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Drøfting

Innspill til plan- og budsjettarbeidet i kommunen.

Referatsaker

Dok.nr. 14/00218-19 << Tilbake til sakslisten

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 06.05.2014

Plan og regulering:
1. R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset –Til offentlig

ettersyn med varsel om utvidet planavgrensning. Bemerkninger sendes
plan- og utviklingsavdelingen innen 23.5.2014.

Diverse:
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets vedtak 12.02.2014, om

R-270 - Reguleringsplan for Nessetveien 69.
3. E-post fra Follorådet om fellesuttalelsene fra eldrerådene i Follo om

Samhandlingsreformen, apotektjenestene og drosjesituasjonen. Videresendt
til rådet 30.04.2014.

4. Enebakk eldreråd årsrapport 2013, videresendt til rådet 28.04.2014.
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Saker til behandling

ER-12/14 << Tilbake til sakslisten
Innspill til forslag til planprogram og forslag til arealbruksendringer

Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/00218-18
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd 12/14 06.05.2014

Leders innstilling:
Ås eldreråd har følgende innspill til forslag til planprogram og forslag til
arealbruksendringer: ...

Ås, 29.04.2014

Georg Distad
Leder i Ås eldreråd

Avgjørelsesmyndighet:
Ås eldreråd –til uttalelse

Vedlegg: (separat trykk)
1. Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og forslag til planprogram til

offentlig ettersyn
2. Saksutskrift fra kommunestyret - Forslag til planprogram
3. Forslag til planprogram - Kommuneplan 2015-2027

Vedtak i saken sendes til:
Plan- og utviklingsavdelingen
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunestyret i Ås vedtok i møte 19.03.2014 oppstart av arbeid med kommuneplan
2015-2027, samt at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn. Innspill kan sendes Plan- og utviklingsavdelingen innen 10.05.2014.
Se vedlegg 1 -3 for detaljert informasjon.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådets leder anbefaler at Ås eldreråd vedtar en uttalelse om det ovennevnte.
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ER-13/14 << Tilbake til sakslisten
Oversiktsdokument Folkehelse

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01137-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd 13/14 06.05.2014
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/14 06.05.2014
3 Hovedutvalg for helse og sosial 15/14 07.05.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/14 07.05.2014
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/14 08.05.2014
6 Kommunestyret

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

Ås, 28.04.2014.

Trine Christensen Marit Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse- og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret

Vedlegg: (separat trykk/ iPad: utvalgsdokumenter, Vedlegg til flere utvalg)
Oversiktsdokument Folkehelse

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Folkehelsekoordinator
Kommuneoverlegen
Plan- og utviklingssjef
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SAKSUTREDNING:

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

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

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

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

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

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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