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Utvalgssaksnr

Innhold

PS 8/15

Referatsaker

Lukket

Arkivsaksnr

Eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt
råd
Politiske saker

2014/262

PS 9/15

Møtekalender 2016- Eldrerådet

2015/3929

PS 10/15

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015

2015/4049

PS 11/15

Orientering. Trafikksikkerhetsplan 2016-2019

2015/4171

PS 12/15

Etablering og utvikling av regional helsepark på NordHelgeland. Endrede forutsetninger og utsatt
fremdriftsplan.

2014/1352

PS 8/15 Referatsaker
Saksprotokoll - Eldrerådet - 16.11.2015 - sak 8/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (6-0).
Vedtak:
Referatsaken ble tatt til orientering.

Eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd

PS 9/15 Møtekalender 2016- Eldrerådet
Saksprotokoll - Eldrerådet - 16.11.2015 - sak 9/15
Behandling:
Votering:
Møteplanen ble enstemmig godkjent (6-0) .
Vedtak:
Møtekalender Rana eldreråd 2016:
03.02.2016
02.03.2016
20.04.2016
01.06.2016
31.08.2016
28.09.2016

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd

Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen

02.11.2016
06.12.2016

13:00 Rana Eldreråd
13:00 Rana Eldreråd

Formannskapssalen
Formannskapssalen

Rådmannens innstilling
03.02.2016
02.03.2016
20.04.2016
01.06.2016
31.08.2016
28.09.2016
02.11.2016
06.12.2016

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd
Rana Eldreråd

Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen

PS 10/15 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.

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
11/15 Orientering. Trafikksikkerhetsplan 2016-2019

Anbefaling fra Eldrerådet - 16.11.2015 - sak 11/15
Behandling:
Forslag fra Rune Olsen:
Tillegg til punkt 6 i rapporten:
Vedlikehold og fremkommelighet på gangveier og fortau bes prioritert for å øke sikkerheten til
dem som er avhengig elektriske rullestoler og andre tekniske hjelpemidler. Dette for å sikre dem
trygg ferdsel.
Votering:
Enstemmig vedtatt (7-0).
Vedtak:
Eldrerådet tar Trafikksikkerhetsplan 2016-2019 til orientering.
Tillegg til punkt 6 i rapporten:
Vedlikehold og fremkommelighet på gangveier og fortau bes prioritert for å øke sikkerheten til
dem som er avhengig elektriske rullestoler og andre tekniske hjelpemidler. Dette for å sikre dem
trygg ferdsel.

PS 12/15 Etablering og utvikling av regional helsepark på Nord-Helgeland.
Endrede forutsetninger og utsatt fremdriftsplan.
Innstilling til formannskapet fra utvalg for helse- og omsorg - 27.10.2015 sak 20/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
1. Rana kommune etablerer en regional helsepark på Selfors innenfor rammene av tidligere
kommunestyrevedtak og vedtatt økonomiplan.
2. Det igangsettes et prioritert prosjekt for utvikling av tilpassende planer og tjenesteinnhold i
samsvar med nåværende forutsetninger.
3. Regional helsepark etableres i bygning som i dag inneholder Selfors sykehjem og som blir
ledig når sykehjemmet flytter til nye lokaler. Bygningen rehabiliteres og ombygges til
formålet. Det benyttes nåværende bygningsmasse.
4. Regional helsepark videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 – 2019.

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 92/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
1. Rana kommune etablerer en regional helsepark på Selfors innenfor rammene av tidligere
kommunestyrevedtak og vedtatt økonomiplan.
2. Det igangsettes et prioritert prosjekt for utvikling av tilpassende planer og
tjenesteinnhold i samsvar med nåværende forutsetninger.
3. Regional helsepark etableres i bygning som i dag inneholder Selfors sykehjem og som blir
ledig når sykehjemmet flytter til nye lokaler. Bygningen rehabiliteres og ombygges til
formålet. Det benyttes nåværende bygningsmasse.
4. Regional helsepark videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 – 2019.

Anbefaling fra Eldrerådet - 16.11.2015 - sak 12/15
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt (7-0).
Vedtak:
1. Rana kommune etablerer en regional helsepark på Selfors innenfor rammene av tidligere
kommunestyrevedtak og vedtatt økonomiplan.
2. Det igangsettes et prioritert prosjekt for utvikling av tilpassende planer og tjenesteinnhold i
samsvar med nåværende forutsetninger.
3. Regional helsepark etableres i bygning som i dag inneholder Selfors sykehjem og som blir
ledig når sykehjemmet flytter til nye lokaler. Bygningen rehabiliteres og ombygges til
formålet. Det benyttes nåværende bygningsmasse.
4. Regional helsepark videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 – 2019.

Rådmannens innstilling
1. Rana kommune etablerer en regional helsepark på Selfors innenfor rammene av tidligere
kommunestyrevedtak og vedtatt økonomiplan.
2. Det igangsettes et prioritert prosjekt for utvikling av tilpassende planer og tjenesteinnhold i
samsvar med nåværende forutsetninger.
3. Regional helsepark etableres i bygning som i dag inneholder Selfors sykehjem og som blir
ledig når sykehjemmet flytter til nye lokaler. Bygningen rehabiliteres og ombygges til
formålet. Det benyttes nåværende bygningsmasse.
4. Regional helsepark videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 – 2019.

