Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
Ullensaker rådhus og kulturhus - Formannskapssalen
04.11.2020
Kl. 18:00

Den som har lovlig forfall, eller er inhabil, melder fra via møteportalen snarest mulig.
Forfall som meldes siste 24 timer før møtet avholdes, meldes i tillegg til møtesekretær.
Møtesekretær kaller inn varamedlemmer.
Varamedlem møter kun etter nærmere innkalling.

Sakliste
Sak nr.
50/20
51/20
26/20
27/20
28/20
29/20
52/20
10/20

Sakstittel
Godkjennning av innkalling og saksliste
Referatsaker
Møteprotokoll fra siste møte i Ungdomsrådet
Møteprotokoll fra siste møte i Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne (KRMNF)
Møteprotokoll fra siste møte i Eldrerådet
Innkalling til representantskapsmøte for Romerike krisesenter
Planstrategi for Ullensaker kommune 2020-2024 - offentlig
ettersyn
Oppfølging av verbalforslag knyttet til budsjett 2020 - vedtatt i
KST 10.12.19

Felles opplæring for hovedutvalgene i ACOS møteportal i Ullr kl. 18:00

Martin Stanger
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Arkiv:

FE-033, TI-&17

Arkivsak:

20/10510- 1
Kurt Kristoffersen
30.10.2020

Saksbehandler:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
PS 50/20

Utvalg
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møtedato
04.11.2020

Godkjennning av innkalling og saksliste

Rådmannens forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Arkiv:

FE-033, TI-&17

Arkivsak:

20/10510- 2
Kurt Kristoffersen
30.10.2020

Saksbehandler:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
PS 51/20

Utvalg
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møtedato
04.11.2020

Referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaker tas til orientering.

Underliggende saker:
26/20, Møteprotokoll fra siste møte i Ungdomsrådet

27/20, Møteprotokoll fra siste møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
(KRMNF)

28/20, Møteprotokoll fra siste møte i Eldrerådet

29/20, Innkalling til representantskapsmøte for Romerike krisesenter
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Arkiv:

FE-033, TI-&17

Arkivsak:

20/10510- 3
Kurt Kristoffersen
30.10.2020

Saksbehandler:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
RS 26/20

Utvalg
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møtedato
04.11.2020

Møteprotokoll fra siste møte i Ungdomsrådet
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Arkiv:

FE-033, TI-&17

Arkivsak:

20/10510- 4
Kurt Kristoffersen
30.10.2020

Saksbehandler:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
RS 27/20

Utvalg
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møtedato
04.11.2020

Møteprotokoll fra siste møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
(KRMNF)
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Arkiv:

FE-033, TI-&17

Arkivsak:

20/10510- 5
Kurt Kristoffersen
30.10.2020

Saksbehandler:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
RS 28/20

Utvalg
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møtedato
04.11.2020

Møteprotokoll fra siste møte i Eldrerådet
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Arkiv:
Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

20/10499- 1
Kathe Simensen
30.10.2020

Saksframlegg

Saksnr.
RS 29/20

Utvalg
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møtedato
04.11.2020

Innkalling til representantskapsmøte for Romerike krisesenter

Rådmannens forslag til innstilling:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Innkalling 27.11.2020
Underskrevet protokoll representantskap RKS 21.04.2020
Innkalling til representantskapsmøte for Romerike krisesenter IKS 27.11.20
Saksopplysninger:
Vedlagt ligger innkalling og sakliste til representantskapsmøte for Romerike krisesenter.
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Arkiv:
Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

20/10149- 1
Anne Catherine
Ekroll
28.10.2020

Saksframlegg

Saksnr.
PS 59/20
PS 50/20
PS 39/20
PS 52/20
PS 74/20
PS 47/20
PS 165/20

Utvalg
Eldrerådet
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur
Hovedutvalg skole og barnehage
Formannskapet

Møtedato
02.11.2020
02.11.2020
02.11.2020
04.11.2020
04.11.2020
04.11.2020
10.11.2020

Planstrategi for Ullensaker kommune 2020-2024 - offentlig ettersyn
Bakgrunn for saken:
Alle kommuner skal ha en gjeldende planstrategi jf. plan- og bygningsloven kap. 10. Saken gjelder
utleggelse av forslag til planstrategi for Ullensaker kommune for perioden 2020-2024 til offentlig
ettersyn.

Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunal planstrategi for Ullensaker kommune 2020-2024 legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og
bygningsloven § 10-1, 2.ledd.

Vedlegg:
Planstrategi 2020-2024_281020
Oversiktsdokument for folkehelse
Saksopplysninger:
Samfunnsdelen i kommuneplanen ble vedtatt i april 2020, og gir omforente føringer for veien videre i
kommuneplanperioden. Kommunen er i en utfordrende økonomisk, så vel som samfunnsmessig
krevende situasjon, noe som innebærer en begrenset handlingskapasitet som nødvendiggjør tydelige
prioriteringer. I planstrategien har vi tatt høyde for dette ved å fokusere på de viktigste
utredningsbehovene i perioden. Planstrategien er ikke juridisk bindende for kommunen, og kan
endres ved behov.
I planstrategien drøftes kommunens utfordringer, og hvilket planbehov dette utløser i
planperioden. Planstrategien skal være et hjelpemiddel for å styrke den politiske styringen av hvilke
planoppgaver som skal prioriteres. Dette gjelder både i forhold til utviklingen av kommunens
tjenestetilbud, og den framtidige arealbruken. Forslaget til ny planstrategi er kort, og er en direkte
oppfølging av den nylig vedtatte samfunnsdelen til kommuneplanen.
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Planstrategien skal avklare om hele eller deler av kommuneplanen skal rulleres, hvilke
kommunedelplaner, strategidokumenter og temaplaner som skal utarbeides, eller eventuelt rulleres.
Planbehovet skal vurderes i lys av de utfordringene kommunen står overfor. Kommunens
utfordringsbilde framkommer blant annet i vedlagte oversiktsdokument for folkehelse.
Oversiktsdokumentet skal legges til grunn for planstrategien.
Strategidokumentene skal være godt politisk forankret, vedtas av Kommunestyret, og eventuelle
tiltak som skal iverksettes skal være koblet mot økonomiplanen.
Oversikt over kommunens planbehov i perioden 2020-2024 strukturert etter satsningsområdene i
kommuneplanens samfunnsdel:
Overordnede planer
Kommuneplanen

Oppstart
Våren 2017

Økonomiplanen
Tiårig investeringsplan
Perspektivmeldingen
Overordnet ROS*-analyse
Overordnet beredskapsplan
Kommunikasjonsplan

Rulleres årlig

Ansvar
Rådmannen
PKT – plan og
næring
Rådmannen/stab

Rulleres i perioden
Rulleres i perioden
Rulleres i perioden

Rådmannen/stab
Rådmannen/stab
Rådmannen/stab

Tjenesteinnovasjon
Strategiplan for helhetlig læringsløp
(0-16 år)
Oppvekststrategi

Oppstart
Pågår

Ferdig
Våren
2021
Høsten
2020

Eiendomsstrategi
· KVU* Helse
· KVU* Skole
Strategi for oppfølging av kulturplanen

Påbegynt

Ansvar
SB – skole og
barnehage
SB - Skole og
barnehage
PKT/KOMEI

Høsten
2021

PKT – kultur

·
·

Våren 2021

Ferdig
Høsten
2020

Omstillingskommune – plan for regional
omstilling

PKT – plan og
næring

By- og tettstedsutvikling
KDP* - Byplan for Jessheim

Oppstart
Våren 2021

KDP* – Ny E16 mellom Kongsvinger og E6

Våren 2020

KDP* - Kulturminner og kulturmiljøer

Høsten
2020
Våren 2018

KDP* - Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Skolebruksplan
Strategi for klima og energi
(inkluderer klimatilpasning)
Trafikksikker kommune – strategi for
oppfølging av trafikksikkerhetsplanen

Høsten
2020
Høsten
2020
Våren 2021

Ferdig
Våren
2023
Høsten
2021
Høsten
2021
Våren
2021
Våren
2021
Høsten
2021
Høsten
2021

Ansvar
PKT - Plan og
næring
Rådmannen og PKT
– plan og næring
PKT - Kultur
PKT - Komei
SB – skole og
barnehage
PKT – Plan og
næring/VARV
PKT – VARV
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Parkeringsstrategi

Våren 2020

Infrastrukturplan for Jessheim sentrum

Våren 2020

Hovedplan for veg og veglys
Hovedplan avløp

Høsten
2019
Våren 2021

Hovedplan vann

pågår

Områdereguleringsplan for rådhusplassen
og stasjonsområdet på Jessheim
Videre underlagsarbeid for utvikling av
rådhuskvartalet
Plangrep for S5 i Byplanen

pågår

Overordnet plan for Nordbytjernet

Høsten
2019

Næringsutvikling
Underlagsarbeid for etablering av en mer
variert næringsstruktur
Plattform/strategi for å trekke
utdanningsinstitusjoner til kommunen

Oppstart
Pågår

Pågår
Våren 2021

Pågår

Våren
2021
Våren
2021
Våren
2021
Våren
2022
Våren
2021
Høsten
2021
Hele
perioden
Våren
2022
Høsten
2020

PKT – plan og
næring
PKT - VARV

Ferdig
Våren
2021
Løpende
arbeid

Ansvar
PKT – plan og
næring
PKT – plan og
næring

PKT – VARV
PKT – VARV
PKT – VARV
PKT – plan og
næring
PKT - tverrsektorielt
PKT – plan og
næring
PKT – Komei/Plan
og næring

Kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel er under rullering. Ny samfunnsdel ble vedtatt av
Kommunestyret 21.04.20, mens arealdelen har ligger ute til nytt offentlig ettersyn fram til
begynnelsen av september. Det er ikke behov for ytterligere fornyelse av kommuneplanen i
planperioden.

Videre framdrift og prosess
Arbeidet med planstrategien er forsinket som følge av koronasituasjonen, og at arbeidet
med kommuneplanen har tatt lengre tid en forutsatt. I henhold til plan- og bygningsloven
skulle planstrategien være vedtatt av Kommunestyret innen et år etter konstituering av nytt
kommunestyre. Med den framdriften vi nå har vil planstrategien bli noen måneder forsinket,
og vedtas av Kommunestyret i mars 2021. Dette er etter rådmannens oppfatning,
forholdene tatt i betraktning, likevel innenfor akseptabelt tidsavvik.
Forslaget til ny planstrategi skal, jf. plan- og bygningsloven § 10-1, 2.ledd, være offentlig
kjent minst 30 dager før Kommunestyrets behandling.
KONKLUSJON OG ANBEFALING
Rådmannen anbefaler at forslaget til planstrategi for perioden 2020 – 2024 legges ut til
offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 10-1, 2.ledd.

Side 11 av 13

Side 12 av 13

Arkiv:

20/10097- 1
Hege Jansen Finne
28.10.2020

Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
OR 10/20
OR 10/20
OR 01/20
OR 15/20
OR

Utvalg
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
Hovedutvalg skole og barnehage
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.11.2020
04.11.2020
04.11.2020
10.11.2020

Oppfølging av verbalforslag knyttet til budsjett 2020 - vedtatt i KST 10.12.19
Bakgrunn for saken:
Oppfølging av verbalforslag knyttet til budsjett 2020, vedtatt i kommunestyremøte 10.desember
2019

Rådmannens forslag til innstilling:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
Verbale vedtak budsjett 2020_STATUS
Saksopplysninger:
Verbalforslagene er kommentert av kommunaldirektørene med oppdatert status.
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Møteinnkalling

Representantskapet ved Romerike Krisesenter IKS og Eiermøte
Tid:
Sted:

Fredag 27. november 2020 klokken 10.00:00-11.30. NB! Eiermøte i forkant fra kl. 09.00-10.00
Både eiermøte og representantskapsmøte holdes på Teams. Innkalling på Teams sendes
representantene direkte.

Forfall meldes til daglig leder Hege Edvardsen på e-post, rk-heed@rkrise.no eller mobil 980 21 227.
Viktig at kommunen/representanten selv innkaller vara ved fravær.

Eiermøte 09.00-10.00




Statistikk for 2019 og første halvår 2020
Erfaringer fra Romerike krisesenter i koronaperioden sett i lys av rapport fra
RVTS sin kartlegging om koronakrisen og krisesentrene nasjonalt
Styrets strategiarbeid

Saker til behandling
Saksnr:
8/20

Sak

9/20

Protokoll fra representantskapet 21.04.2020

10/20

Valg av to representanter til å medunderskrive protokoll

11/20

Budsjett 2020 og økonomi- og handlingsplan 2021-2124

12/20

Valgkomiteens innstilling på godtgjøring

Godkjenne innkalling og dagsorden

Innkalling til representantskap RKS 27.11.2020

13.10.2020 Side 1

8/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret sin innstilling til representantskapet
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Innkalling til representantskap RKS 27.11.2020

13.10.2020 Side 2

9/20

Protokoll fra representantskapet 21.04.2020

Styret sin innstilling til representantskapet
Protokoll godkjennes.

Vedlegg i saken

Innkalling til representantskap RKS 27.11.2020

Protokoll 21.04.2020

13.10.2020 Side 3

10/20

Valg av to representanter til å medunderskrive
på protokoll

Styret sin innstilling til representantskapet
To møtende representanter velges til å medunderskrive protokoll.

Innkalling til representantskap RKS 27.11.2020

13.10.2020 Side 4

11/20

Budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan
2021-2024

Styret sin innstilling til representantskapet
Budsjett 2021 vedtas.
Økonomi- og handlingsplan 2021-2024 vedtas.

Bakgrunn for saken
I henhold til selskapsavtalen punkt 4.1.3 skal budsjett for kommende år og forslag til økonomi- og
handlingsplan for kommende 4-års periode vedtas innen utgangen av november.
Budsjettet for 2021 legges fram med en generell effektivisering mot vedtatt budsjett for 2020. De
økonomiske forutsetningene nasjonalt og lokalt setter krav til kostnadseffektivitet, samtidig som
rammebetingelsene for tjenesteproduksjon endrer seg i tråd med befolkningsvekst og en endret
befolkningssammensetning. Grepene som er gjort i budsjettet gjenspeiles i de øvrige årene i
økonomiplanen.
Selskapet handlingsplan for de neste fire årene er en del av dokumentet og synligjør hvilke
strategiske hovedfokus og pålydende innsatsfaktorer som vil styre aktivitetene i planperiode.
Effektiviseringen utgjør totalt 2,4 % av refusjonene fra kommunene i 2021 sett mot tidligere vedtatt
økonomiplan for 2020.

