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FOLKEHELSEPROFIL 2021

Rådmannens innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.

Behandling/innstilling i Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren den 20.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
Behandling/innstilling i Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø den 21.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
Behandling/innstilling i Hovedutvalg for undervisningssektoren den 21.04.2021
Behandling
Hovedutvalget ønsker et innlegg om psykisk helse i skolen, i et hovedutvalgsmøte når det
blir fysiske møter igjen.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.

Vedlegg
Folkehelseprofil 2021

Kortversjon
Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylker.
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Bakgrunn
Folkehelseinstituttet utgir en folkehelseprofil (se vedlegg) for alle kommuner og fylker i
februar hvert år. Folkehelseprofilen gir en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og
faktorer som påvirker denne, jfr. lov om folkehelsearbeid.
Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 2021. Mye av
tallmaterialet som ligger til grunn for statistikken er fra 2019 eller tidligere. Ungdata tallene
er fra ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i Modum begynnelsen av mars 2020, før
nedstengningen.
Rådmannen har også tidligere år lagt fram folkehelseprofilen til orientering, jfr. K-sak 48/18
og 23/19. I 2020 ble det lagt fram et omfattende oversiktsdokument over folkehelsa, K-sak
5/20.

Saksopplysninger
Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen i 2021. Fysisk aktivitet er viktig for å oppnå
flere av FNs bærekraftsmål, deriblant målet om god helse og livskvalitet. 72 % av 9-åringene
i Modum oppfyller anbefaling om fysisk aktivitet (jfr vedlagt folkehelseprofil s. 3, figur 4). I
alderen 20-85 år oppgir 32 % at de oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Dette
samsvarer med nasjonale tall som viser at aktivitet synker med alder. I Handlingsplan for
fysisk aktivitet fra 2020-2029 er et av hovedmålene å øke andelen som oppfyller de
helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innen 2025 og 15
prosentpoeng innen 2030.
Kommunens folkehelsebarometer er på side 4 i vedlagte folkehelseprofil. Barometeret har
34 indikatorer. Disse varierer litt fra år til år. Hver av indikatorene er merket med rød, grønn,
gul eller hvit prikk basert på hvordan kommunens verdi ligger an sammenliknet med
landsverdien (rød loddrett linje). Kommunens verdi er rød hvis den ligger signifikant
dårligere an enn landet, grønn hvis den ligger bedre an enn landet og gul hvis man ikke med
sikkerhet kan si om den ligger dårligere eller bedre an enn landet. Hvite prikker er ikke
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testet for statistisk signifikans. Den hvite liggende søylen helt ytterst til høyre i
folkehelsebarometeret viser verdiområdet for de ti beste kommunene i landet.
Modum har siden folkehelsebarometeret fikk sin nåværende form hatt mange røde
indikatorer (9 stk i 2021 og 12 i 2020). Selv om det er røde verdier (vist ved røde tall i
tabellene under) er det ved flere av disse en positiv utvikling.
Tabellen nedenfor sammenlikner folkehelseprofilen fra 2021 med 2020. Det er flere
indikatorer hvor Modum er inne i en positiv utvikling (grønne), men vi ligger, med noen få
unntak (gule), fortsatt under snittet i Viken og Norge.

Tabell 1
Forklaring:
Kolonne «2021» og «2020» er tall fra folkehelsebarometeret for Modum i hhv 2021 og 2020, «Viken» og
«Norge» er tall fra 2021.
Grønn- positiv eller lik utvikling for Modum sammenliknet med folkehelseprofilen i 2020
Rød- negativ utvikling for Modum sammenliknet med folkehelseprofilen i 2020
Gul – Modum er lik eller bedre enn landssnittet/Viken
Grå - Modum er dårligere enn landssnittet/Viken

Modum har en forholdsvis lav vannverkstilknytning (indikator 15), men scorer samtidig meget bra
med 97 % på tilfredsstillende vannkvalitet (indikator 14).
I folkehelseprofilen er det også flere indikatorer som er hentet fra ungdata-undersøkelsen i 2020.
Tilsvarende ungdataundersøkelse ble gjennomført i 2017.
Nr Indikator
17 Fornøyd med lokalmiljøet
18 Trygt i nærmiljøet
19 Med i fritidsorganisasjon
20 Ensomhet
22 Lite fysisk aktivitet
28 Fornøyd med helsa
24 Skjermtid over 4 t
Tabell 2

Ungdata 2020
71 %
86 %
63 %
20 %
11 %
73 %
41 %

2017
65
84
65
23
13
69
ny

Viken
68
85
63
23
15
71
37

Norge
68
85
64
22
14
70
37

Når det gjelder ungdata tallene er det verdt å merke seg at Modum har en positiv utvikling på nesten
alle indikatorene og at vi ligger bedre an enn Viken og landsgjennomsnittet på 6 av 7 indikatorer.
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I folkehelseprofilen for 2021 er det også flere nye indikatorer:
Nr
Indikator
1
Andel 80 år+, framskrevet til 2030
4
Vedvarende lavinntekt (hush.)
8
Ikke i arbeid eller utdanning, 16-66 år
11
Trives på skolen, 7. klasse
13* Gjennomføring i vdg. opplæring
16
Luftkvalitet, finkornet svevestøv
21
Kan svømme
23
Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år
27
Utd.forskjeller i forventet levealder
30
Muskel og skjelett
32
Hjerte og karsykdom, primærh.tj.
33
Hudkreft, nye tilfeller
Tabell 3

