligemidler. PåTangenog
Breivoller det tilrettelagt for personermed nedsattfunksjonsevne.Elleve
områder er registrert som lokalt viktige områderfor friluftslivet i kommunenog
det er knyttet konkrete tiltak til disseområdene.Det størstefriområdet er
Breivoll,med blant annet flere badestrender,turveier og gressletter.Kyststien
langsOslofjordengår langsBunnefjorden.Det er behov for å gjøre stien
sammenhengendefra nordre del av Breivolltil Strandengveienog over
kommunegrenseni nord.
For å få flere ut på tur har kommunensatt opp to store tavler som viser
turmuligheter og aktivitetsmuligheteri kommunen,en i Ås sentrum og en ved
Sjøskogenskole.Vedde vanligsteinngangsporteneer det plassertut
undertavlermed mer detaljert informasjonom turmulighetenei område,
områdetssærtrekk,samt plikter og rettigheter ved ferdsel i naturen.
Bådekommunenog mangefrivillige organisasjonerarbeideraktivt med å legge
til rette for turopplevelser.Kommunensøkerog mottar statlig tilskudd slik at
enkelte tiltak kan gjennomføres.Innbyggerundersøkelsen
fra 2009viser at
innbyggerneer godt fornøyd med mulighetenefor friluftsliv.»
(Kommuneplanen,Kapittel 7.4.1.)
Påfolkehelsemøtei mai 2013,sa innbyggerneat de stort sett er fornøyd med
turstiene. Likevelønskerde segflere turstier som er tilrettelagte for ulike
funksjonsnivåer.De ønskersegogsåtilrettelagte parker i sentrum,med
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aktivitetsmuligheter,eg. «Tuftepark»,som er utendørstreningsapparaterog
«Valenciabenk»,en benk for å sitte på i parken.
3.2 Trygge skoleveier

Det er utarbeidet en sykkelplanfor Ås sentralområde,dvs. et kart som viser
eksisterendesykkelveier.I tillegg er det utarbeidet en skriftlig del, som påpeker
forbedringerm.m. Sykkelplanenble behandleti Hovedutvalgfor teknikk og
miljø (HTM)september2013.
De fleste skoleveienei Ås er karakterisertsom trygge.Likeveler det noen
skolersom er mer utsatt for trafikk enn andre.
Endelelever ved Åsvideregående,og elever som bor vest for jernbanenog skal
til Åsungdomsskole,må forsere to farlig kryss.Det ene krysseter der Hogstvet
veien går ut i RV152, det andre er krysseter der Solfallsveienog Idrettsveien
går ut i RV152. i dissekryssenekommer det biler fra flere kanter som gjør
trafikkbildet uoversiktlig.
Dette er et områdesom bør seesnærmerepå i videre planprosesserfor
reguleringenav Ås sentrum.
For fire år sidenble det gjort næringsendringi GamleMossevei29, fra et
saltlagertil en transportbedrift for fisk. Dette resulterte i mye tungtransport
langsGamleMossevei.
GamleMosseveier skoleveienfor mangebarn som går på Brønnerudskole.
Veiener smalog ikke dimensjonertfor den type transport. Det fører derfor til
svært trafikkfarligesituasjonerfor skolebarna.
For de andre skoleveieneer det i stor grad foreldreneskjøringav barnatil/fra
skolensom skaperproblemer.For eksempelhar Rustadskolemangeelever og
ingengod løsningfor av- og påstigningfor skolebarna.Inn- og utfartsårentil
Rustadskoledelesmed et stort boligfelt som gjør at det til tider er stor trafikk
forbi skolen.Dette skapermangetrafikkfarlig situasjoner.Ensikringog
forbedring for å skapetryggeskoleveierantaså kunnemedvirketil mindre grad
av biltransport av barn til/fra skolen.
Konklusjonenher er at Ås kommunemå ha sterkt fokus på skoleveieri videre
planlegging.Dette for å unngåsituasjonerder det blir trafikkonflikter på
skoleveien.
3.3 Støyutsatte områder

Det er mangeområder i Åskommuneder beboereer utsatt for plagsomstøy
som forringer livskvalitetenderes.Dette er ikke kartlagt.
Det enestesom står nevnt i kommuneplaneni forhold til framtidig sikringav
støy-og faresonerer Ålerudmyraskytebane.
De sistefire åreneer det blitt et svært utsatt støyområdelangsGamle
Mosseveii nærhetenav kjøle- og fryselagerfor fisk i nummer 29. Naboenesom
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bor langsdenneveien i nærhetenav lageret,er utsatt for støy hele døgnet.
Transportentil og fra dette lageret,vaskehallensom vaskertrailerne og
kjøleaggregatenebådepå bilen og fra kjølelageretskaperstøy.
Dette viser at industriområderog adkomsttil industriområdermå holdes
separatfra boligområder.
Det er en folkehelseutfordringat boliger leggesinn mot støyområdersom
forringer den enkelteshelsei forbindelsemed mangelpå søvnog rekreasjon.
Kommuneoverlegenhar i den seneretid mottatt svært mangehenvendelserfra
innbyggernesom plagesav støy.Dette ser ut til å væreet større problem enn
tidligere antatt.
3.4 Sentrumsområder – grøntområder