Vedlegg i saken

Innkalling til representantskap RKS 27.11.2020

Budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan
2021-2024

13.10.2020 Side 5

12/20

Innstilling til godtgjøring

Valgkomiteen sin innstilling til representantskapet
a)
b)
c)
d)

Styreleder øker fra 80 000 til 95 000
Styrets nestleder øker fra 45 000 til 47 000
Styremedlemmer øker fra 40 000 til 47 000
Møtegodtgjørelsen øker fra 1 200 til 1 350

Bakgrunn for saken
• Heidi Finstad (Rælingen), leder
• Hans Thue (Nannestad)
• Amine Andresen (Lørenskog)
I tråd med instruks for valgkomiteen, vedtatt 23.04.2019 skal valgkomiteen arbeide med styresatser
parallelt med innstilling til styrerepresentanter. Styrerepresentantene ble innstilt 21.04.20, mens
innstilling til styresats innstilles til representantskapet 27.11.20. Fordi dette kom i etterkant bør
satsene ha tilbakevirkende kraft fra 21. april 2020.
Det er krevende å rekruttere kandidater til styrene i IKS med riktig kompetanse for å dekke
selskapenes behov. Eierne har lagt til grunn krav om profesjonelle styrer, dette medfører at man
deltar i et konkurranseutsatt marked for rekruttering av kandidater til styrer. Nivå på godtgjøring er
en faktor som påvirker rekruttering. Forslag til nivå på godtgjøring er avstemt med ledere av NRV IKS;
ROAF IKS og NRA IKS.
Representantskapet anbefales å fastsette en årlig godtgjøring til valgkomiteen.
Kompensasjon/godtgjøring for valgkomiteer bør vurderes. Det meste av arbeidet i valgkomiteene
skjer helst mellom møter, og er omfattende gitt i instruks som valgkomiteene er pålagt å følge. Det
bør gis en årlig fast kompensasjon til medlemmer av valgkomiteene som gjenspeiler ansvar og
omfang i oppdraget. Viktigheten av valgkomiteens innsats bør kompenseres. Valgkomiteen ønsker
ikke å fastsette egen godtgjøring, og ber i innstilling om at representantskapet vedtar det man
kommer frem til er riktig nivå på godtgjøring til valgkomiteen.

Vedlegg i saken

Innkalling til representantskap RKS 27.11.2020

Valgkomiteens innstilling til godtgjøring
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Protokoll

Represent ant skapet ved Romerike Krisesent er IKS
Tid:
St ed :

Tirsdag 21. april 2020 klokke n 15:00-15:45.
Romerike Krisese nt e r IKS, Korshagen 35-37, 2020 Skedsmokors et.

Tilst ede :

Navn

Vara for

Randi Ransberg
Hege Svendsen

Aurskog-Hl an d
John- Erik Vika

Hans Krist ian Solbe rg

Eidsvo ll
Enebakk

Leif Haugland

Gj erd rum

Paul Johan M olt zau

Hurdal

Jr g e n Vik

Lillest røm

Nancy Gogst ad
Karl Arne Leivst ad

Kommune

Løre nskog
Hans Thue

V ivian Wahl

Nannest ad
Nes

Inge Solli

Nitt edal

Hans Ott o Tomt er

Rælingen

Eyvind Jr g ensen Schumacher

Ullensake r

Kommunerikke tilstede
Kommuner melt frafall
Fra styret
Annicken Iversen

Nest lede r

Audun Fiskvik

St yre medlem

Regnskap
Eva M obæk

Regnskapskonsulent , Løre nskog

Borge Haugland

Revisor, Romerike Revisj o n IKS

Administrasjon RKS
Hege K. Edvardsen

Daglig lede r

Renat e Iversen

Nest leder

Hilde Rabben

Styresekret ær

M øt et ble sat t med 12 re present anter t ilst ede .
M øt et ble videre ledet av re p re se nt ant skapet s leder Jørge n Vik.
Prot oko ll represent antskap 21.04.2020 RKS

21.04.2020
Side 1
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M øt et ble gje nnomf ørt via Teams videokonf e ranse i t råd med mid le rt idig lovendring vedrørende
e lekt roniske møt er for int erko mm unalese lskaper.
Eie rmøt e ut sett es t il høst ens re present antskap.

Sakskart
Saksnr:
1/ 20

Sak

2/ 20

Protokoll f ra representantskapet 08.01.2020

3/ 20

Valg av to representantertil å medunderskrive protokoll

Godkjenne innkalling og dagsorden

Saker t il behandling
4/ 20

Økonomisk status 2019
Daglig lede r gjennomgår årsregnskap 2019 med not erog styrets årsberet ning 2019.
Tilst ede er Romerike Rev isj on v/ Børge Haugland og regnskapsf ører i Løre nskog
kom mune v/ Eva M obæk.

5/ 20

Valg av ny styreleder og nestleder

6/ 20

Selskapsavtale for Romerike Krisesenter IKS

7/ 20

Forsøk om integrert krisesentertilbud for kvinnerog menn

Prot oko ll represent ant skap 21.04 .2020 RKS

21.04.2020
Side 2
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I Godkj enne innkalling og dagsorde n

St yret sin innst illing t il re pre se nt ant skapet
Innkalling og dagso rden godkj ennes.

Vedt ak
Innkalling og dagsorden enst emm ig god kj ent ut e n merknad.

Prot okoll represent ant skap 21.04.2020 RKS

21.04.2020
Side 3

2/ 20

Prot okoll fra re resent ant skanet 08.01.20

St yret sin innst illing t il represent ant skapet
Prot okoll godkj ennes.

Vedt ak
M øt eprot okollfra represent ant skap 8. j an uar 2020 enst emmig godkj ent ut en merknad.

Prot okoll represent ant skap 21.04.2020 RKS

21.04.2020
Side 4

3/ 20

Valg av t o represent ant er t il å medunderskrive
rot okoll

a

St yret sin innst illing t il re present ant skapet

a

To møt ende represent ant er velges t il medunderskriv e prot okoll.

Vedt ak
Randi Ransberg, A urskog-Holand kommune, og Hege Svendsen, Eidsvoll kommune, velges t il å
underskrive prot okoll.
Enst emmig vedt at t .

Prot okoll represent ant skap 21.04.2020 RKS

21.04.2020
Side 5

[ 4/ 2

[ k onom isk st at us 2019

Innledningsvis present ert e ny daglig leder seg, og redegj orde for st at us og be redskap i forbindelse
med Korona-pandemien.

Styret sin innst illing t il represent ant skapet
Arsregnskap 2019 med not er godkj ennes.
St yret s arsberetning 2019 vedt as.
M indreforbruk i 2019 på kr 33.147,- overføres t il disposisj onsfondet for
samt gi selskapet handlingsrom ved uforut sett e hendelser.

astyrke selskapet s likvidit et ,

Vedt ak
r sregnskap 2019 med not er godkj ennes.
Enst em mig vedt att .
St yret s arsberetning 2019 godkj ennes.
Enst emmig vedt att .
M indreforbruk 2019 på kr 33.147,- overfore s t il disposisj onsfond
Enst emmig vedt at t .

Prot okoll represent ant skap 21.04.2020 RKS

21.04.2020
Side G
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I Valg av st yre medlemmer

Valgkom it een sin innst illing t il represent antskapet
A udun Fiskvik innst illes so m ny st yre lede r .
M eret e Be llin gmo innstille s so m nytt st yrem ed le m .
A nniken Ive rse n innst illes på gj envalg som nest leder i st y ret .

Behandling

Jorgn Vik, Lillest røm Ko mmune ber styret om sak vedrøre nde be handling av st y rehono rar t il nest e
represent ant skapsmøt e.

Vedt ak
A ud un Fiskvik ve lges so m ny st yrelede r .
Enst em mig vedt att .
M eret e Bellingmo velges som nytt st yremedle m .
Enst emm ig vedt att .
Anniken Ive rsen gj envelges som nest leder i sty ret .
Enst emm ig vedt att .
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I Selskapsavt ale fo r Romerike Krisesent er IKS

St yret sin innst illing t il re present ant skapet
Revidert selskapsavt ale vedt as
Revidert selskapsavt ale ive rkset tes fr a 21.04.2020.

Behandling
Jørgen Vik, Lillest røm Komm une ber st yret om sak vedrøre nde revidering av se lskapsavt alen i
forbindelse med st em mevot ering t il nest e re present ant skapsmøt e.

Vedt ak
Revidert selskapsavt ale i t rå med st y ret s innst illing.
Enst em mig vedt att .
Revidert se lskapsavt ale iverksettes fr a 21.04.2020.
Enst em mig vedt att .
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Forsøk om int egrert krisesent er for kvinner og
menn

St yret sin innst illing t il represent antskapet
Forsøk med int egrert krisesent ert ilbud for kvinner og menn vedt ak.
Vedt ekt er for forsøket vedt as.

Behandling
Det vil bli utf ørt brukerevaluering i løpet av forsøket og eierkom munene vil bli informert om st at us
underveis.
Vivian Wahl, Nes Ko mmune og Eivind J. Schumacher, Ullensaker mått e forlat e møt et f ør vot ering.

Vedt ak
Forsøk med int egrert krisesent ert ilbud for kvinner og menn.
Enst emmig vedt att .
Vedt ekt er for forsøket .
Enst em mig vedt att .
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Fra: Hege Kristine Edvardsen[rk-heed@rkrise.no]
Dato: 13.10.2020 21:51:21
Til: Eidsvoll Post; Aurskog-Høland Kommune Postmottak; postmottak@enebakk.kommune.no; Gjerdrum Postmottak;
Hurdal Postmottak; Lillestrøm Kommune; Lørenskog Kommune Postmottak; Nannestad Postmottak; Nes Postmottak;
Nittedal Kommune Postmottak; Rælingen Kommune Postmottak; Ullensaker Postmottak; Eyvind Jørgensen Schumacher;
Hans Kristian Solberg; Hans Otto Tomter; Hans Thue; Inge Solli; John-Erik Vika; Jørgen Vik; Haugland, Leif; Nancy
Gogstad; Paul Johan Moltzau; Randi Ransberg; Vivian Whal; Hege Svendsen; morgan.knai@hurdal.kommune.no;
olsen.tonjeanderson@gmail.com
Kopi: audun.fiskvik@gmail.com; Annicen Iversen (ai@urdahl.no); Ola Løberg; kari@nftu.no; m.bellingmo@naml.bnl.no;
Renate Iversen; Anita Sandnes; Gunnar Fredrik Aasgaard
Tittel: Innkalling til representantskapsmøte for Romerike krisesenter IKS 27.11.20

Innkalling til representantskapsmøte for Romerike Krisesenter IKS
Sendes til postmottak, representanten, styret og administrasjon.
Merk: møtet er flyttet fra tirsdag 24.11.20 til fredag 27.11.20

Innkalling til representantskapet på Romerike Krisesenter IKS, 27. november 2020 kl. 10.00‐11.30. Møtet
gjennomføres på Teams, innkalling sendes representantene direkte.
Vi gjør oppmerksom på at det er eiermøte på Teams i forkant av representantskapsmøte kl. 9.00‐10.00.
Innkalling sendes representantene direkte.

Vedlegg:
Innkalling med sakskart
Protokoll fra representantskapsmøte 21.04.2020
Budsjett 2021 og økonomi‐ og handlingsplan 2021‐2024
Valgkomiteens innstilling på godtgjøring

Vennligst meld frafall til undertegnede på rk‐heed@rkrise.no

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Hege K. Edvardsen
Daglig leder

Romerike Krisesenter IKS
www.romerike-krisesenter.no
mobil nr: 98021227
e-post: rk-heed@rkrise.no
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1.0 Innledning
I arbeidet med ny planstrategi for Ullensaker er
det naturlig å ta utgangspunkt i den nye
kommuneplanen. Det fremkommer av
samfunnsdelen at innbyggerne skal stå i sentrum
for kommunens virksomhet. Sammen med
frivilligheten, private aktører og andre lokale
krefter skal kommunen utvikles som et
inkluderende lokalsamfunn preget av fellesskap
og varme.
Kvalitet og bærekraft skal være førende for
utviklingen. Vi tar utfordringer som klimakrisen på
alvor, samtidig som vi har fokus på
kriminalitetsforebygging og samfunnssikkerhet.
Ved å se miljø, folkehelse og økonomi i
sammenheng vil kommunen tilrettelegge for en
vekst som bidrar til oppfyllelse av FNs 17
bærekraftsmål. Bærekraftsmålene danner rammen
for kommunens satsningsområder:
tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling og
næringsutvikling.

Figur 1: Illustrasjon av FN’s 17 bærekraftsmål,
inspirasjon hentet fra Stockholm Resilience
Centre.

Ny planstrategi er basert på FNs bærekraftsmål, kommunens satsningsområder i kommuneplanen,
samt samfunnssikkerhet og beredskap.
Planstrategien skal være et hjelpemiddel for å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver
som skal prioriteres.
Planarbeidet skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Planstrategien
skal vedtas innen ett år etter at nytt kommunestyre konstitueres. Planstrategien er ikke formelt
bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner til det.
Ullensaker kommune har nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel der kommunens fremtidige
utvikling og satsningsområder presenteres nærmere. Satsningsområdene gjengis kort i kapittel fire,
forøvrig vises det til kommuneplanens samfunnsdel.
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2.0 Status for kommunens planer
– kort evaluering
Omleggingen av kommunens planportefølje og planstruktur som ble foretatt i den første
planstrategien (2012-2016) videreføres i ny planstrategi. Kommuneplanen er det sentrale
styringsdokumentet sammen med økonomiplanen.
Vedtatt planstruktur innebærer at det utarbeides få tematiske kommunedelplaner, men heller korte
(6-8 sider)strategidokumenter innenfor temaområder der kommunen har behov for ny politikk.
Strategidokumentene skal ha avgrensede problemstillinger med tilhørende handlingsplaner som er
koblet inn mot rulleringen av økonomiplanen. Behovet for nye strategidokumenter skal i all
hovedsak fremkomme av planstrategien.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Kommunestyret 21.04.2020, og arealdelen
forventes vedtatt vinteren 2021. Det er derfor ikke behov for å rullere kommuneplanen i den
kommende planperioden. Oversikt over, og status for kommunens planportefølje fremkommer
forøvrig av tabellen i vedlegg 2.

