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Rådmannens innstilling: 
 
Dersom Akershus fylkeskommune blir et programfylke, ønsker Ås kommune å delta i 
program for folkehelse.  
 
 
Ås, 08.02.2018 
        
 
Trine Christensen Marit Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune er med i partnerskap for folkehelse i Akershus fylkeskommune.  
Partnerskapet er et nettverksforum og samarbeidsarena for folkehelsekoordinatorene 
i Akershus. Da mange kommuner i Akershus deriblant Ås kommune er i stor vekst, er 
satsingsområde i partnerskapet tiltak rettet mot helsefremmende stedsutvikling. Dette 
er et område det også satses på nasjonalt, med tilskuddsordningen program for 
folkehelse. Fylkeskommunen søker om tilskudd for å bli et programfylke. 
Kommunene står da fritt til å søke om å søke om midler fra fylkeskommunen. For at 
kommunen skal kunne søke så kreves det politisk forankring 
 
Fakta i saken: 
Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og KS har 
utarbeidet program for folkehelsearbeid for kommunene 2017-2027. 
 
Programmet er en satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. 
Programmet er en tiårig satsing for å utvikle kommunens arbeid med å fremme 
befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunens 
langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. Folkehelseloven. 
Barn og unge skal være en prioritert gruppe. 
 
Betegnelsen «program» innebærer flere parallelle og koordinerte prosesser som 
samlet skal bidra til å styrke det helsefremmede arbeidet i kommunen. 
Hovedinnretningen for programmet er samfunnsutvikling for god folkehelse og 
innebærer i denne sammenheng befolkningsrettet arbeid og oppmerksomhet mot 
påvirkningsfaktorer på helse. 
 
Utjevning av sosiale forskjeller i barn og unges helse og livskvalitet er en sentral 
ambisjon i satsingen. 
 
For å få tilskudd til denne ordningen så inviteres fylkene til å søke tilskuddsmidler. 
Akershus fylkeskommune søker tilskuddsmidler. Fylket søker om å bli et 
programfylke som skal legge til rette for dialog med kommunene i fylket, 
forskningsinstitusjoner og kompetansemiljø, frivillige organisasjoner og eventuelt 
andre samarbeidspartnere. Programfylkene får tildelt midler fra tilskuddordningen 
som primært skal benyttes til lokal tiltaksutvikling i kommunen for å fremme psykisk 
livskvalitet for barn og unge. 
 
Det forventes at det er mellom 5 og 10 millioner kroner per fylke med en årlig 
utbetaling. Dette med forbehold om Stortingets bevilgning. 
 
Hvis fylkeskommunen blir et programfylke, kan kommuner søke om tilskuddsmidler til 
tiltak som retter seg mot en samfunnsutvikling som bidrar til å fremme barn og unge 
sin psykiske helse, livskvalitet og utjevning av sosiale forskjeller.  
Ås kommune har deltatt i et prosjekt hvor man har sett på tiltak i forhold til 
helsefremmende stedsutvikling, med fokus på trivsel og livskvalitet. sammen med 
fylkeskommunen og NMBU. Resultatet av prosjektet ble en boligrapport utarbeidet 
med hensikt  å kartlegge boligpreferanser i Ås sentralområde. Rapporten blir brukt 
blant annet som grunnlag i plan for utviklingen av Ås sentralområde.  
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Ås kommune er i vekst og sett ut i fra et folkehelseperspektiv et det hensiktsmessig å 
jobbe godt med en utvikling av kommunen som legger til rette for gode bomiljøer, 
møteplasser og tilbud til barn og unge.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Blir det deltakelse i program for folkehelse vil det medføre ressurser i form av 
egeninnsats gjennom prosjektarbeid.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Dersom Akershus fylkeskommune får innvilget sin søknad om å bli programfylke kan 
Ås kommune søke midler som skal brukes på prosjekter og tiltak som fremmer barn 
og unges psykiske helse og bidrar til en helsefremmende stedsutvikling. Dette vil 
kunne bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 