2021
7,4 %
10,5 %
21,5 %
87 %
72 %
3,8 µg/m³
91 %
28 %
5,1 år
340 per 1000
124 per 1000
77 per 100 000

Viken
6,4
9,3
19,2
90
79
5,1
90
24
5,1
325
106
83

Norge
6,4
10
19,1
89
77
4,4
89
25
5
319
100
78

*Tidligere hadde folkehelseprofilen en indikator som het Frafall fra videregående, den vil ikke bli
oppdatert fremover. Dagens indikator på gjennomføring har en noe annen definisjon og tallene kan
derfor ikke sammenliknes.
Dagens gjennomføringsindikator har vært stabil på 72 % de siste årene (se tabell under):

Kilde
: Kommunehelsa statistikkbank

Konklusjon
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.

Hovedutvalg for samferdsel og næring
Arkivsaksnummer
21/1595

Saksnr.
8/21
/

Arkivnummer
079

Utvalg
Hovedutvalg for samferdsel og næring
Kommunestyret

8/21

Saksbehandler
Anne-Bjørg Aspheim

Møtedato
04.05.2021

FAIRTRADE - EVALUERING

Rådmannens innstilling
1. Følgende personer oppnevnes som politiske representanter i styringsgruppen. Valget
gjelder for resten av kommunestyreperioden:
a)
b)
2. 1 representant fra næringslivet inviteres inn i arbeidet og styringsgruppen får
fullmakt til å godkjenne nytt medlem.

Vedlegg
Styringsgruppens evaluering av Fairtrade-ordningen

Kortversjon
Kommunestyret vedtok i 2017 å søke om å bli godkjent som Fairtrade-kommune
og at ordningen evalueres. Det anbefales at Modum kommmune fortsatt skal
være Fairtrade-kommune og at det oppnevnes politiske representanter til
styringsgruppen.

Bakgrunn
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 108/17:
1. Modum kommune ønsker et større fokus på rettferdig handel og vil søke om å bli
godkjent som Fairtrade-kommune.
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2. Det opprettes en kommunal styringsgruppe som får i oppgave å søke om godkjenning
som Fairtrade-kommune.
3. Gruppen består av 4 medlemmer, hvorav 2 oppnevnes politisk og 2 oppnevnes av
rådmannen.
4. Kontaktperson til Fairtrade Norge utnevnes av rådmannen.
5. Ordningen evalueres innen utgangen av 2020.

I K-sak 12/18 ble Maren Kristine Langsbakken og Brit Eva Helgedal valgt som politiske
representanter.
I desember 2018 ble Modum kommune godkjent som Fairtrade-kommune.

Saksopplysninger
Styringsgruppen, som har bestått av nevnte politiske representanter, samt Gro Jensvoll og
Anne-Bjørg Aspheim som administrative representanter, har utarbeidet en statusrapport for
arbeidet. Denne følger vedlagt saken.
Da kommunen søkte om Fairtrade-status ble det sendt inn mål for innkjøp av Fairtradeprodukter. Det ble valgt ut produktgrupper ettter omfang. I tillegg til kaffe (som er
obligatorisk), ble også juice valgt ut. Kommunen satte som mål at andelen innkjøp av
Fairtradekaffe og –juice skulle være henholdsvis 8 % og 3 % i 2019. Det er tatt utgangspunkt
i innkjøp fra sentralkjøkkenet. Sentralkjøkkenet har stort volum og leverer varer til
institusjoner og rådhuskantina. Målet ble nådd for kaffe, men ikke for juice. Dette skyldes at
det ikke var hensiktsmessige størrelser å velge fra kommunens leverandør.
Kantina på rådhuset ble stengt i mars 2020 og resultatene på kaffe i 2020 ble påvirket av
dette.
Styringsgruppen har god dialog med Modum Næringsråd og har invitert dem med på møter
der det har vært aktuelt. Næringsrådet bidrar med informasjon ut til næringslivet når det er
nødvendig.