Figur 2: Planhierarki i Ullensaker kommune.
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3.0 Utviklingstrekk og
utfordringer i Ullensaker
3.1 Utviklingstrekk
Det er 40 000 innbyggere i Ullensaker (sommeren 2020). Kommunens befolkningsframskrivinger
laget våren 2020, anslår en befolkning på om lag 55 000 i 2040, gitt forutsetningene i
mellomalternativet (figur 3). Høyalternativet vil gi en befolkning på drøye 75 500 og lavalternativet
om lag 46 500 personer i 2040.
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40 000
30 000
20 000
10 000
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200620082010201220142016201820202022202420262028203020322034203620382040
statistikk

HØY

MELLOM

LAV

Figur 3: Befolkningsframskriving Ullensaker våren 2020. Kilde: SSB/Kompas

Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg over tid. For eksempel vil store og små fødselskull
påvirke barnebefolkningen, og også eldrebefolkningen på lang sikt. Den framtidige
alderssammensetningen og de ulike alderskullene påvirkes også av flytting til og fra kommunen. Figur
4 under viser hvordan befolkningssammensetningen kan tenkes å bli, sammenlignet med slik den var
ved inngangen til 2020.
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Figur 4: Alderssammensetning Ullensaker, statistikk og framskrevet, mellomalternativet
Kilde: SSB og Kompas

Framskrivingen våren 2020 er også laget for skolekretsene i Ullensaker. Naturlig nok vil
boligbyggingen være med på å påvirke hvordan befolkningssammensetningen vil utvikle seg i
kommunen. Det er vanskelig å forutse eksakt når og hvor det vil bli bygd boliger, men gitt
forutsetningene i mellomalternativet, forventes det sterkest vekst i områdene Gystadmarka, Døli og
Skogmo (se figur 5).
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Figur 5: Befolkningsframskriving etter skolekretser, Ullensaker våren 2020, mellomalternativet.
Kilde: SSB/ Kompas
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3.2 Utfordringer for Ullensakersamfunnet
Ullensaker har hatt en formidabel befolkningsvekst med om lag en dobling av innbyggertallet siden
Oslo lufthavn Gardermoen åpnet i 1998. Befolkningsframskrivingene er usikre, men alle alternativer i
framskrivingene som ble utarbeidet våren 2020 gir vekst i årene som kommer. Det er både fordeler
og ulemper ved befolkningsvekst i en kommune. Det er bra med unge tilflyttere som kan bidra i
samfunnet. Samtidig kommer disse ofte med en kostnad i form av økt tjenestebehov som
barnehager, skoler etc. Ullensaker kommune er i en meget anstrengt økonomisk situasjon, blant
annet som følge av tunge investeringer for å håndtere den sterke veksten. En av kommunens
viktigste oppgaver i årene som kommer, er å sikre en robust kommuneøkonomi for å kunne møte
fremtidens utfordringer.
I årene som kommer vil det bli flere eldre med dertil økende tjenestebehov. Kommunen ser at
finansieringsbehovet fremover vil overstige finansieringsevnen om ikke det iverksettes nødvendige
tiltak. For å bidra til et positivt regnestykke er det blant annet viktig at kommunen klarer å holde på
de voksne i arbeidsfør alder, hvis inntekt ofte er størst og behovet for tjenester lavt. Det er også
viktig at sysselsettingsgraden holdes høy og arbeidsledigheten lav.
I Ullensaker har arbeidsledigheten vært høyere enn i andre bykommuner i Oslo-området de siste
årene. Utdanningsnivået i befolkningen er lavere enn i andre bykommuner, og kommunen har en
sårbar næringsstruktur med en stor andel av de sysselsatte innen flyplassrelatert virksomhet,
transport og logistikk, handel og service. Den sårbare næringsstrukturen er hovedårsaken til at
kommunen har vært hardt rammet av arbeidsledighet i forbindelse med koronapandemien. Det vil
kreve målrettede tiltak i tiden som kommer for å redusere de langsiktige konsekvensene av
pandemien i så stor grad som mulig.
Levekårsforskjeller innad i kommunen er en utfordring i Ullensaker. Det er til dels store variasjoner
mellom levekårssonene, og noen områder kommer dårlig ut på flere indikatorer som har betydning
for barn og unges oppvekstsvilkår. Det er viktig med tverrsektoriell samhandling for å sikre en
helhetlig nærmiljøutvikling og en god utnyttelse av ressursene.
Kommunen er forpliktet til å ha et oversiktsdokument over folkehelsen som oppdateres hvert fjerde
år, og legges til grunn for arbeidet med planstrategien. Dokumentet synliggjør utfordringsbildet i
kommunen, og følger i sin helhet som vedlegg.
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4.0 Visjon og satsningsområder
Det er få samfunnsoppgaver som lar seg løse på en god måte for innbyggerne uten tverrsektorielt
samarbeid. Hovedgrepet er å se ulike problemstillinger i sammenheng for å skape så gode
rammevilkår som mulig for
innbyggere og næringsdrivende.
Visjonen ” Ullensaker–
M ulighet slandet” er en ledest jerne
for utviklingen av kommunen. Den
gir retning for fremtiden, der
bærekraft og kvalitet står sentralt.
Visjonen favner bredt ved at den
omfavner både dagens og
fremtidens innbyggere og virksomheter.
Muligheter for alle innebærer omtanke for alle; både dagens innbyggere og fremtidige generasjoner.
For å få til dette må vi avstemme interesser mot et bærekraftig samfunn. Vi må tenke helhetlig og
langsiktig om tjenesteutvikling, kunnskapsbasert om by- og stedsutvikling, i tillegg til at vi må tenke
folkehelse i alt vi gjør. Med dette som bærende elementer i vår tenkning om fremtidens
samfunnsutvikling, er vi på et spor som bidrar til et godt og trygt samfunn. Det er med bakgrunn i
dette perspektivet at satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel er utledet.
Kommunen har ett hovedmål knyttet til hvert satsningsområde. Det er kommunens utfordringsbilde
og de vedtatte satsningsområdene som legger føringer for kommunens planbehov i planperioden. I
tillegg til de tre satsningsområdene trekker kommuneplanens samfunnsdel opp samfunnssikkerhet
og beredskap som et viktig område der kommunen har en viktig rolle (se kap.9 i kommuneplanens
samfunnsdel).

Tjenesteinnovasjon
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi

By- og tettstedsutvikling
Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er
attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere.

Næringsutvikling
Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv, og et mer variert arbeidsmarked.
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5.0 Kommunens planbehov
2020-2024
Satsningsområdene skal trekke opp en linje mot et mer attraktivt ullensakersamfunn basert på de
behovene som politikerne har avdekket for framtiden. Mange planer og strategidokumenter er
utformet i et helhetlig perspektiv og er derfor overlappende mellom satsningsområdene. De er
likevel her tilordnet et satsningsområde.
For å sikre at de ønskede rammer for samfunnsutviklingen blir gjeldende i hele planperioden har
fagområde Helsevern og sosial omsorg gått bort fra delplaner og strategidokumenter. I tråd med
kommuneplanens samfunnsdel har sektoren endret sin arbeidsmetodikk og satt fokus på hvordan de
overordnede satsningsområdene kan etterleves. Sektoren arbeider målrettet med
tjenesteinnovasjon, og har utarbeidet en egen strategi som alle mål og tiltak skal nå, basert på
Innbyggeren som ressurs, Lærende organisasjon og Mennesker og teknologi fra samfunnsdelen.
Kommunen må lage noen planer i kraft av ulike lover, f.eks. kommuneplanen. Planarbeid er
imidlertid svært ressurskrevende. Kommunen har derfor, på områder hvor det trengs nye føringer og
strategier for videre utvikling, og der hvor det ikke er et lovkrav at kommunen skal lage en plan etter
formelle prosedyrer, valgt å utarbeide strategidokumenter i stedet. Strategidokumentene er
operative i form av at de er korte og poengterte, og slik sett mer leservennlige. Strategidokumentene
skal løse avgrensede problemstillinger.

5.1 Overordnede planer
Overordnede planer

Oppstart

Ferdig

Ansvar

Kommuneplanen

Våren 2017

Høsten
2020

Økonomiplanen
Tiårig investeringsplan
Perspektivmeldingen
Overordnet ROS* -analyse
Overordnet beredskapsplan
Kommunikasjonsstrategi

Rulleres årlig

Rådmannen
PKT – plan og næring
Rådmannen/ stab

Rulleres i perioden
Rulleres i perioden
Utarbeides i perioden

Rådmannen/ stab
Rådmannen/ stab|
Rådmann/ stab

* ROS– Risiko- og sårbarhetsanalyse

5.2 Planbehov etter satsningsområde
Tjenesteinnovasjon

Oppstart

Ferdig

Ansvar

Strategiplan for helhetlig læringsløp
(0-16 år)
Oppvekststrategi

Pågår

Våren 2021

Eiendomsstrategi
KVU* Helse
KVU* Skole
Strategi for oppfølging av kulturplanen

Påbegynt

SB – skole og
barnehage
SB - Skole og
barnehage
PKT/ - KOMEI

Omstillingskommune – plan for regional
omstilling

Høsten
2020

Våren 2021

Høsten
2021

PKT – kultur
PKT – plan og næring
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* KVU - Konseptvalgutredning

By- og tettstedsutvikling

Oppstart

Ferdig

Ansvar

KDP* - Byplan for Jessheim
KDP* – Ny E16 mellom Kongsvinger og E6

Våren 2021
Våren 2020

KDP* - Kulturminner og kulturmiljøer

Høsten 2020

PKT - Plan og næring
Rådmannen og PKT –
plan og næring
PKT - Kultur

KDP* - Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Skolebruksplan

Våren 2018
Høsten 2020

Våren 2023
Høsten
2021
Høsten
2021
Våren 2021
Våren 2021

Strategi for klima og energi
(inkluderer klimatilpasning)
Trafikksikker kommune – strategi for
oppfølging av trafikksikkerhetsplanen
Parkeringsstrategi
Infrastrukturplan for Jessheim sentrum
Hovedplan for veg og veglys
Hovedplan avløp
Hovedplan vann
Områdereguleringsplan for rådhusplassen og
stasjonsområdet på Jessheim
Videre underlagsarbeid for utvikling av
rådhuskvartalet
Plangrep for S5 i Byplanen
Overordnet plan for Nordbytjernet

Høsten 2020
Våren 2021
Våren 2020
Våren 2020
Høsten 2019
Våren 2021
pågår
pågår
Pågår
Våren 2021
Høsten 2019

Høsten
2021
Høsten
2021
Våren 2021
Våren 2021
Våren 2021
Våren 2022
Våren 2021
Høsten
2021
Hele
perioden
Våren 2022
Høsten
2020

PKT - Komei
SB – skole og
barnehage
PKT – Plan og
næring/ VARV
PKT – VARV
PKT – plan og næring
PKT - VARV
PKT – VARV
PKT – VARV
PKT – VARV
PKT – plan og næring
PKT - tverrsektorielt
PKT – plan og næring
PKT – Komei/Plan og
næring

* KDP - Kommunedelplan

Næringsutvikling

Oppstart

Ferdig

Ansvar

Underlagsarbeid for etablering av en mer
variert næringsstruktur
Plattform/strategi for å trekke
utdanningsinstitusjoner til kommunen

Pågår

Våren 2021

PKT – plan og næring

Pågår

Løpende
arbeid

PKT – plan og næring

5.3 Gjeldende planer som skal videreføres (der de ikke erstattes av
nyere kommuneplan)
Navn på plan

Varighet

Kommunedelplan for Borgen
Kommunedelplan for Gystadmarka
Kommunedelplan for Jessheim sørøst
Kommunedelplan for Kløfta
Kommunedelplan for Nordkisa

2011-2030
2014-2030
2015-2030
2012-2030
2010-2030

Kommunedelplan for kultur

2016-2040
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Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim
Bykonsept – skal til politisk behandling
Trafikksikkerhetsplan

2020-2030
2019-2030
2019-2029
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Vedlegg 1
Overordnede føringer
Plan- og bygningsloven § 10-1:
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt
som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30
dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne
skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta
stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om
gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart
av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.»

Folkehelseloven § 6:
«Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven §
10-1.
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.»

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023:
I de nasjonale forventningene legger regjeringen vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:
Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle
Regjeringen har besluttet at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at
bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Spesielt blir
bærekraftsmål nr. 17 sentralt i det overordnede planarbeidet - «Samarbeid for å nå målene».
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Fylkesmannens forventninger til regional og kommunal planlegging:
I Brev til kommunene den 15.03.2019 signaliserte Fylkesmannen at klima, samordnet areal- og
transportplanlegging, massehåndtering, boligsosialt arbeid og jordvern vil være høyt prioritert.
Nedenfor vises Fylkesmannens tematiske oversikt over viktige prioriteringer for den kommunale
planleggingen etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen baserer sine forventninger på statlige
planretningslinjer og andre nasjonale føringer.
Bærekraftig arealutvikling
Folkehelse og boligsosiale hensyn
Samfunnssikkerhet
Klimatilpasning og naturbaserte løsninger
Snøhåndtering
Jordvern og økt matproduksjon
Strandsone, vassdrag og vannkvalitet
Fjellområder
Naturmangfold og sammenhengende blågrønne strukturer
Masseforvaltning
Digitalisering og effektivisering
Samordning og interesseavveining

Regionale planer og regionale forventninger:
Regionale planer for Akershus videreføres når fylket går inn i Viken fra årsskiftet 2019/ 2020. De
regionale planene vil være gjeldende for sitt geografiske område fram til de blir avløst av nye planer
utarbeidet for Viken. Det innebærer at følgende regionale planer fortsatt gjelder:
Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus (2015)
Regional plan for handel, service og senterstruktur (2019)
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer (2019)
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (2016)
Regional plan for klima og miljø (2018)
Regional plan for masseforvaltning (2016)
Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion (2015)
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus (2015)
Regional plan for kompetanse (2019)

Regionale forventninger – regional planstrategi
Regional planstrategi vil bli utarbeidet parallelt med kommunenes planstrategier. Kommunene må
prøve å ta hensyn til de regionale «signalene» i egne planstrategier.
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Vedlegg 2
Status for kommunens planer
De tre første kolonnene viser tabell over planbehov i perioden 2016-2020 fra gjeldende planstrategi,
vedtatt i 2016. De to siste kolonnene viser status for arbeidet med den enkelte planen eller
strategien når ny planstrategi skal vedtas.
Overordnede planer

Oppstart

Ferdig

Status

Ansvar

Kommuneplanen

Våren
2017

Høsten
2017

Samfunnsdelen: vedtatt
21.04.20
Arealdelen: forventet
sluttbehandling høsten
2020
Rulleres årlig

Rådmannen
PKT

Økonomiplanen
Overordnet ROS-analyse

Rådmannen
Stab
Rådmannen
Stab
Rådmannen
Stab

Våren
2017
Høsten
2017

Høsten
2017
Våren
2018

Vedtatt KST 8.10.19

Høsten
2017

Våren
2019

PKT – plan
og næring

Kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv

Våren
2018

Høsten
2018

Kommunedelplan for kulturminner
og kulturmiljø

Høring
sommeren
2016

Høsten
2016

Oppstart utsatt til etter
vedtak av ny
kommuneplan
Planprogram fastsatt
12.2.19, sak 7/ 19 –
arbeidet har stoppet
opp. Forventes
ferdigstilt våren 2021.
Vedtatt av
Kommunestyret 13.6.17

