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Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Sak 25/15 Tilbygg til fritidsbolig – Andfiskvatn behandles før de andre sakene.
Protokollgodkjennere:
Tone Pedersen (AP), Gaute Larsen (H) og Runar Brataas (AP).
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Ingen skriftlige spørsmål.
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 Omsorgsavdelingen ved omsorgssjef Ann Jorid Virik
 Nav ved Nav leder Elin Skevik
 Om «Trivelig uteliv» ved Lars Frøysa (AP)

Delt ut på møtet:
 Fremtidens omsorgstjenester. Strategi- og retningsdokument. Arbeidsgruppens rapport.
2014.
 Omsorgsavdelingen 2015/2016 – organisasjonskart
 Framtidens omsorgstjenester – saksfremlegg
 Om NAV Rana (til orienteringen fra Elin Skevik)
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PS 22/15 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015
Anbefaling fra Eldrerådet - 16.11.2015 - sak 10/15
Behandling:
Forslag fra Rune Olsen:
Sittende eldreråd ber om at det nye eldrerådet arbeider videre med at det blir etablert en
helsestasjon for eldre.
Votering:
Rådmannens innstilling ble sammen med forslaget fra Rune Olsen enstemmig vedtatt (6-0).
Vedtak:
Dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune 2015» tas til
etterretning og legges til grunn for valg av satsingsområder, strategier og tiltak i kommunens
folkehelsearbeid i neste planperiode.
Oversiktsdokumentet inngår som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi,
kommuneplaner og øvrig plansystem, herunder virksomhetsplaner.
Sittende eldreråd ber om at det nye eldrerådet arbeider videre med at det blir etablert en
helsestasjon for eldre.

Innstilling fra Kommunalt råd for funksjonshemmede - 18.11.2015 – sak
10/15
Votering: Enstemmig vedtatt (5-0)
Vedtak:
Dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune 2015» tas til
etterretning og legges til grunn for valg av satsingsområder, strategier og tiltak i kommunens
folkehelsearbeid i neste planperiode.
Oversiktsdokumentet inngår som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi,
kommuneplaner og øvrig plansystem, herunder virksomhetsplaner.

Innstilling fra Utvalg for helse- og omsorg - 24.11.2015 - sak 22/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
Dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune 2015» tas til
etterretning og legges til grunn for valg av satsingsområder, strategier og tiltak i kommunens
folkehelsearbeid i neste planperiode.
Oversiktsdokumentet inngår som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi,
kommuneplaner og øvrig plansystem, herunder virksomhetsplaner.

Rådmannens innstilling
Dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune 2015» tas til
etterretning og legges til grunn for valg av satsingsområder, strategier og tiltak i kommunens
folkehelsearbeid i neste planperiode.
Oversiktsdokumentet inngår som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi,
kommuneplaner og øvrig plansystem, herunder virksomhetsplaner.

SAKSUTREDNING
Bakgrunn
Vi kan ikke behandle oss ut av dagens folkehelseutfordringer, og det moderne
folkehelsearbeidet retter oppmerksomheten mot andre sektorer enn helsesektoren. Kommunene
har stor mulighet til å påvirke befolkningens helse og fordeling av helsa innenfor de tjenester og
virkemidler kommunen er tillagt.
I henhold til Lov av 24. juni 2011 om folkehelsearbeid skal valg av satsingsområder, strategier
og tiltak knyttet til det systematiske folkehelsearbeidet være basert på kunnskap om
helsetilstand, påvirkningsfaktorer og de folkehelseutfordringer kommunen står overfor.
Kommunens plikt til å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er hjemlet i
folkehelselovens § 5. Kommunen skal både ha løpende oversikt og hvert fjerde år ha utarbeidet
et samlet oversiktsdokument. Dette er kommunens samlede 4-årsdokument, og en del av Rana
kommune sitt kunnskapsgrunnlag for langsiktig planlegging og valg av innsatsområder i
folkehelsearbeidet. I henhold til folkehelseloven skal dokumentet foreligge som

kunnskapsgrunnlag ved oppstart av arbeidet med planstrategien etter plan- og bygningsloven §
7-1 og § 10-1.
Prosess
Rana kommune utarbeidet dette oversiktsdokumentet første gang i 2013. For å komme inn på
samme 4-års intervall som arbeidet med planstrategien, er dokumentet nå oppdatert og supplert
med relevante opplysninger. Det er foretatt en ny vurdering av hva som er de viktigste
folkehelseutfordringene i kommunen, med andre ord hvilke utfordringer som er viktigst å ta tak
i for Rana kommune i folkehelseøyemed i kommende planperiode.
Oversiktsarbeidet har hatt en tverrsektoriell tilnærming. Arbeidsgruppa består av representanter
fra ulike sektorer, dokumentet har vært på innspillsrunde i organisasjonen og andre relevante
instanser, og styringsgruppa for folkehelsearbeidet består av rådmannens ledergruppe,
kommuneoverlege og folkehelserådgiver. Styringsgruppa har vært involvert i oversiktsarbeidet
underveis.
For å sikre at satsingsområder, strategier og tiltak knyttet til det systematiske folkehelsearbeidet
er basert på lokal kunnskap om folkehelseutfordringer, har styringsgruppa satt ned en
tverrsektoriell arbeidsgruppe som skal kartlegge eksisterende og utarbeide nye strategier/tiltak
for å møte de største folkehelseutfordringene.