Det er lagt opp til at det skalbo mangei Ås sentrum,utbyggingen/fortettingen
er i full gang.Det stilles krav til utearealerog grøntområderi
reguleringsplanene.Universellutforming er innarbeideti sistegjeldendeplanog bygningslov,og det stilles derfor ikke lengrekrav om sistnevntei nyere
reguleringsplaner.
Ås sentrumer regulert til nærings-og boligformålog slik sett lagt til rette for
boligbebyggelse.Likedaner det barnehager,skoler(fra barnetrinn til
videregående),butikker, kollektivtilbud, arbeidsplasser,grøntområder(park,
skogsområder)m.m. i umiddelbarnærhet.
Befolkningenønskerå bevarelett adgangtil turløyper der man kan gå og sykle.
De ønskersegogsåen flerbrukshalli Ås sentrum.Videreønskerde at sentrum
skalutarbeidestil en sosialmøteplass,med for eksempelen Petanquebane.
Det er ogsåsterkt ønskeom et «Frivillighetenshus»som kan bidra til en sosial
møteplassfor innbyggernei Ås.Jamførstortingsmelding34 bidrar en slik
møteplasstil å drive fram det helsebringendeog forebyggendearbeidet.
Innbyggernei Ås vil ogsåat grøntområdenebevares.
3.5 Kollektivtransport

Tilgjengelighetentil kollektivtransporter forholdsvisbra i sentrum.I forhold til
hvor mangesom benytter segav dette tilbudet er det likevel «for dårlig»med
et tog i timen til Ås fra Oslo.Det er et bedre tilbud til innpendleresom bor i Ås.
I utkantstrøkeneav kommunener det dårlig med kollektivtransporttil og fra
sentrum.
Det er vanskeligfor eldre menneskerå komme seginn til sentrum,hvis man
ikke kjører bil eller bor helt sentralt. I tillegg er det dårlig kollektivtransport
innad i kommunen.
Påen vanligdager det ca. 3700av- og påstigningertil sammenpå Ås stasjon
for togenesom stopper her. Hvor mangeav dissesom pendler til jobb og skole
er ikke tilstrekkeligkartlagt.
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Det kan antasat tallene omtrent tilsvarer om lag halvpartenav antall personer
som benytter tog til/fra Ås daglig.Dette anslåstil ca. 1850personer.Nesten
50 % av disseer pendlere,noe som estimererat 900 personerpendler på
hverdagenefra Ås ( Informasjoner hentet fra NSBsinemålinger).
Togpassasjerer over bygrensen

Måltall

Østfoldbanen

prosentvis
År
2010 2012 vekst
Klokkeslett
Velgretning
Sumhele døgnet Alle
25205 27524
9,2
FraOslo 12695 13029
2,6
Til Oslo 12510 14495
15,9
Tabell9.

3.6 Omfang av smittsomme sykdommer

Antall sykdomstilfellermeldt MSIS(meldingssystemfor smittsomme
sykdommer)med diagnosetidspunkt(prøvetaking)i 2012 viser at det er lav
forekomst av smittsommesykdommeri Ås kommunei forhold til resten av
landet. Densmittsommesykdommendet er mest forekomst av er genital
Chlamydiainfeksjon.
3.7 Drikkevannskvalitet

Kommunenhar kvalitetssikretdrikkevannsom har høyerekvalitet enn landet
for øvrig.Det er få personersom ikke er tilknyttet kommunaltvann.
3.8 Radon og høyspentledninger

Vinteren 2003ble det gjennomførten kartleggingav radon i inneluft i Ås
kommune,i forbindelsemed den landsomfattendeundersøkelsenRaMAP.
Enandel på 5 % av kommunenshusstanderdeltok i kartleggingen.Resultatene
viser at 10 % av dissehar en radonkonsentrasjonsom er høyereenn anbefalt
tiltaksnivåpå 200 Bq/m3 luft.
Gjennomsnittligårsmiddelverdiav radon er beregnettil 96 Bq/m3. Delerav Ås
kommunehar et radonproblem.I områdenerundt Solbergskogen,
Solhaug,
Nordby,Togrendaog i området vest for Vinterbro, er det høy sannsynlighetfor
forhøyderadonkonsentrasjoner.Flereenn 20 % av målingeneoverstiger
200 Bq/m3 luft. I disseområdeneanbefalesdet å gjøre oppfølgendemålingeri
alle boliger som har leilighet eller oppholdsromi 1. etasjeeller kjeller. Området
rundt tettstedet Ås har lav sannsynlighetfor høyeradonverdier,med mindre
enn 5 % av målingeneover tiltaksgrensen.
Oppfølgingeni dette området kan begrensestil generellinformasjonog
veiledningtil innbyggerne.Kommunenble anbefalt å gjøre ytterligere
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radonmålingeri områder hvor forhøyderadonverdierer påvist.Dette arbeidet
pågår.
3.9 Risiko for legionella biologisk forurensning