Strategidokumenter
Strategiplan for risikoutsatte barn
og unge i sårbare familier

Arbeidet
pågår

Høsten
2016

HS

Strategiplan for kvalitetsutvikling i
Ullensakerbarnehagen
Strategidokument pleie,
rehabilitering og omsorg
Strategidokument skolekapasitet

Arbeidet
pågår
Arbeidet
pågår
Rulleres
Rulleres

Vedtatt av
Kommunestyret 4.4.17
Inngår i ny
skolebruksplan
Ikke igangsatt

HS

Strategiplan læringsutbytte
Strategidokument aktivitet og
arbeid

Våren
2016

Høsten
2016
Høsten
2016
Høsten
2016
Høsten
2016
Årsskift
et
2016/ 20
17

Vedtatt av
Kommunestyret
13.12.16
Ikke igangsatt

Ikke igangsatt

HS

Overordnet beredskapsplan
Kommunedelplaner
Byplanen

Godkjent av rådmannen
4.7.19

PKT - Komei

PKT - Kultur

SB

SB
SB
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Strategidokument psykisk helse og
rus
Strategidokument
integrering/inkludering
Strategidokument for forvaltning,
drift og vedlikehold av kommunale
eiendommer

Våren
2016
Våren
2016
Våren
2016

Våren
2017
Våren
2017
Våren
2017

Strategidokument for frivilligheten

Høsten
2016
Høsten
2017

Våren
2017
Høsten
2018

Våren
2017
Våren
2017
Høsten
2016
Våren
2018

Høsten
2018
Høsten
2018
Høsten
2017
Våren
2019

Våren
2018
Arbeidet
pågår

Våren
2019
Våren
2017

Alkoholpolitisk handlingsplan

Høsten
2016

Våren
2017

Infrastrukturplan for Ullensaker

Våren
2017

Våren
2018

Næringsplan

Høsten
2017

Høsten
2018

Høsten
2018

Våren
2019

Strategidokument for kulturskolen

Strategidokument for
klimatilpasning
Strategidokument for klima og
energi
Strategidokument for
naturforvaltning
Strategi for innovasjon og
teknologi

Andre planer
Trafikksikkerhetsplan
Gatebruksplan for Jessheim

Vedtatt av
Kommunestyret 11.9.18
Ikke igangsatt

HS

Erstattes av Overordnet
eiendomsstrategi
Arbeidet pågår
Ferdig høsten 2020
Vedtatt KST 10.12.19

PKT - Komei

Erstattes av rammeplan
for kulturskolen ,
politisk behandling i
september 2020
Strategiene slås
sammen til en – under
arbeid

PKT - Kultur

Ikke igangsatt

PKT - Plan og
næring
Stab

Strategi for
tjenesteinnovasjon –
behandlet sammen med
kommuneplanens
samfunnsdel, april 2020

PKT - Kultur

PKT - Plan og
næring/ VAR
V

Vedtatt av KST 21.04.20

PKT - VARV

Erstattet av mobilitetsog byutviklingsstrategi
for Jessheim, vedtatt av
KST 11.02.20
Vedtatt av
Kommunestyret
07.11.2017
Arbeidet pågår – splittet
i en hovedplan for veg
og veglys, og en
infrastrukturplan for
Jessheim som
inkluderer VA, øvrig rørog ledningsnett
Erstattes av regional
næringsplan for hele
Gardermoregionen,
under arbeid

PKT - Plan og
næring

Gjennomført våren
2018

PKT
HS

ORG –
Organisasjon
og utvikling
PKT - VARV

GRIP –
ordfører og
rådmann

Utredninger
Levekårsundersøkelse
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ULLENSAKER
MULIGHETSLANDET
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Forord
Helse er mer enn fravær av sykdom og plager. Det handler om å mestre livet med de muligheter og
begrensninger som finnes. Det å oppleve livet som meningsfullt, ha noen som står en nær og å tilhøre et
fellesskap er viktig. Derfor er folkehelse et satsningsområde i Ullensaker – vi skal tenke folkehelse i alt vi gjør.
Ullensaker kommune har gjennom kommuneplan 2020-2030 sagt at vi skal sikre en bærekraftig utvikling av
Ullensaker-samfunnet. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt,
nasjonalt og globalt. For å nå dette målet er et effektivt folkehelsearbeid en av forutsetningene.
Vi er en kommune i sterk vekst. Det er mange som flytter inn og ut av kommunen vår hvert år og det bygges
mange nye boliger. Dette skaper mange muligheter, men også noen utfordringer. Muligheter for utvikling,
men samtidig utfordringer knyttet til økende ulikheter i samfunnet. Vi må sørge for en utvikling som bidrar til
at vi skaper et trygt, inkluderende og identitetsskapende Ullensaker-samfunn, med gode nærmiljøer, stabile
nabolag og mange møteplasser. På denne måten kan vi bidra til at vi får en frisk befolkning som trives, føler
tilhørighet og deltar i samfunnet.
Økende ulikheter i dagens samfunn skal adresseres gjennom folkehelsearbeidet i kommunen. Dette
oversiktsdokumentet er derfor viktig, fordi det gir et bilde av muligheter og utfordringer i kommunen og i
befolkningen. Med dette som grunnlagsdokument har vi staket ut en kurs slik at vi kan styre skuta i samme
retning.
Samtidig har vi den siste tiden opplevd å stå overfor en annerledes og uforutsigbar situasjon som følge av
koronapandemien. Etter mange uker i «lock-down» åpner samfunnet nå sakte men sikkert opp igjen, men vi
vet foreløpig ikke hvor lenge det er til vi kan vende tilbake til en normal hverdag, eller hva som blir den nye
normale hverdagen. Slik usikkerhet kan være krevende å takle, og vi vet lite om hva som blir konsekvensene
og langtidseffektene av de tiltakene som er blitt gjennomført. I dag er mange uten arbeid, og vi i Ullensaker er
spesielt hardt rammet når det gjelder arbeidsledighet. I tillegg ser vi en økning av psykiske helseplager i
befolkningen, spesielt blant de som fra før har en psykisk lidelse. Koronatiltakene har rammet skjevt, og de
med lavest inntekt og færrest ressurser er hardest rammet. Hvilke effekter dette kan føre til når det gjelder
sosial ulikhet i samfunnet vet vi ikke nå, men dette er noe vi må følge med på i tiden som kommer.
Folkehelsearbeid handler ofte om å løse samfunnsfloker. Samfunnsfloker kjennetegnes ved at de ikke kan
løses med enkeltstående innsats på ett samfunnsområde eller fagfelt. Her må ulike fagfelt og grupper gå
sammen for å finne årsakssammenhenger og gode løsninger. Dette er krevende arbeid som krever god
forankring i alle kommunale planer og strategier. Det tar ofte lang tid før man ser virkningen av
helsefremmende tiltak, og det er derfor viktig å være tålmodig før man bedømmer virkningen.
Vi skal fortsette å tenke folkehelse i alt vi gjør – dette er vårt felles ansvar. På den måten skal vi sammen bidra
til at mulighetslandet Ullensaker blir et godt sted å bo og leve.

Jessheim, 3. juli 2020
Rune Hallingstad
Rådmann
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1. Innled ning og bakgrun n
Folkehelseloven stiller krav om at kommunen skal ha nødvendig
oversikt over helsetilstand i befolkningen og de positive og negative
faktorer som kan virke inn på denne. Folkehelsearbeidet skal drives
langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert. Dette innebærer at
kommunen gjennom sin oversikt definerer sine ressurser og sine
folkehelseutfordringer (Helsedirektoratet 2019a).
Helsen påvirkes av en rekke faktorer, som vist i modellen til Dahlgren
og Whitehead (figur 1). Faktorene kan virke alene eller sammen og ha
direkte eller indirekte påvirkning på helsen. Mange viktige faktorer
påvirkes på denne måten både av individuelle og politiske valg.
Grunnlaget for god helse gjennom et livsløp legges i stor grad i barneog ungdomsårene. Den enkelte tar valg i hverdagen som påvirker egen
helse og folkehelsen. Samfunnet må derfor legge til rette for at det er
enkelt å ta de sunne og gode valgene. Samfunnet må også legge til
rette for en samfunnsutvikling som jevner ut de sosiale
helseforskjellene. Folkehelse er derfor et felles ansvar, der både den
enkelte og hele samfunnet må være delaktige.
En god oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Ullensaker er
viktig for å kunne prioritere satsningsområder, sette mål, lage strategier
og utforme tiltak. Vi må bygge på de ressursene vi har og trekke i
samme retning for å bidra til en helsefremmende samfunnsutvikling og
sammen løse de utfordringer vi står overfor.

Folkehelse kan defineres
som befolkningens
helsetilstand og hvordan
helsen fordeler seg i
befolkningen.

Folkehelsearbeid er
samfunnets innsats for å
påvirke faktorer som
direkte eller indirekte
fremmer befolkningens
helse og trivsel,
forebygger psykisk og
somatisk sykdom, skade
eller lidelse, eller som
beskytter mot
helsetrusler, og arbeid
for en jevnere fordeling
av faktorer som direkte
eller indirekte påvirker
helsen.

Figur 1: Faktorer som påvirker helsen. Dahlgren & Whiteheads modell fra 1991 (KS,
2018).
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FNs bærekraftsmål som rammeverk
FNs 17 bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer.
Dette er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god helse, samt
stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Det er derfor viktig at bærekraftmålene er en del av
grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Ullensaker kommune legger FNs bærekraftsmål
som premiss for utviklingen i kommunen, på samme måte som Viken gjør det for fylkeskommunen.
Med FNs bærekraftsmål som et retningsgivende rammeverk, utfordres kommunen til å løfte blikket
ved å sette seg selv inn i en større kontekst. Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer
dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov
(Viken fylkeskommune, 2019).
For å oppnå en bærekraftig utvikling på sikt, vil barn og unges utdanning og utvikling vektlegges i
kommunens satsningsområder. Ullensaker kommune ønsker også å tilrettelegge for en bærekraftig
utvikling på lokalt nivå, ved å motvirke økte klimagassutslipp og økt press på landarealer. Skal vi
lykkes med dette, blir bærekraftsmål #17 «Samarbeid for å nå målene» viktig. Dette handler om å
prioritere tverrsektorielt samarbeid, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, samt partnerskap
mellom kommunen, næringsliv og sivilsamfunnet.

Forankring og prosess
Et oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal utarbeides hvert fjerde år og skal
inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. Oversikten skal inneholde
opplysninger om befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk
og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. Kommunens befolkning og
befolkningssammensetning skal være utgangspunktet for å vurdere annen informasjon.
Befolkningssammensetningen kan være en del av utfordringsbildet.
Dette dokumentet er ikke en folkehelseplan,
og inneholder dermed ikke tiltak og løsninger.
Oversikten skal være et verktøy for kommunen
i fastsettelsen av mål, strategier og tiltak for
folkehelsearbeidet, både på kort og lang sikt
(se figur 2). Kommunen skal fastsette mål og
strategier for folkehelsearbeidet som er egnet
for å møte kommunens folkehelseutfordringer
gjennom øvrig planverk. Mål og strategier skal
forankres i planprosessene etter plan- og
bygningsloven.
Dette oversiktsdokumentet er utarbeidet på
mandat fra rådmannen. Folkehelsekoordinator har organisert arbeidet og hatt
hovedansvaret for gjennomføring, med hjelp
fra en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe.
Dokumentet vil gjøres kjent administrativt,
politisk og offentlig.

Figur 2: Systematisk folkehelsearbeid. Kilde: Veileder i
systematisk folkehelsearbeid, Helsedirektoratet 2019a.
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I tillegg til oversiktsdokumentet, skal kommunen ha løpende oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i befolkningen. Hensikten med å holde en løpende oversikt, er å sikre et
folkehelsehensyn i perioden mellom planlovgivningens fireårsintervaller. Dette vil foregå i form av
orienteringssaker til strategisk ledergruppe (SLG), aktuelle kommunale utvalg, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med publisering av den årlige folkehelseprofilen for kommunen.

Kunnskapskilder
Arbeidsgruppen har hovedsakelig brukt opplysninger fra Folkehelseinstituttets Folkehelseprofil 2019
og 2020 for Ullensaker, samt levekårskartleggingen som ble gjennomført i 2018.
Levekårskartleggingen gir informasjon om flere viktige faktorer for levekår til innbyggerne i
kommunen på sonenivå.
Innhenting av data er gjort hovedsakelig fra følgende kilder: Ungdata, Kommunehelsa statistikkbank
(KHS), statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå (SSB), Telemarksforskning, BrukerPlan og interne
statistikker. Dette i tillegg til kvalitative vurderinger av fagpersoner innen for kommunens tjenester.

2. Hovedtr ek k og sats nings omr åder
Ullensaker er en kommune det er godt å bo i. Folkehelseprofilen gir inntrykk av en befolkning med
relativt god helse, befolkningsveksten viser at det er en attraktiv kommune å flytte til, og
mulighetene for kulturliv, handel og idrett er store. Helsefremmende og forebyggende arbeid har i
flere år vært tema kommunen. Det gjøres mye godt folkehelsearbeid hver dag, og folkehelse er løftet
frem som et viktig satsningsområde i den nye kommuneplanen.

2.1 Kommunens ressurser
Innbyggerne i Ullensaker er en enorm ressurs og befolkningen er relativt ung. Kommunen ligger
sentralt, med nærhet til Oslo og Oslo Lufthavn. Det er god tilgjengelighet til kommunen med både
tog, buss og bil, og som flyplasskommune er Ullensaker et knutepunkt i Norge. Det har gitt
kommunen stor vekst og det er god tilgang på boliger.
Det er god materiell infrastruktur i kommunen, med gode nye skoler, full barnehagedekning og
mange ulike idrettsanlegg, fritidsklubber og kulturarenaer. I tillegg er det mange og attraktive
friluftslivsarealer, og det er gratis utlån av sport- og fritidsutstyr for kommunens innbyggere gjennom
BUA Ullensaker.
Kommunen har satset på helsefremmende og forebyggende tjenester på mange områder, som for
eksempel miljøterapeut på alle skoler, forebyggingsuker for 5. og 8. trinn, tilbud om sexologisk
rådgivning, utekontakter, Frivilligsentral, digitale helsetjenester, ulike kulturtilbud og mye mer.
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2.2 Hovedutfordringer og satsningsområder
Til tross for mye godt arbeid og mange ressurser, har kommunen stadig noen folkehelseutfordringer
som det er viktig å vurdere konsekvensene av. I dette avsnittet presenteres hovedutfordringer
knyttet til helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, samt anbefalte satsningsområder for å
fremme befolkningens helse og levekår.

