
Møteinnkalling 

for 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Møtedato: 14.04.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 17:30 
 
 
Forfall meldes til administrasjonen – tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no 
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 

  
01/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

02/2015 Folkehelsemidler til Folkehelsekomiteens disposisjon 

03/2015 Årets Miljøskaper 2015 – Unntatt offentlighet 

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/716 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

01/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 14.04.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll - Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 02.12.2014 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Møtedato: 02.12.2014 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 17:00 - 19:10 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Arza Sudic Suslu, Frode Melum, Gro Pettersen, Jarl Meland, Sigrun Egeland, 
Torstein Skjolden 
 

Varamedlemmer: 
Kari Ørnø 

Forfall Gro Pettersen, Kyrre Havelin 

Administrasjonen I tillegg til Hans Moesgaard møtte Grete Skjelbred til sak 33/2014 og Gro 
Pettersen til sakene 31/2014 og 32/2014 fra administrasjonen. 

 
Inhabil i sak 33/2014 og 32/2014: Gro Petteren -  Anne Saue tiltrådte møtet i disse sakene. 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

30/2014 Godkjenning av møteprotokoll 

31/2014 Anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet om bosetting av flyktninger 

32/2014 Integreringsplan 

33/2014 Rullering av tiltaksdel i plan for idrett og friluftsliv 2015 

 
 
  



30/2014: Godkjenning av møteprotokoll 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Vedtak: 
      

Protokoll fra møte 04.11.2014 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

31/2014: Anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet om bosetting 
av flyktninger 

 
Behandling: 
 
Gro Pettersen ble enstemmig erklært inhabil i denne saken og fratrådte møtet. Anne Saue tiltrådte 
møtet. Frode Melum overtok som møteleder. 

POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
FORSLAG FRA JARL MELAND, FRP: 
Før Spydeberg kommune tar imot flere flyktninger, lager man en oversikt over alle kostnader 
forbundet med flyktninger som bosettes i kommunen. 
 
VOTERING: 6 stemmer for rådmannens innstilling og 1 stemme (Jarl Meland) for forslaget fra Jarl 
Meland. 

Innstilling til kommunestyret:  
 

1. Spydeberg kommune vil i 2015 kunne bosette inntil 15 personer.  
2. Bosettingen vil finne sted i takt med tilgangen på egnede boliger. 
3. Stillingsressurs knytta til administrering og mottak av flyktninger økes med 40 % 

stilling, kr 240000.  Dette finansieres ved hjelp av øremerkede tilskudd 
(integreringstilskudd) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

32/2014: Integreringsplan 
 
Behandling: 
 
Gro Pettersen ble enstemmig vedtatt inhabil i denne saken og fratrådte møtet. Anne Saue tiltrådte 
møtet. Frode Melum overtok som møteleder. 
 



POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
FORSLAG FRA JARL MELAND, FRP: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre arbeid med bosettingsspørsmålet.  
 
VOTERING: 6 stemmer for rådmannens innstilling og 1 stemme (Jarl Meland) for forslaget fra Jarl 
Meland. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
 
1. Plan for integrering av flyktninger i Spydeberg kommune vedtas. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

33/2014: Rullering av tiltaksdel i plan for idrett og friluftsliv 2015 

 
Behandling: 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak: 
 

1. Handlingsprogrammet for 2015-2018 i Kommunedelplan for idrett og friluftsliv vedtas.  

 
--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Til møtets slutt: 
 
Komiteen ber om å få seg forelagt samme informasjon som formannskapet skal få i sitt første møte i 
2015 knyttet til mobbing. 
 
Virksomhetsleder May Kirsti Heggelund inviteres til neste møte i komiteen for en drøfting av 
følgende forhold: 
 

 Er det mulighet for å få Spydeberg elevers resultater i videregående skole og i tilfelle hav er 

resultatene. 

 Situasjonen knyttet til dropp-out i videregående for elever fra Spydeberg kommune. 