Det er liten eller ingenrisiko for legionellai Ås kommune.Alle tidligere
vanntårn/kjøletårner enten revet eller ute av drift.
Det er lite industri og fabrikker i Ås.
Det blir gjort årlig kontroll av alle dusjhoderi kommunalebyggog tiltaket er at
alle dusjhoderblir kloret. Dette tiltaket er godt dokumentert.
3.10 Inneklima

Det er en kjent problematikkat det er dårlig inneklimai enkelte kommunale
byggi Åskommune.Spesieltnoen av skoleneer i svært dårlig forfatning.
Det blir gjort målingermed en ganghvis det er noen som melder mistankeom
dårlig luft, soppangreposv.Det blir da umiddelbartsatt inn tiltak hvis det er
nødvendig.
For de aller fleste utgjør ikke inneklimaetnoen helseutfordringer.Likeveler det
viktig at problemersom kan knyttes til inneklimaforholdi byggikke
bagatellisereseller benektes.Genereltmå risikoforholdsom kan bidra til dårlig
inneluftkvalitet rettes opp, og utbedring prioriteres i lokaler der mangemelder
om helseplagersom syneså væretilknyttet inneklimaet.
3.11 Utemiljø

Utemiljø som parker og friområder fremmer grønneog frodige utemiljøer som
en viktig del av vår felles kulturarv, med avgjørendebetydningfor
befolkningensverdioppfatningerog natur og miljøforståelse.
Med tanke på drift er det hovedsakeligplenklippingdet dreier segom, men på
Moer sykehjemer det utearealerog hagersom må stelles.Engartner i 50 %
stilling, besørgerdette. Ellersi kommunenbeskjærestrær og busker.Hvert år
settesdet ut blomsterurnerog blomstertårnrundt om i sentrumsområdet.
Kommunenønskerat rådhusparkenskalbrukesmer, og planleggernå å
etablerepetanque-baneder. Det arbeidesmed å få gjennomførten plan for
oppgraderingenav borggården,som er en viktig møteplassfor kommunens
innbyggere.Dette med tanke på at borggårdener lett tilgjengeligfor de mange
som bor i leiligheter i sentrum.
3.12 Frivillige organisasjoner

I Ås er det 250 frivillige lag og foreningerog rekrutteringentil dette i Ås er ikke
særligforskjelligfra ellersi landet. Alle lageneer ikke like aktive. Folkbidrar i
større grad i frivillig arbeid der.
Genereltgenerererfrivillighet enormt med timer på landsbasis.
St. melding34 (2012-2013),Folkehelsemeldingen
sier: Det er 90 000 frivillige
lag og foreninger.Andelenav befolkningensom på landsbasisyter frivillig
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innsatser i underkantav 50 %.
Den voksnedelen av befolkningenutfører omtrent 115.000frivillige årsverk
eller 200.000millioner timer frivillig arbeid per år.
Påtross av dette opplevesdet at det er mangesom gjør en stor innsats,men
likevel er det for få personeri forhold til behov.
Deltagelsei frivillige organisasjonerog arbeid skapermuligheterfor felles
opplevelser,vennskap,identitet og tilhørighet, som igjen bidrar til egentrivsel,
helseog sosialkapital i samfunnet.
Det er viktig med gode møteplasserog derfor henvisestil viktighetenav et
«Flerbrukshus».Der kan det skapesen møteplassder alle, uansettståstedi
hverdagenkan delta og mestre i hverdagen.Et godt tiltak i forhold til å utjevne
sosialeforskjeller.
3.13 Barn som deltar i organisert og uorganisert aktivitet