Hovedutfordringer
Befolkningsvekst og stor mobilitet
En av hovedutfordringene i Ullensaker er å håndtere den høye befolkningsveksten og den store
mobiliteten i samfunnet på en måte som ikke går ut over helsen i befolkningen.
Det har vært en rask utbygging i kommunen, og det har blitt bygget mange små enheter. Dårlig
planlagte nabolagsprofiler kan bidra til redusert bokvalitet og redusert kvalitet i nærmiljøene. Dette, i
tillegg til stor mobilitet, kan bidra til å skape ustabile naboforhold, som igjen kan bidra til redusert
opplevelse av tilhørighet og identitet blant innbyggerne. Konsekvensene av manglende tilhørighet og
identitet kan være økt sosial ulikhet i helse, og det er derfor viktig at kommunen er bevisst på
sammenhengen mellom fysiske strukturer og sosiale ulikheter i samfunnet.
Stor vekst og satsing i enkelte områder i kommunen har ført til variasjoner i kollektivtilbudet mellom
ulike deler av kommunen. Mye er sentralisert i Jessheim by og mye av utbyggingen og utviklingen i
kommunen skjer i området rundt Jessheim. Dette er variasjoner som kan føre til at forskjellene
mellom de ulike levekårssonene i kommunen kan øke.

Levekårsforskjeller
Levekårsforskjellene innad i kommunen er en annen hovedutfordring i Ullensaker. Dette er
forskjeller som ble avdekket i Levekårskartleggingen i 2018. Slike levekårsforskjeller kan være med på
å skape sosiale forskjeller i befolkningen dersom det for eksempel fører til dårlige skoleresultater på
enkelte skoler, økt frafall i videregående skole blant elever fra enkelte levekårssoner, eller områder
med økt rusbruk blant unge.
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Vi ser at andel barn i lavinntektsfamilier er økende i kommunen, og at kommunen har en høyere
andel barn av eneforsørgere enn landsgjennomsnittet. Her er det også forskjeller mellom
levekårssonene i kommunen. Konsekvensene av dette kan være at barn i enkelte deler av
kommunen har dårligere forutsetninger for å delta på aktiviteter. Dette kan være uheldig med tanke
på at deltakelse er viktig for opplevelsen av tilhørighet og identitet, spesielt for barn og unge.
Det er relativt lavt utdanningsnivå i kommunen sammenlignet med andre bykommuner rundt Oslo
(figur 9, s. 19). Inntektsnivået i kommunen er likevel bra og inntektsulikheten er lav. Det kan tyde på
at det er gode arbeidsplasser i kommunen, selv om det ikke er så mange kompetansarbeideplasser.
Samtidig har vi i forbindelse med koronakrisen sett at arbeidstakere uten høyere utdanningen er en
sårbar gruppe som har blitt hardt rammet av arbeidsledighet.
Det som også kan være en utfordring, er at det er forskjeller mellom levekårssonene i kommunen
når det gjelder utdanningsnivå, særlig i aldergruppen 30-39 år. Vi ser også en svak økning i andelen
som ikke fullfører videregående opplæring blant elever som har foreldre med grunnskole som
høyeste utdanningsnivå. Dette kan føre til en negativ spiral som kan få konsekvenser for tilknytning
til arbeidslivet og andre levekårsfaktorer, slik at forskjellene mellom levekårssonene øker.

Barn og unges trivsel og miljø
En annen hovedutfordring er lav fremtidstro blant ungdom. Flere unge enn tidligere tror de vil bli
arbeidsledige og færre tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv. Dette er en nasjonal trend
som også gjelder for Ullensaker. Det er også en økning blant barn og unge som rapporterer om
ensomhet, bekymringer og depressive tanker, og en nedgang i andelen ungdom som er «fornøyd
med egen helse». I tillegg er det lav deltakelse i organisert fritidstilbud blant ungdom.
Mobbing har også blitt et økende problem i Ullensaker, og det er en økende andel unge som
opplever at det ikke er trygt å ferdes i nærmiljøet. I tillegg er det en økning i rusmiddelbruk blant
ungdom, og flere rapporterer om at de har blitt tilbudt rusmidler. Det er også en økning i antall
meldinger som omhandler vold mot barn.
Konsekvensene av disse negative faktorene er potensielt store dersom trenden fortsetter. Ungdom
og unge voksne er en enorm ressurs i samfunnet. Det er viktig at de føler trygghet og tilhørighet i
samfunnet, at de får seg utdanning og jobb, at de ser lyst på fremtiden, og at de er robuste og takler
utfordringer i hverdagen. Dette er viktig for at de skal kunne ha god helse og bidra i samfunnet, og
for at de i liten grad skal ha behov for tjenester eller stønader fra kommunen.

Arbeidsledighet
Arbeidsledigheten i Ullensaker har over flere år vært høyere enn i landet som helhet og i andre
bykommuner rundt Oslo. Dette til tross for at det har vært en nedgang i arbeidsledigheten de siste
årene, spesielt blant unge voksne. Arbeidsledighet er derfor fortsatt en stor utfordring for
kommunen, og spesielt nå som koronapandemien har ført til en sterk økning i arbeidsledigheten
(figur 16, s. 25). Det at pandemien har fått så store konsekvenser for arbeidsledigheten i Ullensaker,
kan i stor grad tilskrives en sårbar næringsstruktur med mange arbeidsplasser knyttet til flyplassen,
spesielt innen hotell- og servicenæringen.
Konsekvensene for arbeidsmarkedet i tiden som følger etter koronapandemien vil blant annet være
avhengig av hvor lenge vi må beholde de ulike begrensningene som rammer økonomisk aktivitet, når
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flytrafikk og innreise fra utlandet kommer i gang igjen, samt effektene av andre statlige tiltak.
Utviklingen i oljeprisen og verdien på norske kroner over tid vil også ha en stor betydning for
næringslivet. Dette gjør det vanskelig å si noe om prognosene fremover, men det er potensielt store
effekter for folkehelsen med tanke på at arbeidsledighet fører til dårlig økonomi, utrygghet og
redusert psykisk helse.

Satsningsområder
Skape helsefremmende nabolag med aktiviteter for alle
Bomiljø og bokvalitet har fått et sterkere fokus i den nye kommuneplanen, og det jobbes blant annet
med normer for boligkvalitet og lekeplasser. Det er også fokus på by- og tettstedsutvikling som bidrar
til styrking av eksisterende blågrønne kvaliteter og økte muligheter for grønn mobilitet.
For å sikre videre utvikling av helsefremmende nabolag er det viktig å:
Planlegge for gode møteplasser og legge til rette for sosiale nettverk på tvers av
generasjoner, uavhengig av sosiale eller økonomiske forutsetninger.
Planlegge for trygge gode bomiljøer med vekt på boligsammensetning og boligkvalitet.
Bidra til at flere innbyggere benytter sykkel, gange og kollektiv transport.

Tidlig innsats
Tidlig innsats er viktig overfor både barn og unge, eldre og andre som er i ferd med å falle utenfor
samfunnet. Det handler om å «forebygge fremfor å reparere». Det er viktig at kommunen i sin
planlegging motvirker og forebygger opphopning av levekårsutfordringer, og arbeider aktivt med
tiltak for å styrke tjenester og iverksette nærmiljøtiltak i levekårsutsatte områder (KMD, 2019).
Følgene satsningsområder blir viktig for å sikre tidlig innsats i Ullensaker kommune:
Iverksette og videreutvikle tiltak for å forebygge og snu en negativ utvikling i barn og unges
deltakelse, fremtidstro og psykiske helse.
Iverksette tiltak som kan bidra til at flere ungdom fullfører videregående opplæring.
Ujevne sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, blant annet
gjennom å sikre foreldrenes tilknytning til arbeidslivet.
Legge til rette for aktiviteter som bidrar til at befolkningen vil oppleve flere leveår med god
helse og trivsel, og utsette behovet for kommunale tjenester.

Bedre koordinering av tjenester
Bedre koordinering av tjenester er viktig for å sikre at brukere får et helhetlig og koordinert tilbud fra
kommunen. Tjenesteinnovasjon er et av satsningsområdene presentert i den nye kommuneplanen.
Dette omfatter samhandling om tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet for brukerne, inkludert
samarbeid med frivilligheten. Det er avgjørende at denne samhandlingen foregår tverrfaglig og
tverrsektorielt.
Kommunen er allerede i gang med å implementere «BTI-modellen» (Bedre Tverrfaglig Innsats), en
modell for å sikre tidlig innsats og godt tverrfaglig samarbeid omkring barn og unge, samt prosjektet
«tjenestetorg helse og mestring», som skal føre til en dreining mot forebygging og tjenester som
virker støttende og ressursmobiliserende. Utvikling innen digitalisering og velferdsteknologi blir viktig
for å realisere slike prosjekter og skape nye arbeidsformer.
10

OVERSIKTSDOKUMENT 2020-2024

Næringsutvikling og arbeidslivstilknytning
Kommuneplanen har næringsutvikling som et av satsningsområdene for kommunen i årene som
kommer. Dette innebærer mål om et mer variert arbeidsmarked og å sikre at det er balanse mellom
vekst i befolkningen og vekst i arbeidsplasser. Det er også mål om å øke andelen kunnskapsintensive
arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor. Dette er satsningsområder som vil kunne være med
på å styrke folkehelsen gjennom å bidra til lavere arbeidsledighet og økt variasjon i arbeidsplasser i
kommunen.
Det må også settes inn tiltak for å sikre at ungdom fullfører videregående opplæring, og at flere unge
voksne kommer seg i jobb etter endt utdanning. Det er blant annet viktig å ha fokus på at det er nok
lærlingplasser.
I tillegg må kommunen i tiden som kommer sikre ivaretakelse av de som er arbeidsledige som følge
av koronapandemien, og gjennomføre tiltak i næringslivet for å få ned den høye arbeidsledigheten.

3. Sosiale fors kjeller
Dette kapittelet har en kort beskrivelse av sosiale forskjeller og årsaker til dette. Dette er viktig
bakgrunnskunnskap for å kunne se sammenhengene mellom temaene i oversiktsdokumentet. Et
sentralt mål for folkehelsearbeidet er å redusere sosial ulikhet i helse, uten at noen grupper får
dårligere helse.
Sosiale ulikheter i helse beskrives som systematiske forskjeller i helsetilstand og som følger sosiale og
økonomiske kategorier, særlig yrke, utdanning og inntekt. Jo høyere man er i det sosioøkonomiske
hierarkiet, jo bedre er helsen og jo lenger lever man. Dette fenomenet er kjent som den sosiale
gradienten i helse (Dahl mfl., 2014).
Det er et tyngdepunkt av sosiale ulikheter i Gardermoregionen. Disse forskjellene er sosialt skapt og
derfor mulig å gjøre noe med. Ved å ha fokus på å utligne disse ulikhetene, vil vi bidra til at vi får
sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

3.1 Sosialt bærekraftige lokalsamfunn
Sosialt bærekraftige lokalsamfunn handler om samfunn preget av tillitt, trygghet, tilhørighet og
tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunene
legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.
Både sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:
Setter menneskelig behov i sentrum.
Gir sosiale rettigheter og like livssjanser for alle.
Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet kan påvirke forhold til nærmiljøet
og ellers i kommunen.
Legger til rette for deltakelse og samarbeid.
Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn; at innbyggerne har god tillit til
samfunnet og hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, føler at de hører til, og
opplever trygghet (FHI, 2020).
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I Norge har innbyggerne generelt stor grad av tillit til medmennesker og myndigheter. Det handler
om tillit til naboer, til politikere, til kommunens tjenester og fordeling av disse, og til velferdsstatens
økonomiske sikkerhetsnett. Andelen av befolkningen som stemmer ved valg kan være en indikator
på dette.
Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller steder. Gode oppvekst- og
bomiljøer danner rammene for dette. I tillegg blir næringsutvikling og by- og nærmiljøutvikling
sentralt. For innbyggerne er også deltakelse i frivillig arbeid og medvirkning i kommunale prosesser
viktig for å styrke følelsen av tilhørighet. Derfor er også tiltak for å hindre utenforskap viktig for
tilhørighet og felleskap i samfunnet.
Trygghet handler om å få dekket de grunnleggende behovene i livet, og samtidig oppleve at det er en
rettferdig fordeling av godene i samfunnet. Hva som skal til for å oppleve trygghet varierer gjennom
livet, og det er derfor viktig å vite hvordan befolkningen opplever tryggheten i samfunnet.

3.2 Folkehelseutfordringer som samfunnsfloker
Samfunnsfloker er en samlebetegnelse for komplekse sammensatte utfordringer («wicked
problems»), og folkehelseutfordringer er ofte slike samfunnsfloker. Ved sosial ulikhet i helse har
noen grupper i befolkningen dårligere helse enn andre. Dette henger sammen med flere faktorer,
både individuelle faktorer og strukturelle sosiale samfunnsforhold, og det er ikke mulig å peke på én
årsak.
Samfunnsfloker kjennetegnes ved at de ikke kan løses med enkeltstående innsats på ett
samfunnsområde eller fagfelt. Det er ingen objektivt riktig løsning, og det finnes ikke et gitt tidspunkt
der en kan slå fast at problemet er fullstendig løst. Det systematiske folkehelsearbeidet underbygger
dette ved å være i kontinuerlig utvikling. Det er samordning av tiltak og samarbeid på tvers som vil gi
gode resultater, og derfor er bærekraftsmål #17 sentralt i folkehelsearbeidet; «samarbeid for å nå
målene».
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4. Befolk ni ngss am mensetn ing

Foto: Ullensaker kommune

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen. Denne type informasjon er
viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som en del av
utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. Ikke minst vil utviklingen i
befolkningssammensetningen kunne påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse
(Helsedirektoratet, 2013).

Status:
Høy vekst i innbyggertall hvert år. Vekst på 4,5 prosent i 2018 og 3,6 prosent i 2019.
Stor mobilitet. I 2019 flyttet 3854 personer til kommunen og 2654 personer ut av
kommunen.
Ung befolkning, men andelen eldre vil øke i årene fremover.
Lavere andel aleneboende enn landsgjennomsnittet.
Høy andel personer med innvandrerbakgrunn (28,6 prosent). Flertallet kommer fra Europa.
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4.1 Folkemengde
Per 1.1.2020 har Ullensaker kommune 39 625 innbyggere (SSB, 2020). Kommunen har etter
åpningen av Oslo lufthavn i 1998 hatt en betydelig befolkningsvekst. Kommunen hadde en vekst på
4,5 prosent i 2018 og var dermed landets mest voksende kommune (Akershus fylkeskommune,
2019). Befolkningsutviklingen preges av positiv nettoinnflytting og fødselsoverskudd (figur 3).
Ullensaker tilhører Gardermoregionen1 som til sammen har 112 036 innbyggere per 1.1.2020 (SSB,
2020).
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Figur 3: Befolkningsutvikling i Ullensaker 2014-2019. Kilde: SSB, 2019.

