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Folkehelseutfordringer og tiltaksplan for folkehelsen 2016
Foreliggende dokumenter:
•
•
•
•
•

Folkehelseutfordringer 2015
Handlingsplan for folkehelse 2016
Lov om folkehelse
Samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune
Rapport til Fylkeskommunen: 2015 folkehelsetiltak

Sakens bakgrunn
Politiske utvalg skal holdes orientert om folkehelsearbeidet og hvordan vi møter utfordringene i
folkehelsearbeidet.
Vurdering
Nytt forslag til tiltaksplan for folkehelse er laget etter oppdaterte opplysninger som
Folkehelsekoordinator og kommunen har. Mesteparten av opplysningene er faktabasert og noe
er basert på erfaringer. Tiltakene som foreslås er nye tiltak for å nå målene i folkehelsearbeidet
etter samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune.
Tiltak som allerede er implementert i de forskjellige enhetene tas ikke med. Disse faste tiltakene
blir årlig rapportert inn til Fylkeskommunen, og Folkehelsekoordinatoren skal til enhver tid ha
oversikten. Folkehelsearbeidet er komplekst og det arbeides på tvers av virksomhetene for å nå
målene. Fylkeskommunen forventer en årlig fremdrift i folkehelsearbeidet i kommunen.
I år har vi etter søknad fått 100 000 ekstra for å arbeide med nærmiljøet og lokalsamfunnet for
og fremme folkehelsen. Folkehelsekoordinatoren setter dette på dagsorden sammen med

kommunes ledelse og det settes ned en tverrfaglig arbeidsgruppe. Når arbeidet blir konkret vil
politiske utvalg få orientering.
Det arbeides godt på hver enkelt enhet med forebyggende arbeid og fremtidsrettet planlegging
for å få helse i hvert vedtak som gjøres. Det skal i tillegg arbeides med kommuneplanens
samfunnsdel for å få folkehelse bedre inn i planarbeidet.
Etter Folkehelseloven er kommunen pliktig til å ha en oppdatert oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, tiltak og positive og negative faktorer som spiller inn. I tillegg skal vi vurdere
hvilke konsekvenser det har på folkehelsen i kommunen, og samfunnsøkonomiske kostnader
over tid.
Tiltak kan knyttes til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid, fysisk og
sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakk, alkohol- og rusmiddelbruk.
Det er kommunen som helhet som har ansvaret for å implementere folkehelsetiltakene. 90% av
folkehelsearbeidet skjer utenfor helsesektoren.
Etter OU prosessen i kommunen er fortsatt folkehelsekoordinatoren plassert under
kommunalleder for Helse og omsorg.
Det bemerkes at kommunen har en arbeidsgruppe for folkehelse som bør ha flere parter tilstede
som barnehage, barnevern, miljøtjeneste, flyktningarbeid, Plan og utvikling. Dette tenker vi å
løse ved å kalle inn aktuelle parter når vi har saker som omhandler deres ansvarsområde.
Arbeidsgruppen planlegger 4 møter i 2016.
Det er et godt samarbeid mellom kultur, skole, barnehage og folkehelse. Det skal i tillegg
konstitueres en arbeidsgruppe for å arbeide spesielt med å innføre kriteriene for en
helsefremmende skole. Vi ser for oss at dette kan møte folkehelseutfordringen med drop out. Vi
har hatt et første møte med skoleledelsen.
Rådmannens innstilling
Tiltaksplanen for folkehelse 2016 vedtas og sendes Nordland Fylkeskommune.
Folkehelseutfordringene tas til orientering.
Rapporten om gjennomførte folkehelsetiltak i 2015 tas til orientering og sendes videre til
Nordland Fylkeskommune innen januar 2016.
Økonomisk rapport gjøres ferdig og sendes innen mars 2016.
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Intensjonsavtale om etablering og drift av Vensmoen museum
Foreliggende dokumenter:
• Brev fra Saltdal historielag datert 8. september
• (Utkast) til Intensjonsavtale
• Presentasjon av utstillingen
• Vensmoen snart 100 år - oppsummering møte 5. januar 2016
Sakens bakgrunn
Vensmoen sanatorium ble offisielt innviet den 1. august 1917 og har sitt 100-årsjubileum neste
år. I den forbindelse har Saltdal historielag nedsatt en prosjektgruppe som skal arbeide med flere
tiltak som skal gi fokus til at det snart er 100 år siden første tuberkulosepasient ble lagt inn på
Vensmoen sanatorium. Et av tiltakene prosjektgruppen jobber med er etablering og drift av ei
permanent og bærekraftig historisk utstilling. Prosjektgruppa har utarbeidet en skisse til
realisering av utstilling og er nå inne i en prosess med å søke om finansiering. Det er gitt tilsagn
om finansiering fra Saltdal Sanitetsforening og Nord Norsk Diakonistiftelse, mens det ikke har
kommet svar på søknad fra bl a Nordland fylkeskommune.
Som en del av finansieringen ønsker historielaget å samle glimt fra Vensmoens historie i ei bok
som kan utgis i forbindelse med 100 års jubileet, fortrinnsvis før jul i 2016. Arbeidet skal gjøres
på dugnad og forventet overskudd forutsettes lagt inn i etableringen av den historiske
utstillingen. Ei utvidet prosjektgruppe tenkes som redaksjonskomite. Det er ønskelig at boka kan
bli «Saltdalsboka 2016», eventuelt utgitt av kommunens selskap Vensmoen Eiendom AS.
Utgivelse av Saltdalsboka foregår i årboksamarbeidet i Salten som gir visse føringer for bokas
layout/format og tilgang til et økonomisk samarbeid om trykking og ombrekking. Saltdal
kommune har ikke planlagt utgivelse av bok i 2016, slik at dette ikke vil ha noen økonomiske
konsekvenser for Kulturenheten sitt budsjett.
Saltdal historielag har nå tatt initiativ til et samarbeid mellom Vensmoen Eiendom AS, Saltdal
historielag, Saltdal kommune og Nordlandsmuseet om etablering og drift av Vensmoen
museum. Partenes roller og oppgaver kommer fram av vedlagte utkast til intensjonsavtale