Den uorganiserteaktiviteten har vi ikke særligstatistikkpå, men man kan se ut
av områder i kommunensom innbyr til aktivitet ogsåpå uorganisertbasiser
mye i bruk. De skolenesom har skolegårdermed morsommeog egnede
lekeapparaterog arealerblir mye brukt av barn, ogsånår skolener stengt. Det
er viktig at skoleneleggertil rette for at dette er tilgjengeligfor alle, og godt
opplyst.
Følgendeer hentet fra kommuneplanenkapittel 7.4.1.Friluftsliv,nærmiljøog
idrett:
«Oppslutningenom idrettslageneer stor og lageneer velorganiserte.Alle
aldersgrupperhar et bredt spekterav idrettstilbud. Enstor del av
medlemsmassen
er barn og ungeunder 15 år. Idrettslagenestår for et
betydeligbarne-og ungdomsarbeid,og det leggesned mye frivillig arbeid fra
den voksnebefolkningen.
PåÅs stadioner det kunstgressbane,treningsfelt(gress)og grusbane,samt
løpebanemed kunststoffdekke.PåNordbystadioner det kunstgressbane,
naturgressbaneog grusbane.Skolenehar egnegymsalerog idrettsbaner,som
benyttestil organisertidrett på kveldstid.Noenskolerbruker i tillegg
stadionanleggene.Anleggeneutnyttes derfor fleksibelt og har høy
bruksfrekvens.Etableringenav kunstgressbanene
har bidratt til at
banekapasiteteni Ås er mangedoblet.Kommunenhar ansvaretfor drift og
vedlikeholdav de fleste utendørsidrettsanleggene.
Det er idrettshaller ved Åsvideregåendeskoleog i Nordbykulturhus.Det er
gressbaneog grusbaneved NMBU.NMBUhar ogsåegenidrettshall. Det ser ut
til at det imidlertid er behov for større tilgangtil lokaler for uorganisertfysisk
aktivitet innendørs.Pååpent folkehelsemøtejanuar 2013 etterlyste
innbyggernestørre tilgangpå uorganiserteaktiviteter. Det ble etterlyst en
flerbrukshallog et sentrumsnærtoffentlig folkebad.Det er kun ett
sentrumsnærtkommunaltbassengi kommunensom er tilgjengeligpå
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kveldstid.Dette er lokalisertved Ås ungdomsskoleog består av er 12,5 meter
langt basseng.
I tillegg til de kommunaleidrettsanleggeneer det private idrettsanleggi Ås,
bl.a. tennisbane,sandvolleyballbane,
squashbane,skytebaneog ro- og
padleanlegg.
Det kjøresopp ca. 40 km skiløyperi kommunen,der i blant 5 lysløyper.Flereav
løypenekorresponderermed løyper i nabokommunene.Ås kommuneeier og
drifter løypemaskinenog har et godt samarbeidmed skiforeningensom
preparererskiløypene».
3.14 Sosiale risikomiljøer

Sosialerisikomomenterog spesiellrisikoatferd:
Alkoholer det rusmiddeletsom forårsakerstørstedelenav de sosialeog
helsemessigeskadene.( Jfr. ÅskommunesRusmiddelpolitisk handlingsplanog
regjeringensprop. 1s 2011-2012,programområde10 Helseog omsorg)Det er
dokumentert sammenhengmellom totalkonsumetav alkohol og helsemessige
og sosialeskader,sykdomog ulykker.
Debutalderhar økt noe i Norgefra 14 1/2 år til 15 1/2 år for brennevin.
Forbruketi Norgeer likevel økende.
Ungdomsperiodener viktig for forebyggingav rusproblematikk.Ungdomer
særligsårbarefor skadevirkningerav rusmiddelmisbruk,både akutt og på lang
sikt. Tidligdebut med alkohol hengersammenmed økt risiko for høyt
alkoholforbruk.Det gir utslagsom utvikling av alkoholproblemersenerei
ungdomsåreneog i voksenalder. Det sammeforholdet har vist segå gjelde
andre rusmidler(Pedersenet al, 1998).Det har vist segat hjemmet står i den
sterkesteposisjonenfor å utsette ungdommensalkoholdebut.
Gruppersom er spesieltutsatt for å utvikle dårlig helseog som Ås kommune
ønskerå ha et spesieltfokus på, er:
o Barnav rusmiddelmisbrukereog/eller barn av psykisksyke.
Langtidsstudierav barn av psykisksykeforeldre viser at ca. 50 % av barnafår en
psykisksykdom.(WencheFørlandNOPUS-rapportfra -90 tallet)
Årsakener sammensatt,men handlerofte om en medfødt sårbarhet,i
sammenhengmed disseforeldrenesmanglendeevnetil å være oppmerksom
på, og fokuserepå barnasbehov.
Barnog ungesom oppleverstore konflikter hjemme.
Skilsmissestatistikken
er høy,og det er mangesmåfamilier med en
omsorgspersonog et eller flere barn. Dette gjør barna endamer sårbare,
dersomden ene omsorgspersonenblir sykeller begynnerå misbrukerusmidler.
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Barnav innsattei fengsler
Barnsom vokseropp i hjem med svært lav inntekt.
Rusmiljøer:
Det er ikke foretatt noen kartleggingav rusmiddelsituasjoneni Ås kommunede
senereårene,men rustjenestenhar pr. d.d. jevnligoppfølgingav 44 personer.
11 av dissehar et vedtak om LAR(legemiddelassistertrehabilitering).
Det er en alvorlig underrapporteringi forhold til rus og graviderusmisbrukere,
særlignår det gjelder alkohol.Dette er sværtbekymringsfullt.Kommunenhar
ellers en god rutine for oppfølgingav graviderusmisbrukere.
«LegalHighs»(nye syntetiskenarkotiskestoffer som ikke står på narkotika
listen) er på full fart inn i ungdomsmiljøene.Dette er bekymringsfulltfordi det
er en «usynlig»rusing,kjøp og salgosv. Vanskeligå oppdageogsåfor foreldre.
Skolevegrereog ungdomuten jobb har en større risiko for å utføre kriminelle
handlinger.Det sammegjelder ungdomuten et godt ”støtteapparat” rundt seg.
Ungdommenetreffer hverandreuavhengigav hvilkenkommunede kommer
fra.
Tabell10 ( Helsestasjonen)