4.2 Alders- og kjønnsfordeling
Ullensaker har en relativt ung befolkning. Omtrent 24 prosent av befolkningen er mellom 0-17 år
(9356 personer). Tar vi med unge opp til 24 år er tallet 32 prosent (12 670 personer). Områdene
Kløfta-Sør, Borgen, Algarheim, Gystadmarka, Nordby-Øst, Nordby-Vest, Sand og Mogreina har den
største barneandelen (barn 5-12 år) med mellom 14,3-18,7 prosent (Levekårskartleggingen, 2018).
67 prosent av befolkningen er i yrkesaktiv alder (KHS, 2019). Kommunen har en lavere andel eldre
over 80 år (2,9 prosent) enn landsgjennomsnittet (4,2 prosent) (KHS, 2019). Befolkningspyramiden
under (figur 4) viser antall personer i hver aldersgruppe fordelt på kjønn.

Figur 4: Befolkning i Ullensaker etter kjønn og alder per 1.1.2020. Kilde: SSB
1 Gardermoregionen består av de seks kommunene rundt Gardermoen; Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.
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4.3 Befolkningsframskriving
Befolkningsframskrivingene for Ullensaker våren 2020 viser at det fortsatt kan forventes
befolkningsvekst frem mot 2040 (figur 5). Gitt forutsetningene i mellomalternativet vil man få en
befolkning på om lag 55 000 i 2040. Høyalternativet gir en befolkning på drøye 75 500 og
lavalternativet om lag 46 500 personer i 2040. Mellomalternativet vurderes som det mest realistiske
alternativet i en normalsituasjon. For øyeblikket er det imidlertid stor usikkerhet i samfunnet pga.
koronapandemien og det er vanskelig å vite hva som kommer til å skje i tiden fremover.
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Figur 5: Befolkningsframskriving Ullensaker våren 2020. Kilde: SSB/ Kompas.

I dag er det en god miks i befolkningen der andelen yrkesaktive har vært godt avstemt med den eldre
delen av befolkningen. Gitt forutsetningene i befolkningsframskrivingen forventes det at barn vil
utgjøre en mindre andel og de eldre vil utgjøre en større andel av befolkningen i framtiden (figur 6).
Noen viktige årsaker til dette er unge yrkesaktive som har flyttet til Ullensaker etter hvert når
pensjonsalder, at levealderen øker og at det fødes færre barn enn før. Dagens eldre er sprekere og
har bedre økonomi og muligheter til å håndtere ny teknologi enn tidligere, men eldre innbyggere
krever samtidig flere tjenester enn yrkesaktive innbyggere.
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Figur 6: Alderssammensetning Ullensaker, statistikk og framskrevet, mellomalternativet. Kilde: SSB/ Kompas.
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4.4 Flytting
Ullensaker opplever stor mobilitet ved at mange flytter inn og ut av kommunen hvert år. I 2019
flyttet 3854 personer til kommunen og 2654 personer fra kommunen (SSB, 2019). Dette gir en
nettoinnflytting på 1200 personer (se figur 3). Ullensaker opplever en høyere innflytting enn i de
andre kommunene i Gardermoregionen, og ligger omtrent samme nivå som Lørenskog kommune
(SSB, 2019).
Levekårskartleggingen (2018) viser flytting på sonenivå, det vil si flytting fra en sone til en annen, til
andre kommuner eller utlandet. Levekårssonen Gardermoen opplever høyest andel utflyttinger (21
prosent), mens Nordkisa har den laveste andelen utflyttinger (8 prosent).
Flytting er oftest frivillig og styres i stor grad av en kombinasjon av husholdningens størrelse,
økonomi og strøkspreferanser (Bråthen m.fl., 2007). Flytting kan også være ufrivillig og da spesielt for
de som er på utleiemarkedet eller har dårlig økonomi. Høy grad av flytting i et område vil kunne
gjøre det vanskeligere å opprettholde sosiale bånd og naboskap.

4.5 Husholdningstyper
Den største husholdningstypen i Ullensaker er aleneboende. Aleneboende er en meget sammensatt
gruppe som favner alle typer mennesker. Til tross for dette har aleneboende dårligere levekår enn
personer som bor sammen med andre på flere områder (f.eks. økonomisk, helsemessig og sosialt)
(KHS, 2018, SSB, 2006). I Ullensaker bor 41,7 prosent av personer over 75 år alene (KHS, 2019). Dette
er litt under landsgjennomsnittet på 44,7 prosent. Ser vi samlet på gruppe over 45 år, er det 23,9
prosent som bor alene i Ullensaker, mens det på landsbasis er 25,5 prosent.
I Ullensaker utgjør aleneboende 35 prosent av alle privathusholdninger (SSB, 2019). Dette er en
lavere andel enn i landet forøvrig (39 prosent). Par med barn utgjør den nest største gruppen i
Ullensaker, etterfulgt av gruppen par uten hjemmeboende barn (figur 7). I gjennomsnitt var det 2,29
personer per husholdning i 2019.
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Figur 7: Andel husholdningstyper i Ullensaker kommune 2019. Kilde: SSB, 2019.

Levekårskartleggingen (2018) viste at innad i kommunen har levekårssonen Gjestadhagen den
høyeste andelen aleneboende (59 prosent), etterfulgt av Jessheim Øst (45,7 prosent) og
Gardermoen (45 prosent). Algarheim, Kløfta-Sør og Nordby Vest har den laveste andelen
aleneboende (20 – 25 prosent).
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4.6 Personer med innvandrerbakgrunn
Innvandrere2 er en sammensatt befolkningsgruppe og det er store variasjoner i helse etter blant
annet kjønn, alder, landbakgrunn, botid og utdanning (FHI, 2018a). Andelen innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre i Ullensaker har økt fra 19,2 prosent i 2014 til 28,6 prosent i
2020 (SSB, 2020). Dette er en høyere andel enn i landet som helhet (18,2 prosent) og samlet i Viken
fylke (20,9 prosent). Ullensaker er også den kommunen med høyest andel innvandrerbefolkning i
Gardermoregionen.
Levekårskartleggingen i 2018 viste at det er store forskjeller når det gjelder andel innvandrere innad i
kommunen. Det er levekårssonene Gardermoen og Sand som har den høyeste andelen, med
henholdsvis 29 og 26,5 prosent, mens Nordkisa og Borgen har den laveste andelen på rundt 10
prosent.
Den største andelen innvandrere i Ullensaker kommer fra Europa og deretter Asia inkl. Tyrkia (SSB,
2020). Figur 8 viser en oversikt over antall personer med innvandrerbakgrunn fra utvalgte land. Vi ser
at det er en overvekt av personer fra Polen, noe som mest sannsynlig skyldes arbeidsinnvandring.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Figur 8: Antall personer med innvandrerbakgrunn fra utvalgte land, Ullensaker. Kilde: SSB, 2020.

Familiegjenforening og arbeid er hovedinnvandringsgrunn hos omtrent halvparten av innvandrerne,
og 29 prosent har flukt som hovedinnvandringsgrunn (Akershus fylkeskommune, 2017b). De ulike
gruppene av innvandrere kan ha ulike utfordringer. Etterhvert som andelen arbeidsinnvandrere i
kommunen øker, er det viktig at kommunens tjenesteapparat er forberedt (IMDI, 2018).

2 Innvandrere er

personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med
innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har besteforeldre som er født
i utlandet.
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5. Oppveks t- og levekår

Foto: Ullensaker kommune

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet og inkluderer økonomiske vilkår, boog arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer
og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv.
(Helsedirektoratet, 2013).

Status:
Lavere utdanningsnivå enn landet generelt.
Nedgang i frafall fra videregående opplæring. Frafallsandelen er nå 23 prosent – litt over
landsgjennomsnittet på 20 prosent.
Økende andel barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-60).
Sysselsettingsgrad på 70 prosent.
Stor nedgang i andelen unge arbeidsledige (15-29 år) fra 2014-2018.
Arbeidsledigheten var 2,7 prosent i 2019, men har økt under koronapandemien.
Lav andel av barn med minoritetsspråklig bakgrunn går i barnehage sett i forhold til hele
barnegruppen 1-5 år.
Mange unge trives på skolen, men det er også en del unge som rapporterer om mobbing på
skolen og i fritiden.
Nedgang i andelen elever på laveste mestringsnivå i lese- og regneferdighet på 5. trinn.
Unge er fornøyd med foreldrene sine og er viktige forbilder for barna når det gjelder
alkoholbruk.
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5.1 Utdanningsnivå
Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse (KHS,
2018). Utdanning gir grunnlag for sosial mobilitet og kan redusere sosiale og økonomiske forskjeller i
samfunnet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019). Ullensaker har et signifikant lavere
utdanningsnivå enn landet som helhet. 74 prosent av innbyggerne i Ullensaker (30-39 år) har
videregående opplæring eller høyere utdanning, mot 80 prosent i befolkningen ellers i landet (KHS,
2018). Figur 9 viser høyeste fullførte utdanningsnivå i befolkningen i landet, Viken, Ullensaker, og et
utvalg bykommuner fra Oslo-regionen.
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Figur 9: Høyeste fullførte utdanningsnivå (30-39 år). Kilde: KHS, 2018.

Levekårskartleggingen som ble gjennomført i 2018 gir mer informasjon om utdanningsnivået innad i
kommunen. Andelen med grunnskole som høyeste utdanningsnivå varierer mellom geografiske
områder fra 18 til 33 prosent, og andelen med høyskole- eller universitetsutdanning som høyeste
utdanningsnivå varierer fra 29 til 47 prosent (30-39 år).

5.2 Frafall i videregående opplæring
Frafall i videregående opplæring er en utfordring i Norge generelt. Her blir frafall definert som
andelen som har sluttet på, eller ikke bestått videregående skole, fem år etter påbegynt
opplæring. Personer som etter fem år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt.
Ungdom som faller fra videregående opplæring får generelt dårligere arbeidsmarkedstilknytning, økt
risiko for uføretrygd og dårligere levekår og helse (FHI, 2018). I Ullensaker er det 23 prosent som
faller fra videregående opplæring (KHS, 2018). Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng siden 2013. I
Norge er frafallsraten fra videregående opplæring 20 prosent. Ullensaker ligger derfor noe over
landsgjennomsnittet (KHS, 2018).
Indikatoren som er tilgjengelig for å se på forskjeller innad i kommunen måler frafall andreledes. Her
regnes de som ikke har fullført etter fem år som frafalt. Frafallsandelen vil derfor være noe høyere. I
Ullensaker det det 36 prosent i alderen 21-29 år som har begynt på videregående skole, men som
ikke har fullført eller fått studiekompetanse etter fem år. Andelen varierer mellom 28 og 48 prosent
(Levekårskartleggingen, 2018).
Foreldrenes utdanningsnivå påvirker frafallet i videregående opplæring. Figur 10 viser at ungdom
som har foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå i større grad faller fra i
videregående opplæring, enn ungdom som har foreldre med høyere utdanningsnivå (KHS, 2018).
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Figur 10: Frafall i videregående opplæring etter foreldrenes utdanningsnivå (prosent). Kilde: KHS, 2018.

5.3 Inntekt og gjeld
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og brukes som mål på levekår.
Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som
regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler.
Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har
det å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd (KHS,
2018).

Medianinntekt og inntektsulikhet
I 2018 var medianinntekten3 i Ullensaker kr. 547 000 etter skatt for alle husholdningstyper. Fordelt
på husholdningstyper, var medianinntekten etter skatt kr. 412 000 for aleneboende, kr. 528 000 for
enslig mor/far med barn 0-17 år, kr. 848 000 for par uten barn og høyest for par med barn 0-17 år
med kr. 1 104 000. I Norge var medianinntekten etter skatt kr. 520 000 i 2018 (SSB, 2018).
Det er lav inntektsulikhet i Ullensaker. P90/P104 har holdt seg stabil mellom 2013-2018 på 2,6/2,7.
Dette er på nivå med landet for øvrig. Dersom det er stor inntektsulikhet i en kommune, kan det føre
til sosiale ulikheter i helse i befolkningen.

Lavinntektshusholdninger
Lavinntekt er definert som husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt,
beregnet etter EU-skala og er eksklusive husholdninger med brutto finanskapital over 1G. I
Ullensaker bor 7,5 prosent av innbyggerne i husholdninger med lavinntekt (EU-60) (KHS, 2018). Dette
er på nivå med landsgjennomsnittet på 7,4 prosent.
I Ullensaker bor 8,5 prosent av barna i husholdninger med lavinntekt siste år etter nasjonal
medianinntekt (EU-60) (Bufdir, 2017). Landsgjennomsnittet er på 9,2 prosent, mens det i fylket
(Akershus) er 6,4 prosent. Ved å bruke den nasjonale inntektsmedianen vises ulikhetene mellom
kommunene i Norge, så sammenlignet med landet som helhet er det færre barn i lavinntektsfamilier
i Ullensaker.
3 Medianinntekten er

det inntektsbeløpet som deler en gruppe i to like store halvdeler, etter at inntekten er sortert stigende (eller
synkende). Det vil da være like mange personer i kommunen med en inntekt over som under medianinntekten.
4 P90/P10 er

forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10prosentilen (engelsk: percentile). Dette er altså inntekten til den som har den 90 prosent høyeste inntekten i befolkningen
sammenlignet med den som har den 10 prosent laveste inntekten.
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Selv om kommunen ligger under landsgjennomsnittet for andel barn i husholdninger med lavinntekt
har det vært en økning i perioden 2013-2017. Figur 11 viser andelen barn i husholdninger i
Ullensaker med vedvarende lavinntekt (3 år) etter nasjonal medianinntekt. Andelen har steget fra 8
prosent i 2013 til 10,3 prosent i 2017. På landsbasis var andelen 10,7 prosent i 2017 (Bufdir, 2017).
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Figur 11: Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3 år, EU-60). Kilde: Bufdir, 2017.

Gjeld
Andelen personer i husholdninger med samlet gjeld over tre ganger samlet inntekt før skatt er
24 prosent for Ullensaker. Til sammenligning er dette tallet 20,4 prosent for landet som helhet. Innad
i kommunen har Mogreina og Borgen den høyeste andelen med 28 prosent, mens Nordkisa har den
laveste med 18 prosent (Levekårskartleggingen, 2018).