Kåre Nordnes jr.
Helse- og sosialsjef

Gro Sæten
Folkehelserådgiver

Vedlegg:

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune 2015PS
23/15 Sluttbehandling. Trafikksikkerhetsplan 2016-2019
Innstilling fra Utvalg for helse- og omsorg - 24.11.2015 - sak 23/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
Trafikksikkerhet i Rana, Lokal fagplan 2016-2019 vedtas.

Rådmannens innstilling
Trafikksikkerhet i Rana, Lokal fagplan 2016-2019 vedtas.

PS 24/15 Kommunedelplan for klima- og energi
Innstilling fra Utvalg for helse- og omsorg - 24.11.2015 - sak 24/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
Kommunedelplan for klima- og energi for Rana kommune 2015-2019 med tilhørende
handlingsprogram vedtas med følgende målsetninger:
Hovedmål:
Rana kommune skal redusere utslippet av klimagasser i Rana (eksklusiv industrien) målt i CO2
ekvivalenter med 30 % innen 2020 fra 1991 nivå.
Mål innen energibruk i kommunen:
 energiforbruket skal reduseres med minimum 10 % kWh/m2 i den kommunale
bygningsmassen innen 2020 (2009 brukes som referanseår).
 Rana kommune skal konvertere energiforsyningen med 10 % målt i kWh innen 2020
(2009 brukes som referanseår) til best tilgjengelige miljøvennlige energiformer.
Delmål:
 Rana kommunes klima- og energistrategier skal være langsiktige og tydeliggjort i
kommuneplanleggingen.
 Rana kommune skal ha et innkjøp, forbruk og en produksjon som er med på å redusere
klimabelastningen i kommunen.
 Rana kommune skal i samarbeid med andre, redusere klimautslipp gjennom dialog og
aktiviteter.
 Rana kommune skal være en pådriver for å stimulere og motivere landbruksnæringen til
å drive landbruk med minst mulig klimagassutslipp.
 Rana kommune skal sikre at innbyggere har god kunnskap om de muligheter som finnes
for å redusere klimautslippene gjennom gjenbruk, avfallsminimering mv.
 Rana kommune skal gjennom helhetlig planlegging tilpasse seg og redusere virkningene
av fremtidens klimaendringer.
Kommunedelplan for klima- og energi behandles i alle politiske utvalg da handlingsdelen vil ha
økonomisk innvirkning på alle kommunale avdelinger.

PS 25/15 Tilbygg til fritidsbolig - Andfiskvatn
Innstilling fra Utvalg for helse- og omsorg - 24.11.2015 - sak 25/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
Med hjemmel i Folkehelseloven § 10 og med henvisning til forskrift av 04.12.2001 nr 1372 om
vannforsyning og drikkevann §§ 4 og 14. og gjeldende servitutter for Andfiskvatn innvilges ikke
søknad om utvidelse av fritidsbolig. Dette av hensyn til viktigheten av å gi et tilstrekkelig vern
av nedslagsfeltet til drikkevannskilden Andfiskvann, og redusere risikoen for forurensnings av
denne drikkevannskilden.
Med hjemmel i Kommuneplanens arealdel, bestemmelser ang. LNF-1 områder inklusiv
retningslinjer for nedslagsfelt for drikkevannskilder, avslås søknad om dispensasjon for tilbygg
til fritidsbolig. En slik dispensasjon bør ikke gis når en statlig eller regional myndighet har uttalt
seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Folkehelseloven § 10 og med henvisning til forskrift av 04.12.2001 nr 1372 om
vannforsyning og drikkevann §§ 4 og 14. og gjeldende servitutter for Andfiskvatn innvilges ikke
søknad om utvidelse av fritidsbolig. Dette av hensyn til viktigheten av å gi et tilstrekkelig vern
av nedslagsfeltet til drikkevannskilden Andfiskvann, og redusere risikoen for forurensnings av
denne drikkevannskilden.
Med hjemmel i Kommuneplanens arealdel, bestemmelser ang. LNF-1 områder inklusiv
retningslinjer for nedslagsfelt for drikkevannskilder, avslås søknad om dispensasjon for tilbygg
til fritidsbolig. En slik dispensasjon bør ikke gis når en statlig eller regional myndighet har uttalt
seg negativt om dispensasjonssøknaden.