Ungdomskontakter
Bekymringssamtaler

2012
7
50

2013
4
30

Tabell9 viser at tallene har gått ned på ungdomskontrakterog
bekymringssamtalerfra 2012til 2013.Opplysningeneviser ikke hvorfor tallene
har gått ned. Enantagelsekan væreat det er mindre behov,og en annen
antagelsekan væreat det er færre ungdomsom oppsøkerhjelp. Utfordringen
her er om kommunener god nok til å nå de som virkeligtrenger hjelpen og om
hjelpen er kommunisertgodt nok ut til ungdommen
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Kriminalitet

Figur1.
Fig.1 viser antall anmeldtesakermed ungdomi forskjelligetyper forhold og
aldersgruppei 2012.Det er viktig å bemerkeat dette er anmeldteforhold. Det
faktisketallet en nok høyere,spesieltinnen narkotika.

Figur2
Fig.2 viser ungdomi Ås kommunesom er blitt anmeldt for et forhold for første
gang,5 personeri hver aldersgruppe.
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3.15 Enslige eldre

Helseog Omsorgsdepartementet
sier noe om dette på sin hjemmeside:
«Enrekkeundersøkelserhar vist at eldre som bor alene,har et langt større
forbruk av offentlige omsorgstjenesterenn eldre som deler husholdmed
andre.Beregningersom er foretatt (Brevik,1991)tyder på at f.eks.
aleneboendeeldre over 80 år i dagbruker jevnt over dobbelt så mye av slike
omsorgstjenesterpr. personsom eldre i flerpersonhushold.Det er videre mye
som tyder på at det i tillegg til dissehøyerebruksratenefor aleneboende,også
er slik at de forbruker mere av tjenestene–f.eks. ved at de oppholderseg
lengrei institusjonsammenlignetmed eldre som kommer fra
flerpersonshushold.
Folke-og boligtellingeneviser at andeleneldre over 80 år som bor i
enpersonshusholdninger
er mer enn fordoblet fra 1960til 1990.Denne
utviklingenvil fortsette. Andelensom lever alenei aldersgruppenover 75 år var
i 199055 pst. for kvinner og 20 pst. for menn. Disseandelenevil etter
prognoseneøke til henholdsvis74 og 47 pst. Størstedelenav den private
uformelle omsorgenblir gitt innenfor husholdet.Enfortsatt utvikling i retning
av flere enpersonshusholdninger
blant eldre, vil derfor kunnefå stor betydning
for omfangetav privat uformell omsorgi framtida. Dennefaktoren kan
medføreat behovetfor pleie- og omsorgstjenestervil kunneøke langt mer enn
økningeni antall eldre skulletilsi.»
Eldreensligei Ås kommunefra 67–79år er 322 personer,dvs.24 % eldre
ensligebor alene,over 80 år er det 295 personerdvs.61 % i den aldersgruppen
bor alene.Vi ser at tallene i Ås følger den forventedeprognosentil Helse-og
Omsorgsdepartementet.
3.16 Møteplasser og sosiale arenaer

Godemøteplasserer viktig for folkehelseni et samfunn.Det skrivesog snakkes
om dem i ulike sammenhenger.Flereprøverogsåå skapenye. Hvaer en
møteplass?Hvorfor er de viktige for oss?Hvaslagsfolk møter vi på - når og
hvor?
Møteplasserkan væreen samlebetegnelsefor ulike miljøtiltak. Det kan være
en samlingsplass,
et treffsted, et værestedeller et torg.
Møtestederer sosialearenaermenneskertrenger hvor de kan treffe
hverandre.
Påfolkehelsemøteti mai 2013,kom det innspill fra befolkningenom at Ås
kommunemangleret flerbrukshussom møteplass.Frivilligsentralenkan ha sine
lokaler der, i tillegg til frisklivssentral,frivillige organisasjoner,privatpersoner,
med videre.
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Det var et sterkt ønskefra innbyggerneom flere uorganisertemøteplasseri
kommunen.Her kan nyinnflyttede til kommunenbli kjent og lettere integrert i
lokalmiljøet.Dette vil bidra til at innbyggernei kommunenkan byggesosiale
nettverk som er viktig for helseog trivsel.
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4.0 Skader og Ulykker
Ulykkersom fører til personskadeer en stor utfordring for folkehelsen.
Personskadersom følgeav ulykkerer nesteni sammestørrelsesordenensom
kreft, målt i tapte leveår.Ulykkermed personskadertar relativt mangeungeliv,
og er den størstedødsårsakenfor personerunder 45 år. Mulighetenefor å
forebyggeer godeog effekter av tiltak kan kommeraskt. Oversiktover når og
hvor ulykkerinntreffer, kan bidra til økt oppmerksomhetpå forebyggingog mer
treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.
I forhold til folkehelseprofilener andelensom skadesi ulykkerlavereenn
landet forøvrig, vurdert etter sykehusinnleggelser.
4.1 Antall personskader

