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Folkehelseplan 2013 -2017
Sammendrag:
God helse er en verdi i seg selv og øker muligheten for den enkeltes livsutfoldelse.
Folkehelseplanen er kommunens verktøy i forhold til folkehelsearbeidet de neste 4 år og
legger stor vekt på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kombinert med kunnskapsinnhenting
for å kunne sette inn tiltak som fungerer. Planen er oppbygd slik at handlingsplanen skal
revideres årlig når det gjelder generelle folkehelsetiltak som vil ha egen tiltaksliste og der
Folkehelseforumet er sentrale. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt som fremlagt.

Saksgang:
Formannskap innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 13.11.2013:
Forslag til Folkehelseplan for Eigersund kommune 2014 – 2017 vedtas som fremlagt.

04.12.2013 Felles brukerutvalg
Møtebehandling:
JON AARSLAND (KRF) foreslo slikt tillegg:
”Felles brukerutvalg ber om at forslag til prioriteringer og fordeling av folkehelsemidler
blir lagt frem for brukerutvalget hvert år.”
Votering:
Rådmannens innstilling med Aarslands tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-044/13 Vedtak:
Forslag til Folkehelseplan for Eigersund kommune 2014 – 2017 vedtas som fremlagt
med følgende:
Felles brukerutvalg ber om at forslag til prioriteringer og fordeling av
folkehelsemidler blir lagt frem for brukerutvalget hvert år.
Vedtaket er enstemmig.
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12.12.2013 Formannskapet
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-093/13 Vedtak:
Formannskapets innstiller til kommunestyret:
Forslag til Folkehelseplan for Eigersund kommune 2014 – 2017 vedtas som fremlagt.
Vedtaket er enstemmig.

16.12.2013 Kommunestyret
Møtebehandling:
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

KS-086/13 Vedtak:
Forslag til Folkehelseplan for Eigersund kommune 2014 – 2017 vedtas som fremlagt.
Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Folkehelseplan 2014 -2017
1. Innledning og bakgrunn
Folkehelsearbeidet skal bidra til god helse og bedre levekår i befolkningen. Folkehelse
handler ikke bare om helse- og omsorgssektoren, men er et mål for all offentlig politikk.
God helse er en verdi i seg selv og øker muligheten for den enkeltes livsutfoldelse. God
helse er en ressurs og forutsetning for andre mål, som for eksempel et produktivt arbeidsliv,
effektiv læring og overskudd til å bidra i frivillig arbeid. Høy sykelighet og lav funksjonsevne
medfører påkjenninger og kostnader for den enkelte og for samfunnet i form av for eksempel
helse- og omsorgstjenester, sykefravær og trygd.
Samhandlingsreformen med ny folkehelselov har gitt kommunene forsterket ansvar i
folkehelsearbeidet. Helse er ikke lenger bare et anliggende for helsesektoren, men en felles
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oppgave for hele samfunnet. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke folkehelsearbeidet er å
legge til rette for at hensynet til befolkningens helse ivaretas på tvers av sektorer. Prinsippet
om ”helse i alt vi gjør”- og hvordan politikk på alle samfunnsområder påvirker befolkningens
helse er viktig å synliggjøre, slik at vi sammen kan videreutvikle en folkehelsepolitikk for vår
tid.

2. Planstatus og virkning
Folkehelseplan for Eigersund kommune har status som fagplan/temaplan og er således ikke
juridisk bindende, men er retningsgivende for sekstorens arbeid og prioriteringer. Den skal
danne grunnlag for dennes innspill til budsjett og økonomiplan.
Selv om tiltak er påført med kostnad og år, vil dette måtte veies opp mot andre tiltak og
behov, og er således retningsgivende. Dette skal sammenstilles og prioriteres i forbindelse
med budsjett og økonomiplan.
Planen er oppbygd slik at handlingsplanen skal revideres årlig når det gjelder generelle
folkehelsetiltak som vil ha egen tiltaksliste Se vedlegg 1 når det gjelder Generelle
folkehelsetiltak, beskrevet i årlig Handlingsplan.

3. Partnerskap for folkehelse
Eigersund kommune inngår i et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og de andre
kommunene i Rogaland om: Partnerskap for folkehelse. Partnerskapet skal blant annet legge
til rette for erfaringsutveksling og kompetanseheving der de ulike aktørene kan få innspill og
veiledning til lokale tiltak og arbeidsmetoder.

4. Høring og offentlig ettersyn
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til statlige og regionale myndigheter
og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens nettside. Det er kommet inn en
høringsuttale fra Rogaland fylkeskommune.
V.nr

Fra

Innhold/tema

J/N/O/D

Offentlige merknader
1.
Rogaland Fylkeskommune
 Merknad/kommentar
Merknadene er merket med J=ja, N=nei, D=delvis, O=tas til orientering og E=tas til
etterretning.
INNSENDTE MERKNADER
Fra

Offentlige uttaler
1. Rogaland
Fylkeskommune

Innhold/tema




Planforslaget fremstår E
som gjennomarbeidet og
solid med
satsingsområder og mål
som gjenspeiler de
nasjonale og regionale
føringene på området.
Planen vektlegger
E
prinsippet om «helse i alt
vi gjør» og legger bla.opp
til en styrket administrativ
og politisk forankring av

Saksbehandlers vurdering

Rådmannen tar uttalen til
etterretning.