Den 05.01.16 ble det avholdet en møte på Vensmoen der representanter for prosjektgruppa til
Saltdal historielag deltok sammen med Nordlandsmuseet. Fra Saltdal kommune deltok blant
annet ordfører Rune Berg og leder av Utvalg for oppvekst og kultur Bengt Arne Sundsfjord. I
møtet ble det formidlet en forventning om at Saltdal kommune gir en tilbakemelding på om de
vil vedta intensjonsavtalen og la historielaget får utgi ei bok om Vensmoen som «Saltdalsboka
2016».
Vurdering
Saltdal kommune har i en årrekke vist både engasjement og handlingsvilje i saker av
kulturhistorisk betydning. Saltdal kommune har forpliktelser for drift av Saltdal
museum/Blodveimuseet og har vedtatt en intensjonsavtale om Båtbyggermuseum.
Når det gjelder Blodveimuseet har Statens vegvesen gitt varsel om at de vil trekke seg ut av
avtalen om drift av museet. Bakgrunnen er at Vegvesenet skal redusere kraftig i utstillinger og
gjenstander. Det foregår en prosess der gjenstander skal være samlet kun på Norsk vegmuseum
og noen få regionale magasiner. Avtalen er gyldig i 10 år fra 18.1.2007. Skriftlig oppsigelse vil
komme før 18.1.2017. I henhold til avtale skal Statens vegvesen bidra med 20% i tilskudd til
drift av Blodveimuseet. For 2014 utgjorde tilskuddet kr. 69.457,-.
Virksomhetsområdet Kultur står foran store utfordringer det neste året. Kommunestyret vedtok i
sak 109/15 (16.12.15) at kultur skal spare kr 745 000. Kuttet vil komme som resultat av den ouprosess som nå skal iverksettes internt i virksomhetsområdet.
Et vedtak om intensjonsavtale for etablering og drift av Vensmoen museum må sees i
sammenheng med de forpliktelser kommunen allerede har for drift Blodveimuseet og intensjon
om etablering av Båtbyggermuseum.
Saltdal kommune må med de økonomiske utfordringene kommunen står overfor forsikre seg om
at man ikke påtar seg noen ytterligere økonomiske forpliktelser dersom man vedtar
intensjonsavtalen.
Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune vedtar utkastet til intensjonsavtale. Ordfører gis fullmakt til å foreta
mindre endringer i avtalen som ikke har økonomiske konsekvenser for Saltdal kommune og
underskrive avtalen.
2. Rådmannen gis fullmakt å la Saltdal historielag utgi boka om Vensmoen som «Saltdalsboka
2016» under forutsetning om at dette lar seg gjøre iht. de forpliktelser kommunen har
overfor årboksamarbeidet i Salten, og at det ikke har negative økonomiske konsekvenser for
kommunen. Saltdal historielag står som formell utgiver av boka
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Oppnevning av kommunens representanter til samarbeidsutvalgene
på grunnskolene i Saltdal
Sakens bakgrunn
Det skal være et samarbeidsutvalg til hver grunnskole der det bl.a. skal være to representanter
fra kommunen, en av disse skal være rektor, jmf. §11-1 i opplæringsloven.
For perioden 2011-2015 foretok levekårsutvalget oppnevning av representanter som satt i
utvalget. Siden levekårsutvalget er nedlagt, er det utvalg for oppvekst og kultur som skal foreta
oppnevningen blant sine medlemmer for perioden 2015-2019.
Rådmannens innstilling
Som kommunens andre representant til samarbeidsutvalgene for skolene i Saltdal oppnevnes
følgende for valgperioden 2015-2019:
Rognan barneskole:
Rognan ungdomsskole:
Røkland skole:
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• Ungdommens kulturmønstring 2016, jury
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