Det finnes ingenoversikt over personskaderi Ås kommune. Det finnesen
tabell som viser antall trafikk-skaddeeller drepte personeri Akershus.Setabell
11 som viser en drastisknedgangi antall ulykker.
Antall personerdrept eller skaddi veitrafikkulykker
Tabell 11 (SSB)

Tid
Region
Akershus

2009
Måltall
Ulykker
Skadde
Drepte

623
910
21

2013
119
247
1

Prosentvis
vekst
-80,9
-72,9
-95,2

4.2 Antall hoftebrudd

Folkehelseprofilen2014viser at Ås kommunehar 1,7 behandledehoftebrudd
pr. 1000 innbygger.Dette er det sammetallet som for 2013.Talleneviser at vi
liggerlavereenn landet for øvrig,som var 2,2 hoftebrudd pr. 1000innbygger.
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Sykehusinnleggelser,
hoftebrudd
Typelidelse

Region
Akershus

Vestby

Ski

Ås

Frogn

Hoftebrudd (S72)

Kjønn
kjønn samlet
menn
kvinner
kjønn samlet
menn
kvinner
kjønn samlet
menn
kvinner
kjønn samlet
menn
kvinner
kjønn samlet
menn
kvinner

År
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011

Mål tall:
per 1000,standardisert
2,2
1,4
3,1
1,6
1,1
2
2,3
1,6
3
1,7
1,3
2,1
2,2
1,3
3,1

Mål tall:
årlig
antall
1031,1
338,9
692,2
16
6
10
52
19,7
32,3
22,3
9,3
13
27,3
8,7
18,7

Tabell11.

Ås kommunehar fallforebyggendetiltak om vinteren for å sikre de eldre mot
hoftebrudd. Et av dissetiltakene utføres av arbeidsgruppenved NAV.De kjører
ut strøsingeltil trengendei kommunen.
I tillegg er det fallforebyggendetrening ved fysioterapeutpå Ås seniorsenter.
Det er utarbeidet et fallforebyggendetreningsprogramsom delesut til alle
medlemmeneved seniorsenteret.Målet er å øke bevissthetenom hva de selv
kan gjøre for å forebyggefall.
Det kunneværenyttig å ha en seniorkontaktsom jobber forebyggendeopp
mot alle eldre over 75 år i Åskommune.
4.3 Spesielle ulykkespunkter eller -strekninger.

Biltrafikkener det størsterisikoområdetfor ulykker.Det er viktige å ha fokus på
trafikksikkerhet.Der gangog sykkelstikryssertrafikkert vei kan det oppstå
trafikkfarligesituasjoner.I Ås kommunedreier dette segspesieltom RV152
som går gjennomsentraledeler av Ås.
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4.4 Utsatte skoleveier

Ambisjonenom at 80 prosentav barn og ungeskalkunnegå eller sykletil
skolenligger fast hos regjeringen.Det gir bådemiljø- og helsegevinster.
Nettopp derfor ba Samferdselsdepartementet,
Veidirektoratetom å se på
problematikkenrundt gang-og sykkelveieri tilknytning til skolene.(Visertil
kapittel 3.2, Tryggeskoleveier.)
4.5 Skadeforekomst i skoler og barnehager

Dette er det ingentall eller dokumentasjonpå for Ås kommune.
4.6 Arbeidsulykker

StatensArbeidsmiljøInstitutt (STAMI)svarerfølgende:«Det er ikke kommunale
data på arbeidsskader,samtidigsom arbeidsskaderer et områdemed betydelig
underrapportering.Pågrunn av dette brukesderfor undersøkelserfor å
kartleggeomfangog forekomstav arbeidsskader.Da ogsåsom et supplement
til registrene.»
4.7 Hjemmeulykker

Antall personskaderbehandleti sykehus,er for Åskommune,11 pr. 1000
innbyggere.Talleneer hentet fra Folkehelseprofilen2013.08.
2014viser 10 pr. 1000innbyggere.
Dette er lavereenn landsgjennomsnittet.
4.8 Fallulykker i sykehjem