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Folkehelsemidler til Folkehelsekomiteens disposisjon 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/613 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

02/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 14.04.2015 

 
 

Kommunestyre PS  

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Kommunestyret fattet i sak 73/2014 vedtak om at administrasjonen skal fremme sak med forslag til 
forebyggende folkehelsetiltak i 2015. Det kan foreslås bruk av økte midler med forslag til inndekning. 
Dette behandles i denne saken og rådmannen innstiller ikke på bruk av ekstra midler i denne saken.  
 
Saken sluttbehandles av kommunestyret.  
 
Politisk saksordfører: 
 
 
Saksopplysninger 
 

I sak 073/2014 fattet kommunestyret i punkt a følgende vedtak:   
«Folkehelsemidler til folkehelsekomiteens disposisjon. Det fremmes egen sak tidlig 2015 med forslag 
til forebyggende folkehelsetiltak med en økning av folkehelsemidler på inntil kr 100 000,-, inkludert 
forslag til inndekningen.»  
 
Kommuneoverlegefunksjonen er besluttet flyttet fra virksomhet Familierelaterte tjenester til 
Rådmannens stab. Dette for å sikre en virksomhetsovergripende funksjon og organisering. Dette er i 
tråd med et overordnet mål om å kunne beskrive alle kommunens virksomheter i et 
folkehelseperspektiv og at de samlede folkehelsetiltakene gjenspeiler alle kommunens virksomheter. 
Den organisatoriske endringen trådte i kraft 01.01.15. Til nå har kommunen en 
kommuneoverlegeressurs på under halvparten av det som er forutsatt for gjennomføring av 
organisering og oppgaveløsning. Det er i vedtatt budsjett for 2015 tilgjengelige midler til 
Folkehelsekomiteens disposisjon med kr 182 000,-.  
 
Det foreligger en folkehelseprofil for Spydeberg kommune for 2015. Denne er utarbeidet og publisert 
av Folkehelseinstituttet (http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0123&sp=1&PDFAar=2015).  
Temaområdene i profilen fra Folkehelseinstituttet velges med tanke på mulighetene for 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0123&amp;sp=1&amp;PDFAar=2015


SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

helsefremmende og forebyggende arbeid. Folkehelseprofilen danner utgangspunkt for en videre 
tiltaksplan for å ivareta innbyggernes helse. Tiltakene søkes gjenspeilet i alle kommunens sektorer og 
aktiviteter.  
 
Folkehelseprofilen er knyttet opp mot, og sammenlignes med, landsgjennomsnittet eller 
gjennomsnittet i fylket.   
 
I Folkehelseprofilen for Spydeberg kommune avdekkes kun to områder der vi kommer bedre ut enn 
landsgjennomsnittet og det er innenfor vaksinasjonsdekning og kvaliteten på drikkevann. Sett i lys av 
rapporterte epidemier med oppblussing av gamle folkesykdommer, som f. eks. meslinger, så er 
vaksinasjonsfunnet godt nytt for Spydebergs innbyggere.    
 
For følgende områder er Spydeberg kommune omtrent på fylkes- og landsgjennomsnittet: 
  
- Andel av befolkningen med lav inntekt  

- Andel arbeidsledige 15-29 år  

- Uføretrygdete 18-44 år  

- Personskader behandlet i sykehus  
- Trivsel på skolen, 10. klasse  

- Mobbing i skolen, 10. klasse  

- Frafall i videregående skole  

- Røyking, kvinner  

- Overvekt, menn  

- Levealder kvinner  

- Hjerte-/karsykdom  

- Diabetes type 2  

- Totale antall nye krefttilfeller  

- Antall nye tilfeller av tykktarms- og endetarmskreft  

- Astma/KOLS, legemiddelbrukere  

- Hoftebrudd  
 
Det er verdt å merke seg at de generelle helseutfordringene i samfunnet som helhet på ingen måte 
vil være noen mindre utfordring for Spydeberg kommune og i så måte fordrer iverksetting av lokale, 
virksomhetsovergripende tiltak.  
 
