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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Forslag til kommunedelplan helse og livskvalitet 2018-2030, datert 30.5.2017, revidert
02.1.2018, vedtas etter plan- og bygningslovens §11-15.

Sammendrag
Formannskapet vedtok i sak 73/17, 15.9.2017 at kommunedelplan helse og livskvalitet skulle
sendes på høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplanen gir retning for et langsiktig
utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsingsområder, mål og strategier frem mot 2030.
Planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn den 21.9.2017 med frist for merknader
den 13.11.2107. Det er kommet 4 merknader til kommunedelplanen. Planen legges nå frem for
sluttbehandling.
Avgjøres av:
K
Behandles i følgende utvalg:
UFL, F
Videre saksgang:
Når planen er vedtatt skal den kunngjøres i Askøyværingen og gjøres tilgjengelig på
kommunens internettsider. Endelig vedtak kan ikke påklages.

Saksopplysninger:

Askøy kommune er en kommune i utvikling, og som mange andre av kommunene i Norge står
kommunen overfor utfordringer i forhold til økende antall eldre, flere tjenester overført fra stat
til kommune og en stram kommuneøkonomi. Hensikten med kommunedelplanen er blant
annet å legge til rette for et godt og forutsigbart tjenestesystem. Avklaring av innbyggernes
forventninger en viktig del av dette.
Arbeidet med kommunedelplan helse og livskvalitet startet opp i 2015. Forslag til planprogram
ble sendt på høring og offentlig ettersyn den 23.1.2015 med frist for innspill og merknader 6.
mars 2015. Planprogrammet ble vedtatt 18.6.2015. Planprogrammet ble brukt som grunnlag for
medvirkningsprosess for ansatte i kommunen, inviterte lag, organisasjoner og politikere.
Prosessen bidro til å utarbeide satsingsområdene. For å forankre satsingsområdene politisk og
få innspill til utarbeidelse av mål og strategier, ble det arrangert en medvirkningsprosess for
Utvalg for levekår. Det har også vært arrangert en medvirkningsprosess med ungdommens
kommunestyre.
Formannskapet vedtok i sak 73/17, 15.9.2017 å legge forslag til kommunedelplan ut på høring
og offentlig ettersyn. Planen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn den 21.9.2017 med frist
for merknader 13.11.2017. Det er kommet fire merknader til planen, hvorav en fra Hordaland
fylkeskommune, en fra smittevernlegen i Askøy, en fra koordinerende enhet i Askøy kommune
og en fra Ramsøy helselag. Merknadene er vedlagt i sin helhet og oppsummert og vurdert i
vedlegg 2. Merknadene medfører kun små endringer i planen, dette fremkommer av vedlegget.
Kommunedelplanen inneholder retningsvalg og mål for kommunens utvikling. Den retter seg
primært for befolkningen over 18 år. Planen gjelder hovedsakelig kommunalavdeling levekår og
fagområdene Forvaltning, Barn og familie, Helse og omsorg, Individ og levekår,
samfunnsmedisin og NAV.
Planen inneholder fire satsingsområder:
-

Mestring
En meningsfull hverdag
Trygge og gode boforhold
Fremtidsrettede tjenester

For hvert satsingsområde angir planen en hovedmålsetting, samt delmål og strategier.
Tidsperspektivet på planen er endret fra 2017- 2030 til 2018- 2030.
Vurdering:
Å bo trygt og godt, ha jobb og utdanning, føle mestring og ha et tjenestetilbud som møter
innbyggerne med respekt er avgjørende faktorer for god helse og livskvalitet. Livskvalitet er
sterkt knyttet til helserelaterte gevinster som bedre fysisk og psykisk helse, sunnere livsstilsvalg
og sosial støtte. Kommunedelplanen skal sikre at de ulike tjenestene jobber sammen for at
Askøys innbyggere skal ha god livskvalitet og god helse.
Planen skal være et verktøy for de ansatte og et styringsverktøy for politikerne. Den skal også
være et bindeledd mellom kommuneplanens samfunnsdel og ulike handlingsdeler. For å kunne
nå målene og strategiene i samfunnsdelen og kommunedelplan helse og livskvalitet, er det
avgjørende at kommunedelplanen følges opp og konkretiseres i handlingsplaner for det enkelte
fagområdet eller tema.
Folkehelseperspektiv:
Folkehelse og helsefremming er et gjennomgående premiss for planen. Kommunedelplanen
skal bidra til god livskvalitet for den enkelte, men også skape en bedre helse i befolkningen og
utjevne helseforskjeller.

Økonomi:
Kommunedelplanen inneholder ikke konkrete tiltak. Planen skal følges opp med konkrete
handlingsplaner og tiltak knyttet til økonomi.
Vedlegg:
1 Kommunedelplan helse og livskvalitet 2018-2030 datert 30.5.2018, revidert 02.1.2018
2 Oppsummering av merknader datert 15.12.2017
3 Uttale - Hordaland fylkeskommune
4 Uttale - Ramsøy helselag
5 Merknad fra koordinerende enhet
6 Merknad fra smittevernlege Arild Iversen
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