Dette har vi ikke noe tall på. I forhold til forebygginger det viktig at alle
fallulykkerbådei sykehjemog hjemmeregistreres.Dette for å kunnesette inn
tiltak som er fallforebyggende.
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5.0 Helserelatert atferd
Med helserelatertadferd meneshelseatferdsom har vist segå ha innvirkning
på et helseutfall.Dette kan for eksempelværefysiskaktivitet, ernæringog bruk
av tobakk og rusmidler.
Helserelatertadferd kan ogsåomfatte seksualadferdog risikoatferdsom kan
føre til skaderog ulykker.
5.1 Gående og syklende til skolen

Flereav skolenehar gå til skolen - aksjonerjevnlig.Det målesog telles det på
egenskole.Kommunensitter ikke med noen oversiktover dissetallene.
For å øke barnsaktivitetsnivåbør flere gå til skolen.Det mener forsker Elin
Kollesom har skrevetdoktorgradom barn og ungeog fysiskaktivitet. En
kartleggingNorgesIdrettshøgskolehar gjort for Helsedirektoratetviser at om
lag 40 prosent av seksåringeneog 65 prosent av niåringeneog 15-åringenegår
eller syklertil skolen.Med den avstandende fleste barn har til skolen,bør det
væremulig å øke denneandelen.At foreldreneskalsammeveien,er ofte
begrunnelsenfor at barn får bilskyss–selv om skoleveienikke er så lang.Hver
fjerde førsteklassingblir kjørt til skolenselvom avstandener mindre enn 500
meter, har Transportøkonomiskinstitutt tidligere påvist.

5.2 Fysisk aktivitet voksne og barn

Informasjonom organisertfysiskaktivitet for barn fra 0-6 år, 6-12 år og
ungdom13-19år, er registrert på Ås kommunesine hjemmesider
(Idrettsregistreringer).
Å bruke friluftsliv som virkemiddelfor å fremme fysiskaktivitet er viktig i det
lokale folkehelsearbeidet.
Videreer turer i nærmiljøetden aktiviteten de inaktive ønskerå gjøre mer av.
Dennegruppenmenneskerer krevendeå nå. Et prosjekt som har lykkesmed
dette er Aktiv i Friluft 2010-2012,utarbeidet av friluftslivets
Fellesorganisasjon.(FRIFO)
Det er nødvendigat kommunenog de frivillige organisasjonenei lokalmiljøet
samarbeider.Folkehelselovensier at kommunenskalleggetil rette for
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samarbeidmed frivillig sektor og iverksettetiltak for å møte helseutfordringer.
Det er ikke kartlagt hvor stor andel av befolkningeni Ås kommunesom følger
statensråd om fysiskaktivitet minst 30 minutter hver dag.I og med at
turområder og treningsanlegger mye brukt kan det antasat det er en del av
innbyggernesom er fysiskaktive i kommunen.Stor tilstrømningtil
kommunenesnyetablertefrisklivssentral(etablert primo 2013)tyder imidlertid
på at det er store forskjeller,og at noen grupperi kommunener helt inaktive (
Opplysningerfra Frisklivssentralen).
5.3 Daglig røykere

Pålandsbasishar det registrerte tobakksforbruketi hele landet gått ned
betrakteligetter at røykelovenble innført. ( Folkehelsemeldingen
2012-2013)
Fortsatt røyker 17 % daglig.Røykinger den levevanensom har størst negativ
betydningfor folkehelsen.
Forekomstav KOLS,lungekreftog hjerte- og karsykdomkan gi informasjonom
befolkningensrøykevanerover tid.
Det er 20 % kvinner på landsbasis,som røykeri begynnelsenav svangerskapet.
5.4 Skjenkesteder

Skjenkebevillinger15.08.13:11 stk.
Salgsbevillinger
15.08.13:7 stk. (merknad:Vinmonopolethar to utsalgsstederi
Ås,men det regneskun som en salgsbevilling)
Noen skjenkesteder
driver sesongbetont.Dette gjelder for eksempelStudentsamskipnaden
(stengt
om sommeren)og Tusenfryd(stengtom vinteren).
Selveåpningstidenhar ikke kommunenoversiktover til enhvertid, og vi
forplikter ikke skjenke-/salgsstedertil å holde åpent i hele
bevillingstidsrommet.
5.5 Rusmiddelbruk

Genereltsett er det fortsatt en negativutvikling hos de ungeopp mot
holdningertil bruk av cannabisog annentype narkotika.Syntetiskcannabisblir
ogsåbrukt, her foreliggerdet lite informasjon.Ungeutforsker mye mer enn
eldre ungdom.
5.6 Ungdom og seksualadferd