I følge Folkehelseprofilen ligger Spydeberg kommune dårligere an enn landsgjennomsnittet på 
følgende områder:   
 
- Utdanningsnivå  

- Andel barn av enslige forsørgere  

- Forventet levealder for menn  

- Nydiagnostiserte med lungekreft  
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- Psykiske lidelser  

- Muskel- og skjelettplager  

- Medikamentbruk: mot høyt kolesterol og for psykiske lidelser  
 
 
Vurdering 
 
Etter den nye folkehelseloven skal kommunene selv velge sine mål og tiltak for å fremme 
befolkningens helse på kort og lang sikt. Tanken er at den enkelte kommune vet best hva dens 
innbyggere trenger for å leve gode, lokale liv. Folkehelseloven gir kommunene ansvar, samtidig som 
den åpner muligheter for en koordinert folkehelsesatsing der alle sektorer er med, ikke bare 
helsetjenestene. Det kreves god ledelse, forankrede planer og gjennomføringskraft. Per i dag har ikke 
Spydeberg kommune forankret en langsiktig folkehelsestrategi og folkehelseplan. Dette er et mer 
omfattende arbeid som vil involvere både alle kommunens virksomheter og aktuelle 
samarbeidspartnere.    

Som tidligere nevnt er tjenestene innen dette området omorganisert og ikke alle nødvendige 
ressurser er tilgjengelige. I et planarbeid må det vurderes hvordan folkehelsearbeid kan inngå i det 
vanlige arbeidet med strategi og handlingsplaner. Det må vurderes hvordan denne tjenesten skal 
samhandle med frivillige og hvordan man totalt sett kan få de beste tjenestene ut av kommunens 
satsing på folkehelse og Frisklivssentralen. Planarbeidet er påbegynt og rådmannen velger derfor å ta 
utgangspunkt i at det brukes noe mer tid på det overordnete, langsiktige planarbeidet, og derfor 
fremme en egen sak som vedtatt av kommunestyret med et kortsiktig perspektiv.  

Utarbeidelsen av en slik plan er igangsatt og videreføres i 2015. Med den vil også tiltakene være 
sterkere fundamentert i målsetningene i kommunens folkehelsestrategi. Imidlertid vil det for 
inneværende år (2015) være slik at de fleste av de foreslåtte tiltakene er videreføring av tidligere 
innstillinger og bevilgninger gjennom Folkehelsekomiteen.   
 
Med utgangspunkt i den eksisterende folkehelseprofilen foreslås det avsatt midler til et nytt tiltak 
som på kort sikt kan være med på å bidra til bedre folkehelse for kommunens innbyggere. Mer 
omfattende strategiske planer og tiltak må som tidligere bebudet forankres i alle kommunens 
virksomheter. Helseutfordringer knyttet til livsstilssykdommer er et gjennomgående trekk i 
folkehelseprofilen.  
 
Livsstilsykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer eller lidelser et menneske kan få som 
resultat av egen, selvvalgt livsstil. Livsstil er en betegnelse for måten et menneske ut fra egne valg 
forholder seg til eget levesett, gjennom kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til nikotin, 
alkohol og narkotiske rusmidler. Erkjennelse og bevisstgjøring omkring egen livsstil vil være helt 
essensielt for å kunne iverksette tiltak. Det er viktig at denne erkjennelsesprosessen genereres hos 
det enkelte individ eller i en familie.   
 
Det er som nytt tiltak derfor foreslått avsatt midler til innkjøp av det interaktive programmet ”Min 
livsstil” fra Enforme AS. Dette programmet kan benyttes på mange områder som skole, fastleger, 
ansatte og frisklivssentral. Rådmannen foreslår en utprøving blant fastlegene og innen 
oppvekstsektoren.   
 
Videre foreslås det avsatt midler til aktiviteten Bowls, slik at det kan kjøpes inn ytterligere et sett 
med utstyr. Dette er et aktivitetstiltak som har eksistert gjennom noen år, og som er med og bidrar til 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

livsutfoldelse også for innbyggere tilhørende de eldste aldersgruppene.  