Drøftinger
Synlighet er viktig fremover, både mot næringslivet og innad i organisasjonen. Det oppleves
at det er et potensiale for fortsatt fokus på Fairtrade-produkter. Det er nå lagt bedre til rette
for å kunne velge disse produktene gjennom ny innkjøpsavtale, men produktene har
erfaringsmessig vært en del dyrere. Dette gjør det vanskelig å forvente at hele
organisasjonen skal kjøpe disse produktene.
Dersom kommunen skal kjøpe mer av Fairtrade-produkter, så er det viktig at organisasjonen
minnes på dette med jevne mellomrom og at intensjonen med Fairtrade tydeliggjøres.
Styringsgruppen har en viktig funksjon og kan bidra til økt fokus i resten av organisasjonen.
Samtidig ser styringsgruppen at det er viktig også å arbeide mot næringslivet.
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Styringsgruppen har vurdert om det er nødvendig å bestå som Fairtrade-kommune for å
fortsette innkjøp av Fairtrade-produkter. Styringsgruppen er noe delt i dette synet, men
mener at arbeidet bør fortsette. Arbeidet er i tråd med vedtatt anskaffelsesstrategi og
bidrar også til å arbeide for FN sitt bærekraftsmål nr. 1: utrydde fattigdom og nr. 8:
anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Det anbefales at styringsgruppens politiske representanter velges for fire år om gangen og
at valget følger kommunestyreperioden. Dagens politisk oppnevnte representanter har
begge sagt seg villig til å delta videre, men kan også stille sine plasser til disposisjon. For å gi
tyngde i arbeidet, anbefales det at det velges en representant fra posisjon og en fra
opposisjonen
Rådmannen vil fortsatt stille med to representanter inn i styringsgruppen. Innkjøpsrådgver
tiltrer gruppen som erstatning for etatsjef.
Det anbefales videre at styringsgruppen får fullmakt til å utvide styringsgruppen med en
representant fra næringslivet i Modum.
Ny styringsgruppe vil kunne sette nye mål for Modum kommune og sørge for at disse
oversendes Fairtrade Norge for å sikre fortsatt deltakelse.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at det velges to representanter til styringsgruppen og at disse velges
blant både posisjon og opposisjon. Styringsgruppen bør også kunne utvides med en
representant fra næringslivet.

Hovedutvalg for samferdsel og næring
Arkivsaksnummer
21/2078

Saksnr.
9/21

Arkivnummer
033

Utvalg
Hovedutvalg for samferdsel og næring

9/21

Saksbehandler
Anne-Bjørg Aspheim

Møtedato
04.05.2021

HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL OG NÆRING - MØTEPLAN 2. HALVÅR
2021

Rådmannens innstilling
Følgende møteplan for 2. halvår 2021 vedtas for hovedutvalg for samferdsel og næring:
Dato:
Torsdag 2. september
Torsdag 13. oktober
Torsdag 25. november

Tidspunkt:
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00

Kortversjon
Møteplanen for kommunestyre og formannskap 2. halvår 2021 er vedtatt i K-sak
25/21. Hovedutvalgene er saksforberedende organ i flere saker i Kommunestyret
og må legges i nødvendig tid i forkant av disse.

Bakgrunn
Det vises til reglement for politiske organer punkt 4.1.a), vedtatt i K-sak 58/19:
«Ordfører/hovedutvalgsleder utarbeider utkast til årlig møteplan. Møteplanen vedtas
av organet selv. Møtene i hovedutvalgene skal normalt avholdes i forkant av
formannskapsmøtene. Møtene kunngjøres og holdes i samsvar med planen. Når
minst 1/3 av medlemmene krever det, eller når ordfører/hovedutvalgsleder finner det
påkrevd, holdes det ekstra møte.»
Møteplanen for formannskapsmøtene 2. halvår er som følger:

Sak 9/21

Dato:
Mandag 6. september
Mandag 11. oktober
Mandag 22. november

Uke:
36
41
47

Møtet den 11.10 er foreslått i samme uke som formannskapsmøtet fordi det er høstferie i
uke 40.
Gitt at møtene i hovedutvalg for samferdsel og næring skal møtedager torsdager, og at
møtene legges i samme uker som øvrige hovedutvalg, foreslås det følgende datoer:
2. september, 13. oktober og 25. november.

Hovedutvalg for samferdsel og næring
Arkivsaksnummer
21/1749

Saksnr.
10/21

10/21

Arkivnummer
033

Utvalg
Hovedutvalg for samferdsel og næring

Saksbehandler
Anne-Bjørg Aspheim

Møtedato
04.05.2021

ORIENTERINGSSAKER HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL OG NÆRING MAI 2021

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Vedlegg
Høringsinnspill fra Ringeriksregionen – handlingsprogram for samferdsel Viken
fylkeskommune
Ring 4-samarbeidet: Brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen ang. NTP
Ring 4-samarbeidet: Brev til Samferdselsdepartementet ang. E16 Nymoen - Eggemoen
Brev fra Viken fylkeskommune ang. fraviksøknad Vikersund nord

Orienteringssaker
1. Handlingsprogram for samferdsel i Viken – samlet høringsinnspill fra
Ringeriksregionen.
2. Ring 4-samarbeidet: Brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
3. Ring 4-samarbeidet: Brev til Samferdselsdepartementet ang. prioritering av
prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen
4. Fravikssøknad Vikersund nord: Brev fra Viken fylkeskommune
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