5.4 Bolig
Eie og leie
Tall fra SSB viser at i Norge eier om lag 80 prosent av befolkningen sin egen bolig (2017). De som
leier bolig er ofte i en livsfase hvor dette er naturlig, for eksempel for studenter, unge før de
etablerer seg og noen eldre som har behov for tilpasset bolig (SSB, 2004). Det å leie kan også være et
uttrykk for manglende økonomisk evne til å komme seg inn på boligmarkedet. For sårbare grupper
kan en vanskelig bosituasjon bidra til å forsterke og opprettholde eksisterende helseproblemer og
sosiale utfordringer (KHS, 2018).
Det er registrert 3139 leide boliger i Ullensaker per 1.1.2017. Dette utgjør 21 prosent av alle boligene
som er registrert. Andelen er litt lavere enn landsgjennomsnittet (23 prosent). Andelen varierer fra
14 til 38 prosent, og det er området rundt Gardermoen vi finner mest leie (Levekårskartleggingen,
2018).

Boligsammensetning
I Ullensaker er 42 prosent av boligene eneboliger, 31 prosent er boligblokker, 24 prosent er
tomannsboliger eller rekkehus, og 3 prosent utgjør andre boligtyper (SSB, 2019). De ti siste årene har
det vært en stor økning i antall boligblokker i kommunen. Figur 12 viser utviklingen i
boligsammensetningen i Ullensaker fra 2009 til 2019.
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Figur 12: Antall boliger etter boligtype 2009-2019 i Ullensaker. Kilde: SSB, 2019.

Trangboddhet
Trangboddhet er én av flere indikatorer på redusert bokvalitet. Å bo trangt er definert som at antall
rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og at antall kvadratmeter
(p-areal) er under 25 kvm per person. Bokvalitet har betydning for helse på flere måter. En vanskelig
bosituasjon kan påvirke barn og unges levekår og helse, inkludert skoleprestasjoner og deres sosiale
liv. Vedvarende lav bokvalitet og langvarig leie av bolig øker sannsynligheten for at barn ikke tar med
venner hjem (KHS, 2018).
I Ullensaker bor 18 prosent av barn (0-17 år) trangt. Dette er omtrent som landsgjennomsnittet på
19 prosent (KHS, 2018). Av barn som bor trangt, tilhører 47 prosent barn i lavinntektsfamilier og 57
prosent av barn i lavinntektsfamilier bor i leid bolig i Ullensaker (Bufdir, 2017).

5.5 Barn av eneforsørgere
Barn av eneforsørgere antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt. Det er
en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. Eneforsørgere har ofte mindre
ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna. Dette kan føre til at barna ikke kan
delta i sosiale aktiviteter og at tiden med tilgang på en voksen er mindre. I tillegg er det økt
forekomst av psykiske helseproblemer blant eneforsørgere, som videre kan virke inn på
foreldreferdigheter og dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever sammen kan være
preget av økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til emosjonelle problemer og
atferdsproblemer. Likevel kan det være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med
eneforsørgere fra andre faktorer som kan henge sammen med dette. For eksempel er
eneforsørgere, spesielt alenemødre, ofte unge og har lavere utdannelsesnivå (KHS, 2019).
I Ullensaker bor 17 prosent av barn (0-17 år) med en eneforsørger (KHS, 2018). Det varierer mellom
levekårssonene, fra 14 prosent i Sand og Kløfta sør, til 26 - 32 prosent i Jessheim Øst og
Gjestadhagen (Levekårskartleggingen 2018). Landsgjennomsnittet er på 15 prosent.

5.6 Arbeid og tilknytning til arbeidslivet
Arbeidsdeltakelse og arbeidsmiljø har effekt på fysisk og psykisk helse. Arbeid kan være
helsefremmende ved å være en kilde til sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst og økonomisk
trygghet. Samtidig kan arbeid være en årsak til helseproblemer, gjennom blant annet skader og
belastinger i arbeidsmiljøet (FHI, 2017a). Likevel har den ikke-yrkesaktive delen av befolkningen
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gjennomgående dårligere helse enn de som er yrkesaktive. Dette har forsterket seg de senere årene.
Nedsatt helse er en viktig årsak til at man faller ut av arbeidslivet, men kan ikke alene forklare
frafallet. For eksempel spiller utdanningsnivå inn (Helsedirektoratet, 2017a).

Antall arbeidsplasser og næringer
Det er over 30 000 arbeidsplasser i kommunen, hvorav rundt 80 prosent av disse er i privat sektor
(SSB, 2019). I Ullensaker arbeider flest innbyggere innen varehandel, hotell og restaurant,
samferdsel, finans, forretningsmessig tjenester og eiendom (figur 13). Deretter kommer helse- og
sosialtjenester og sekundærtjenester. Per 2019 har kommunen få kompetansearbeidsplasser, lav
næringslivsvariasjon og ingen utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning.
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Figur 13: Oversikt over sysselsatte etter bosted og arbeidssted i Ullensaker. Kilde: SSB, 2019

Sysselsettingsgrad
Sysselsettingsgraden for befolkningen i Ullensaker, eksklusive innvandrere, er 70 prosent (15-47 år)
(SSB, 2018). Dette er litt høyere enn gjennomsnittet for Norge, som er 68 prosent. Innbygger med
innvandrerbakgrunn (15-47 år) har samlet sett en sysselsettingsgrad på 69 prosent (SSB, 2018).
Innvandrere fra EU/EFTA, Nord Amerika, Australia og New Zealand har en sysselsettingsgrad på 77
prosent, som er høyre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn (Akershus fylkeskommune, 2017).
Dette kan forklares ved at personer i denne innvandrergruppen i stor grad kommer som
arbeidsinnvandrere, og dels at det er relativt få personer i denne innvandrergruppen som er mellom
15 og 24 år, en alder hvor det er mindre vanlig å jobbe. Det er også langt færre pensjonister i denne
gruppen enn i den øvrige befolkningen. Innvandrere fra Asia, Tyrkia, Afrika, Latin Amerika, Europa
utenom EU/ EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand er gruppen med den laveste
sysselsettingsgraden, på 63 prosent.

Inn- og utpendling
I 2018 pendlet 10 125 innbyggere ut av kommunen og 18 164 pendlet inn til kommunen
(Telemarksforskning, 2017). Det er størst innpendling til arbeidsplasser innen sektoren «Varehandel,
hotell og restaurant, etc.» (jf. figur 13). I gjennomsnitt har de som pendler ut 36 km pendlervei
(Akershus fylkeskommune, 2016). Pendling kan ha en negativ effekt på helsa, men pendlere med
kort reisevei har mindre helseplager enn pendlere med mer enn en time reisevei (Stami, 2016).
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Arbeidsledighet
Arbeidsledige og mennesker som mottar uføreytelser antas å være en utsatt gruppe, både
økonomisk, helsemessig og sosialt (KHS, 2019). Andelen arbeidsledige (30-74 år) i Ullensaker er
høyere enn i andre bykommuner i Oslo-regionen. Arbeidsledighet var i 2019 på 3 prosent totalt.
Dette er litt over landsgjennomsnittet, som er på 2,1 prosent (SSB, 2019). Figur 14 og 15 viser
andelen arbeidsledige i Ullensaker sammenlignet med andre bykommuner i Oslo-regionen, for
aldersgruppene 15-29 og 30-74 år.
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Figur 14: Utviklingen i arbeidsledighet i Ullensaker, 15-29 år, sammenlignet med andre bykommuner i Oslo-regionen,
2015 - 2019. Kilde: SSB, 2019.
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Figur 15: Utviklingen i arbeidsledighet i Ullensaker, 30-74 år, sammenlignet med andre bykommuner i Osloregionen, 2015 - 2019. Kilde: SSB, 2019.

Som vi ser av figur 15 har det vært en stor reduksjon i andelen unge arbeidsledige (15-29 år) siden
2014. Arbeidsledigheten var i 2018 på 2,1 prosent for denne gruppen. Vi ser en liten økning fra 2018
til 2019.
I forbindelse med koronapandemien i 2020 har det vært en eksplosiv økning i arbeidsledigheten i
Ullensaker. På det meste har arbeidsledigheten vært på over 20 prosent, og Ullensaker er med den
den tredje hardest rammede kommunen i Viken (Viken fylkeskommune, 2020). Hovedgrunnen til
dette er at Ullensaker har hovedtyngden av arbeidsplassene innen bransjer som er hardt rammet av
permitteringer; overnattings- og serveringsbransjen, og varehandel. Figur 16 viser utviklingen i
arbeidsledigheten fra november 2019 til mars 2020.
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Figur 16: Utviklingen i arbeidsledighet i Ullensaker sammenlignet med andre bykommuner i Oslo-regionen,
november 2019 – mars 2020. Kilde: SSB, 2020.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor langvarig situasjonen vil bli, og hva langtidsvirkningene for
arbeidsmarkedet vil være. Vi ser nå ved inngangen til juli måned en reduksjon i arbeidssøkermassen
som følge av færre ledige, og færre delvis ledige. Ullensaker har likevel fortsatt høyest ledighet i ØstViken, med 11,7 prosent arbeidssøkere (NAV, 2020). Det viser seg samtidig at risikoen for oppsigelse
eller permittering har vært preget av en tydelig sosial gradient, der arbeidstakere med lav inntekt, lav
utdanning, og lavinntekts familiebakgrunn er hardest rammet (Bratsberg m.fl., 2020). I tillegg har
kvinner vært mer utsatt enn menn, unge mer utsatt enn eldre og innvandrere mer utsatt enn
norskfødte.

Mottakere av uføretrygd
De siste ti årene har andelen som får sykemelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre
OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette alene. Årsakene til
sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker
arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som
søker om uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og langvarige trygdestønader gis for muskel- og
skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og depresjon (KHS, 2018).
Andelen som mottar uføretrygd (18-67 år) i Ullensaker var 7,9 prosent i 2018. Dette er en liten
økning fra 7,6 prosent i 2015, men det er fortsatt under landsgjennomsnittet på 10,1 prosent (SSB,
2018). Andelen unge uføre (18-29 år) var 1,5 prosent i Ullensaker i 2018. Dette er en økning fra 0,8
prosent i 2015, men også her ligger Ullensaker under landsgjennomsnittet på 2,1 prosent (SSB,
2018).

Mottakere av økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt som skal sikre forsvarlig livsopphold der personen
ikke har andre muligheter til å forsørge seg selv. Andelen som mottar økonomisk sosialhjelp i
Ullensaker har holdt seg relativt stabil mellom 2015-2019 og var 3,1 prosent i 2019 (SSB). Det har
vært en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 24 år de siste årene, og i 2019 var
andelen på 3,4 prosent. Den negative utviklingen på arbeidsmarkedet med mange permitterte og
høy arbeidsledighet ledighet under koronapandemien kan bidra til at flere vil ha behov for
økonomisk sosialhjelp i løpet av 2020.
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5.7 Barnehage og skole
Barnehage og skole er viktige oppvekstarenaer for barn og unge. Her har kommunen en unik
mulighet til å fremme helse, forebygge folkehelseutfordringer, skape mestringsarenaer og bidra til
en trygg og god oppvekst for barn i Ullensaker.
I Ullensaker er det 43 barnehager med plass til ca. 2400 barn. Av disse er 7 kommunale barnehager,
26 er ordinære private barnehager og 9 er private familiebarnehager. I tillegg er det en åpen privat
barnehage. Det er full barnehagedekning i Ullensaker, men ingen sentrumsnære barnehager i byen.
Tall fra utdanningsdirektoratet tyder på at det er utfordrende å rekruttere pedagoger til
barnehagene i Ullensaker. Det er kun 45,5 prosent av barnehagene som oppfyller pedagognormen,
mot 77,1 prosent på nasjonalt nivå.
Andelen barn 1-5 år som går i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år er 92,2 prosent. Dette er på
nivå med landet. For gruppen barn 1-2 år som går i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år, er
andelen 82,7 prosent. I gruppen 3-5 år er andelen 98 prosent (SSB, 2019). Andelen
minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år er 80,7 prosent. Andelen for
landet er her 81,9 prosent. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn
1-5 år i Ullensaker har gått ned i perioden 2016-2018, fra 90,3 prosent til 80,7 prosent (SSB, 2019).
Det er 11 barneskoler, 4 kommunale ungdomsskoler, 1 privat ungdomsskole og 2 videregående
skoler (1 privat) i Ullensaker. Blant de 15 kommunale skolene er det både sentrumsnære skoler og
skoler beliggende i mer landlige områder. Skolene er av variabel størrelse, med kapasitet fra ca. 200
til 750 elever. Eventuell ledig kapasitet beregnes årlig, og skoler med ledig kapasitet vil ha mulighet
for inntak av elever fra andre inntaksområder i kommunen. Tilrettelegging av et positivt leke- og
læringsmiljø og oppfølging av faglige resultater er blant sentrale fokusområder i alle kommunens
skoler. Hver skole har miljøterapeut(er) som bidrar i forebyggende arbeid, sosialpedagogiske
oppgaver og miljøarbeid knyttet til enkeltelever og grupper. Det er også læringsmiljøveiledere ved
pedagogisk senter5 som støtter skolene i arbeidet med læringsmiljø.

Trivsel i skolen
Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial
arena. Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og
dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir. Trivsel kan på lengre sikt ha
betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra
ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til
livstilfredshet, spesielt for jenter (KHS, 2019).
I ungdataundersøkelsen er det 85 prosent av ungdomsskoleelevene som rapporterer at de trives på
skolen. Dette samsvarer godt med Elevundersøkelsen der 90 prosent av elever i 7. trinn trives på
skolen og 81 prosent av elevene i 10. trinn (KHS, 2019). Landsgjennomsnittet er henholdsvis 89
prosent og 85 prosent. 50 prosent av ungdomsskoleelever rapporterer at de er fornøyd med skolen
de går på (Ungdata, 2019). Landsgjennomsnittet er på 65 prosent.

5

Kommunen har samlet støtte og veiledningstjenester for barn og unge i et pedagogisk senter. Senteret består av to avdelinger; PPtjenesten og Kompetanse – og veiledningstjenesten.
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Mobbing er et alvorlig problem som rammer mange unge. Blant annet har barn som mobbes opptil
sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, ensomhet og rastløshet, enn
barn som ikke mobbes. Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er
viktig å forebygge mobbing i skolen (KHS, 2019).
Mobbing handler om et barns subjektive opplevelse. Det kan skje på mange ulike steder, for
eksempel i barnehagen, på skolen, på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier (Udir
2016). Mobbingen kan være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk, som vedvarende utfrysing fra
vennegjengen (Ungdata, 2019).
12 prosent av ungdomsskoleelevene i Ullensaker oppgir at de blir mobbet minst hver 14. dag enten
på skolen eller på fritida. Dette er opp 4 prosentpoeng fra 2017. Landsgjennomsnittet er på 8
prosent. I videregående skole oppgir 6 prosent av elevene i Ullensaker at de blir mobbet minst hver
14. dag (Ungdata, 2019). Her er landsgjennomsnittet er 5 prosent.