I forebyggende øyemed er det avsatt midler til videreføring av prosjektet med utdeling av 
håndstrøere. Prosjektet har vist seg meget effektivt for forebyggelse av bruddskader. Det er også 
mulig at Spydeberg vil bli innlemmet i Sintef sitt pågående prosjekt med utdeling av hoftebeskyttere 
for å forebygge lårhalsbrudd. Det er foreslått at det i så fall bevilges penger til dette.  

Skolepatruljeordningen videreføres som tidligere. Det er mulig at dette i fremtiden fortrinnsvis bør 
klassifiseres som et trafikksikkerhetstiltak og dermed tilføres midler fra annet budsjett.   

Det er også ønskelig å videreføre tiltak i form av trafikalt grunnkurs for de med lese- og skrivevansker 
og flyktninger. Dette har en relativt stor kostnadsramme, og bør nok også i fremtiden vurderes som 
et trafikksikkerhetstiltak. I tillegg søkes det Statens vegvesen om midler til gjennomføring av 
kjørekurs for ansatte som kjører bil i tjeneste, hvilket vil kunne redusere kjøretøyskader og 
drivstofforbruk. Dette er også i første rekke et trafikksikkerhetstiltak. Begge tiltak vil imidlertid ha 
sekundære helsegevinster.  
 
Innen kort tid vil også Ungdomsundersøkelsen for Spydeberg være klar. Det vil kunne innebære 
behov for strakstiltak. Foreløpig vet vi ikke noe mer enn at resultatene forefinnes innen ca. 1 mnd.. 
Dersom det finnes frie midler til rådighet i budsjettet, så vil det bli gjort en fortløpende vurdering av 
muligheten for å iverksette egnede tiltak.  
 

Budsjett  
 

 
Administrasjon, nettverkskontingenter og 
deltakelse    

50.000.- 

Bowls 25.000.- 

Enforme 30.000.- 

Skolepatrulje 10.000.- 

Håndstrøere 15.000.- 

Trafikalt grunnkurs        20.000.- 

Hoftebruddsprosjekt (dersom deltakelse)     15.000.- 

Kjørekurs ansatte                                                
netto  

15. 000.- 

 

 
Konklusjon 
 
Kommunestyret har bedt om en sak knyttet til bevilgning av midler til forebyggende folkehelsetiltak. 
Det arbeides med en langsiktig planlegging og implementering av kommunens folkehelsearbeid. 
Dette arbeid vil ta noe mer tid og rådmannen fremmer i denne saken forslag til enkelttiltak, som i 
stor grad viderefører tidligere tiltak, men også med enkelte nye tiltak. Rådmannen vurderer det som 
viktig at nysatsing på dette viktige området ikke gjennomføres før den langsiktige planleggingen er 
avsluttet og foreslår ikke en bevilgning av nye midler i denne saken.  
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Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
1. Tiltakene innen folkehelse godkjennes slik de fremkommer av saken.   

2. Når planen for folkehelsearbeidet i Spydeberg kommune fremmes til politisk behandling, vil behov 
for nye midler bli vurdert.  
 

 
 
 
 

Vedlegg: 
2015.03.26 Protokoll Folkehelsekomiteen 
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Møteprotokoll 
for 

Folkehelsekomite 
 
Møtedato: 26.03.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 17:00 - 19:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Gro Pettersen, Knut Espeland, Nina Haaland 
 

Varamedlemmer: 
 

Forfall Agnes Lusti, Bodil Flobakk, Jan Erik Magnussen, Jarl Meland, Solveig Danielsen, 
Trond Widme 

Administrasjonen Hans Moesgaard, Sigmund Lereim, Solfrid Lima Frorud 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

01/2015 Folkehelsemidler til folkehelsekomiteens disposisjon 

02/2015 Årsmelding folkehelse Spydeberg kommune 2014 

 
 
  



01/2015: Folkehelsemidler til folkehelsekomiteens disposisjon 

 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 
Folkehelsekomiteen støtter rådmannens innstilling.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02/2015: Årsmelding folkehelse Spydeberg kommune 2014  
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

 

Vedtak: 
 
Årsmelding for folkehelse i Spydeberg kommune 2014 godkjennes. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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