Rådmannen tar uttalen til
etterretning.
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folkehelsearbeidet.
Opprettelse av
folkehelsekoordinator i E Rådmannen tar uttalen til
etterretning.
fast stilling og et
tverrfaglig bredt
sammensatt
folkehelseforum ledet av
ordfører, utgjør et veldig
godt utgangspunkt for å
lykkes med dette.

5. Noen trekk ved Eigersund kommunens folkehelse per januar 2013
Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende
arbeid. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all
statistikk må også tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.
Om befolkningen
 Forventet levealder for kvinner er ikke entydig forskjellig fra det som er forventet i
landet som helhet.
 Andelen eldre over 80 år er lavere enn i landet som helhet.
 Andelen i én-personhusholdninger er lavere enn andelen i landet.
Levekår
 Andelen med videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig fra
landsnivået.
 Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet.
 Andelen uføretrygdede under 45 år er høyere enn landsnivået.
 Andelen barn med enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet.
Miljø
 Andelen personer tilknyttet vannverk med 12 analyserte prøver og med
tilfredsstillende resultater mht. E. coli, ser ut til å være høyere enn landsnivået. Dette
gjelder den delen av befolkningen som er tilknyttet rapportpliktig vannverk.
 Andelen som skades i ulykker er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet, vurdert
etter sykehusinnleggelser.
Skole
 Andelen 10-klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet.
 Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra
landsnivået.
 Frafallet i videregående skole er lavere enn i landet som helhet
Levevaner
 Røyking ser ut til å være et mindre problem enn i landet som helhet, vurdert etter
andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for
resten av befolkningen.
 Overvekt ser ut til å være et større problem enn i landet som helhet, vurdert etter
andelen menn med KMI > 25 kg/m² på sesjon
Helse og sykdom
 Andelen med psykiske symptomer og lidelser er ikke entydig forskjellig fra
landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
 Andelen med hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert
etter sykehusinnleggelser.
 Andelen personer med type 2-diabetes ser ut til å være lavere enn landsnivået,
vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn
i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
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6. Oppsummering og anbefaling
Rådmannen vurderer at planen kan vedtas som den er fremlagt og viser til at det ikke er
kommet inn uttaler som medfører annet en mindre endringer i høringsutkastet.
I ny folkehelselov er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og
folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven.
Skal en lykkes med Folkehelsearbeid kreves det både at en har god oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Her vil kartlegging av
folkehelsen samt Folkehelseforum kunne bidra positivt til dette. Det er ikke bare helse som
skal ”eier” folkehelsebegrepet. Dette er lagt til grunn for denne planen.
Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Tiltak må innarbeides i budsjett og Økonomiplan på vanlig måpte etter innspill fra ansvarlig
sektor.
Driftsmessige forhold
Inneværende
Neste år
År 3
år
Sum
Investeringsmessige forhold

Inneværende
år

Neste år

År 3

Sum
~o~

Alternative løsninger:
Forslag til Folkehelseplan for Eigersund kommune 2014 – 2017 vedtas med følgende
endringer:
~o~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr
Tittel på vedlegg
309866
Forlsag til Folkehelsplan 2014 - 2017.pdf
309883
Vedlegg 1 Handlingsplan tiltak 2014-2017.pdf
309282
Uttalelse Folkehelseplan 2014 -2017

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter
Nr

Dok.dato

1

U

2

U

3

U

Avsender/Mottaker
Rogaland
30.04.2013
fylkeskommune
Stavanger
30.04.2013
universitetssjukehus
30.04.2013 Fylkesmannen i

Tittel
Folkehelseplan Eigersund kommune - varsel om
oppstart
Folkehelseplan Eigersund kommune - Varsel om
oppstart
Folkehelseplan Eigersund kommune - varsel om

5

4

X

07.05.2013

5

X

07.05.2013

8

U

03.10.2013

11

I

03.11.2013

Rogaland
Sem Hadland;
Sem Hadland
Randi Haugstad
Bjarne Rosenblad;
Mattilsynet;
Sirdal kommune;
Hå kommune;
Dalane friluftsråd;
Rogaland
fylkeskommune;
Fylkesmannen i
Rogaland;
Bjerkreim kommune;
Sokndal kommune;
Lund kommune;
Dalane Miljøverk
Rogaland
fylkeskommune

oppstart
Folkehelseplan - varsel om oppstart - til
idrettsrådets organisasjoner
Folkehelseplan - varsel om oppstart

Høring - Forslag til folkehelseplan for Eigersund
kommune 2014 -2017

Uttalelse Folkehelseplan 2014 -2017

Parter i saken:
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