Helsesøsterpå ungdomsskolenhar kondomerfor utdeling på kontoret. Alle
som kommer første gangfår god informasjonog opplæring.
I 9. klassehar helsesøsterseksualundervisning
i alle klasserpå Nordbytun
ungdomsskole,og i 10. klassepå Ås ungdomsskole.Studenteneved NMBU,har
tilbud om gratis kondomer,og når det er spesiellearrangementerpå NMBU,
fylles det på med kondomeri barer og andre aktuellesteder.Det leggesstor
vekt på klamydiatestingi kommunen.Ås kommuneer en av få kommuneri
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Norgesom har pakker«overalt»for selvtesting.
Forebyggendehelsetjenesteri kommunengir informasjontil ungdomog
studenter om seksueltoverførbareinfeksjoneri ulike sammenhenger.
5.7 Frukt og grønt i skolen

Det er gratis skolefrukttil alle ungdomsskoleelever.
Alle barneskolenetilbyr
fruktordning på lik linje med melkeordning.

5.8 Kosthold i skolen

Skolefritidsordningen(heretter SFO)servererett måltid hver dag.Enhetenehar
ulike menyer.Det serveresvarm mat 1-3 gangerpr uke, ulikt fra enhet til
enhet. Innbyggerei Ås kommunegir tilbakemeldingpå at maten som serveres
ved SFOofte er usunn.
Ungdomsskolenehar kantinedrift hver dag.Dener bådeinitiert og drevet av
elever.
Regjeringenhar som mål at barn og ungeskalha godekostholdsvaner.
Tilretteleggingfor godemåltider og et sunt mat- og drikketilbud på skolenvil
bidra til at barn og ungefår godemulighetertil å etablereet helsefremmende
og godt kosthold.
Dette er viktig å tenke på for dem som administrererdenneordningeni de
forskjelligeskoler,SFOog barnehager.Lettvinte løsningersom fiskepinneri
pølsebrød,pølsermed lompe og andre «fast-food»alternativer må unngås.
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6.0 Helsetilstand
Med helsetilstandmenesbefolkningenshelsemålt ved ulike mål, for eksempel
risikofaktorer,forebyggingav sykdommer,trivsel og mestringsressurser
eller
mer indirekte mål som sykefraværog lignende.
Ås kommunehar i følge folkehelseprofileningenspesiellefolkesykdommersom
avvikerfra landsgjennomsnittet.
«Helse

er vår største

rikdom»

Virgil

6.1 Forekomst av spesielle «folkesykdommer»

Folkesykdommerer en betegnelsesom er svært utbredt i befolkningen.
Folkesykdommeri Norgeer; hjerte-kar,kreft, KOLS,muskel-skjelett,psykiske
lidelser,og misbruksproblemer.
Folkehelseprofilenfor 2014viser at Ås kommunehar mindre utbredelseav
dagensfolkehelsesykdommerenn landsgjennomsnittet.Landsgjennomsnittet
viser imidlertid en stadigøkningi antall med overvektog fedme,og om lag
halvpartenav nordmennover 40 år har en BMI som tyder på overvekt.
Likeveler det viktig å fortsette å satsepå forebyggendetiltak som for eksempel
lavterskeltilbud i regi av Frisklivssentralen.
Opprettelsenav Frisklivssentraleri Norgeer et direkte resultat etter
innføringenav samhandlingsreformen.
Det er et bidragsom øker
helsefremmendeinnsatsog tidlig intervensjon.
PåFrisklivssentralene
får deltagernehjelp til livsstilsendringgjennommetoder
som har dokumentert effekt. Det er vist at menneskergjennomen
livsstilsendringtil god helsesparersamfunnetfor milliarder av kroner og seg
selvfor unødvendiglidelse.
Frisklivssentraleni Åsstartet sin drift i januar 2013og det er stor pågangav
innbyggeremed «frisklivsresept»og deltagelsepå kurs i regi av
Frisklivssentralen.
Frisklivssentraleni Follohar et tett samarbeidgjennom
nettverket «FrisklivFollo»og dette har gitt innbyggernei kommunentilgangtil
kurs bådei Ås,Ski,Oppegård,Nesodden,Enebakkog Frogn:
Røyksluttkurs
Bra Mat kurs
KIDkurs (mestringskursfor de med begynnendedepresjon)
KIBkurs (mestringav belastning,som f.eks.stress)
Diabeteskurs
Å leve med hjertesykdom
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Helse-og levevaner(kursfor kvinner med innvandrerbakgrunn)
«Kutt ned –kutt ut» (kurs for de som har et høyt alkoholforbruk)
I møte med livsstilssykdommerkrevesen tilnærming som i sterkeregrad
motiverer og inspirererhver enkelt av oss.Det er ikke nok at politiske
myndighetereier målene.Målenemå forankresi hele det sivile samfunnet.
Befolkningenshelseer et felles ansvar.Alle har et ansvarfor å utvikle et
samfunnsom fremme helseog hver enkelt har et ansvarfor egenhelse.

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
SørenKierkegaard
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