Lese- og regneferdigheter
En av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi
i seg selv – for opplevelse, engasjement og identifikasjon. Det er også et nødvendig grunnlag for
læring i de fleste fag. Lesing er en ferdighet som kan trenes opp, men for noen barn kan det kreve
ekstra ressurser eller bruk av alternative innlæringsmetoder for å holde tritt med klassekameratene i
lesing. Likevel er det sånn at noen strever med lesevansker hele livet (KHS, 2018).
I Ullensaker har det vært en nedgang i andelen elever på 5. trinn på mestringsnivå 1 i leseferdighet 6 i
perioden 2011-2019, fra 30 prosent til 23 prosent (KHS, 2019). Nivået i 2019 er på nivå med
landsgjennomsnittet (24 prosent).
Regning er også en basisferdighet som er viktig videre i utdanningsløpet og arbeidslivet (KHS, 2018). I
Ullensaker har det vært en nedgang i andelen elever på 5. trinn på mestringsnivå 1 i regneferdighet i
perioden 2011-2019, fra 28,9 prosent til 22 prosent. Kommunen ligger nå på nivå med
landsgjennomsnittet (23 prosent) (KHS, 2019).

5.8 Foreldre
Foreldrene er for de aller fleste de viktigste omsorgspersonene i oppveksten (Ungdata, 2019). De
aller fleste ungdomsskoleelevene (85 prosent) og videregåendeelever (82 prosent) er fornøyd med
foreldrene sine (Ungdata, 2019).
I ungdataundersøkelsen (2019) svarer 90 prosent av ungdomsskoleelevene at foreldrene er viktige
forbilder for barna sine også når det gjelder alkoholbruk. I samme undersøkelse sier 80 prosent at de
lytter mer til foreldrene sine enn jevnaldrende i synet på bruk av rusmidler.

6

Baser t på resu lt at er fr a nasj onale gj ennom ført av 5. klassinger bosatt i kom m unen. Mest r ingsn ivå 1 er lavest av t re m est r ingsn iv åer.
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6. Miljø – f ysis k, s osial t, biologisk
og kjemi sk

Foto: Emil Kjos Sollie og fotogruppa

En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy,
sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder, friluftsområder osv. Sosialt
miljø kan omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser osv.
(Helsedirektoratet, 2013).

Status:
59 prosent av unge er fornøyd med lokalmiljøet sitt – mest fornøyd med idrettsanleggene
og kollektivtilbudet, minst fornøyd med lokaler til å treffe andre unge på fritida.
Mange attraktive og tilgjengelige naturområder.
Oslo lufthavn, E6 og jernbanen er store støykilder, men det finnes ikke tall på hvor mange i
Ullensaker som er plaget av støy.
Færre av ungdomsskoleelevene i Ullensaker er med i en organisert fritidsaktivitet
sammenlignet med landet som helhet.
Kommunen har et aktivt frivillighetsliv, gode kulturtilbud og mange idretts- og
aktivitetsanlegg.
Økning i antall unge som rapporterer om ensomhet.
Økning i antall meldinger som omhandler vold til barnevernet.
Drikkevannskvaliteten i kommunen er god.
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6.1 Fysisk miljø
Nærmiljø og tilbud til unge
Tilhørigheten til nærmiljøet har betydning i menneskers liv. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud
og kulturtilbud påvirker individuell utfoldelse og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet til
lokalmiljøet. Det samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt
natur. Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn voksne. Trygge og
sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan også ha
andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet (Ungdata, 2019).
Ungdataundersøkelsen (2019) viser at 59 prosent av ungdomsskoleelevene i Ullensaker er fornøyd
med lokalmiljøet sitt. Det er en nedgang på 6 prosentpoeng siden 2017. De yngste er mest fornøyd
med lokalmiljøet sitt og guttene er mer fornøyde enn jentene. På landsbasis oppgir 70 prosent at de
er fornøyd med lokalmiljøet sitt.
I Ullensaker oppgir 65 prosent av ungdomsskoleelevene og 57 prosent av videregående elevene at
de opplever tilbudet der de bor som svært bra og nokså bra (Ungdata, 2019). Ungdomsskoleelevene
er mest fornøyd med idrettsanleggene, deretter kollektivtilbudet, kulturtilbudet. Minst fornøyd er
ungdommen med lokaler for å treffe andre unge på fritida. Elever på videregående er mest fornøyd
med kollektivtilbudet, deretter idrettsanleggene, kulturtilbudet. De er også minst fornøyd med
lokaler til å treffe andre unge på fritida.
På spørsmål om ungdommen opplever at det er trygt å
ferdes i nærområdet der de bor, svarer 76 prosent ja.
Samtidig er det 24 prosent jenter og 13 prosent gutter
som oppgir at de er usikre på om det er trygt å ferdes i
nærområdet der de bor (Ungdata, 2019). Dette er en
økning fra 2017, hvor henholdsvis 21 prosent og 9
prosent svarte de var usikre.

Områder for rekreasjon og friluftsliv
Nærmiljøet kan gi store naturopplevelser, og for
mange er naturen i nærmiljøet det viktigste området
for friluftsliv. Gode muligheter til friluftsliv i nærheten
av byer og tettsteder senker terskelen for å komme seg
ut (Klima- og miljødepartementet, 2016).
Ullensaker har mange attraktive og tilgjengelige
naturområder
hvor
innbyggerne
kan
drive
egenorganisert aktivitet, friluftsliv og rekreasjon.
Områdene brukes av alle aldersgrupper og det finnes
et godt nett av turløyper som brukes både sommer og
vinter. I 2017 ble det gjennomført en kartlegging og
verdsetting av friluftsområdene i kommunen (figur 17).
Kartet viser blant annet områdene i kommunen som Figur 17: Utsnitt av karlegging og verdsetting av
regnes som svært viktige friluftsområder (rød) og friluftsområder i Ullensaker. Kilde: Ullensaker
kommune, 2017.
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viktige friluftsområder (sterk gul). Svært viktige områder er Nordbytjernet, Langelandsfjellet og
Brennifjellet. Det er i tillegg flere andre registrerte friluftsområder (lys gul).
De grønne områdene i sentrale deler av kommunen er under sterkt press på grunn av
utbyggerinteresser. Det er viktig for fremtidig utbygging av kommunen at det tas hensyn til natur- og
friluftsområdene slik at innbyggerne i Ullensaker fortsetter å ha natur i nærmiljøet.

Kollektivtransport
Kollektivtilbudet i Ullensaker varierer fra veldig godt til helt fraværende. Innbyggerne i Nordkisa,
Algarheim, Mogreina og Sand har bussforbindelse, mens innbyggerne på Jessheim og Kløfta har et
bredt kollektivtilbud med jernbane og buss. Borgen har bare tilbud om buss på E16, i tillegg til
skolebuss og servicelinje.

Gang- og sykkelveier
Tilgjengelighet til gang- og sykkelveier for befolkningen gir økt mulighet for å gå eller bruke sykkel
som transportmiddel. Det gir bedre helse og er bra for miljøet. Jessheim har i dag et oppstykket
sykkelnett, med mange systemskifter og generelt lav standard. I sentrum er det for det meste tosidig
fortau eller gang-/sykkelvei. Det er få sammenhengende sykkelveier mellom skoler, barnehager,
boligområder, sentrum og omland. I utkanten av sentrum og i boligområder består tilretteleggingen
for det meste av felles gang-/sykkelveier. Gang- og sykkelveier er et sentralt tema i kommunens byog mobilitetsstrategi.

Tilsyn ved barnehager og skoler
Barn og unge tilbringer en stor del av oppveksten i barnehage og/eller skole. Det er derfor viktig med
et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i disse byggene. Miljørettet helsevern – Øvre
Romerike7 godkjenner, fører tilsyn og følger opp skoler og barnehager i Ullensaker kommune. Alle
barnehager og skoler skal være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler mv. § 6.
I Ullensaker er alle barnehagene, bortsett fra én godkjent i henhold til forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler mv. Av totalt 19 skoler (kommunale, private og fylkeskommunale)
er 11 skoler godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Det jobbes
kontinuerlig og fortløpende med godkjenning av de øvrige skolene.
Det ble i 2014 gjennomført tilsyn ved noen barnehager og skoler i Ullensaker med fokus på
inneklima. De fleste skoler og barnehager har gjennomført tiltak for retting av eventuelle avvik gitt av
tilsynsmyndigheten, mens det fremdeles er et par barnehager igjen med utfordringer knyttet til
inneklima.
Miljørettet helsevern – Øvre Romerike gjennomfører jevnlig temabasert tilsyn ved alle skoler og
barnehager i Ullensaker, prioritert etter en risikovurdering av virksomhetene.

7

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike er en interkommunal enhet bestående av to rådgivere og seks kommuneleger som ivaretar
oppgaver innen rådgivning, tilsyn, klagesaksbehandling og deltakelse i plansaker for Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Hurdal og
Eidsvoll.
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Støy
Støy er definert som uønsket lyd og
kan forårsake søvnforstyrrelser,
redusert livskvalitet og dårlig helse
(FHI, 2018c). Opplevelsen av støy er
subjektiv og kan variere fra situasjon
til situasjon (Statens vegvesen,
2019). Ved selvrapportert opplevelse
av støy i og utenfor boligen er det
flere i Oslo og Akershus som oppgir
at de er plaget av støy enn i resten
av landet (Akershus fylkeskommune,
2018).
De største støykildene i Ullensaker er
Oslo lufthavn, E6 og jernbanen som
går gjennom kommunen. Det er
også støy fra industri, motorsport og
skytebaner, samt nabostøy og Figur 18: Områder som er utsatt for støy (fly, bane, vei og skytebane) i
bygge- og anleggsstøy. Det finnes Ullensaker. Kilde: Miljøstatus.no
ikke lokale tall over hvor mange som
er støyutsatt i kommunen, men mange er bosatt i gul støysone (figur 18). Kommunen prøver så langt
det er mulig å ta hensyn til støy i arealplanleggingen etter «Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging» (T-1442/2016) og bestemmelser i kommuneplanen.
Miljørettet helsevern – Øvre Romerike mottar enkelte klager på støy i Ullensaker. Disse er knyttet til
støy fra tog, fly og veitrafikk, støy fra byggeprosjekter og anleggsvirksomhet, samt støy fra ulike
arrangementer og sentralt plassert næringsvirksomhet.

6.2 Sosialt miljø
Deltakelse i organisert fritidsaktivitet
Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge. Det gir
andre erfaringer og læringsbetingelser enn skolen, og mer uformelle situasjoner. På sitt beste gir
organisasjonene ungdom mulighet til å utvikle sine evner, til å lære å fungere i et fellesskap, ytre
egne meninger og å jobbe målrettet (Ungdata 2019).
I Ullensaker oppgir 53 prosent av ungdomsskoleelevene at de er med i en organisert fritidsaktivitet.
Kommunen ligger med det signifikant dårligere an enn landet som helhet, med 65 prosent (Ungdata,
2019). Resultatet indikerer også en nedgang på 3 prosentpoeng siden 2017. 17 prosent oppgir at de
aldri har vært med i en organisert fritidsaktivitet, mot 11 prosent i landet som helhet.

Frivilligheten
Å være frivillig har verdi for den enkelte, men også for de som er mottaker av frivillig arbeid og for
nærmiljøet som helhet. Kommunen har et stort antall frivillige organisasjoner som er viktige for
nærmiljøet. I Frivillighetsregisteret er det per 09.06.2019 registrert 238 frivillige lag og foreninger i
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kommunen. Det er grunn til å tro at antallet frivillige organisasjoner er høyere, da det er frivillig å
registrere seg i registeret. Frivilligheten i kommunen representerer en rekke ulike interesser og
favner alt fra idrett, kunst og kultur, rekreasjon og sosialt arbeid til tro og livssyn, mangfold og
inkludering. Kommunen har utarbeidet en Strategi for frivilligheten som skal styrke samarbeidet
mellom frivillighet og kommunen. Kommunen har et idrettsråd, kulturråd og frivillighetssentral. I
2019 åpnet Frivillighetens hus som ligger sentralt til på Jessheim.

Kulturtilbud
Ullensaker kommune har et aktivt og rikt kulturtilbud med blant annet eget kulturhus med kino og
biblioteker, museer, galleri, kulturskole og konsertarenaer. Det er også en rekke frivillige aktører
innen kultur i kommunen som er viktige i nærmiljøet. Årlig arrangeres det flere kulturelle festivaler
og arrangement med ulikt fokus og målgruppe. Kommunen har en egen tilskuddsordning som skal
stimulere til drift og aktiviteter hos kulturelle organisasjoner og samarbeider tett med Ullensaker
kulturråd. Det er fokus på å ha et mangfold av aktiviteter innen kultur for barn og unge, men
kommunen ser de kan bli enda bedre her.

Idrettstilbud
I Ullensaker kommune er det et rikt og variert idrettstilbud med nesten 50 ulike idrettslag. Der finnes
i overkant av 100 små og store idretts- og aktivitetsanlegg som favner et bredt spekter av
aktivitetsbehov i befolkningen. Anleggene eies og drives hovedsakelig av private lag og foreninger
eller av Ullensaker kommune. Ullensaker kommune støtter idrettsarbeid på en rekke områder. I form
av tilskudd, utleie av anlegg, veiledning av lag og foreninger, spillemidler og samarbeid med
Ullensaker Idrettsråd. I forhold til generell anleggsutvikling er kommunen en viktig bidragsyter.
Sammen med frivilligsentralen har kommunen en utstyrssentral (BUA Ullensaker) som gjør det mulig
for kommunens innbyggere å låne sport- og fritidsutstyr til ulike aktiviteter helt gratis.

Fritidsklubber
I Ullensaker er det to kommunale fritidsklubber, Calypso på Jessheim og Huset på Kløfta, samt
fritidsklubb for funksjonshemmede på Calypso. I august 2020 åpner også Atlas – en ny møteplass og
kulturarena for ungdom mellom 15-20 år (fra 10. klasse), lokalisert i kjelleren på Rådhuset. Det fines i
tillegg er det fritidsklubber i regi av private eller kirken i kommunen.

Sosiale nettverk og sosial støtte
Vårt sosiale nettverk har betydning for den fysiske og psykiske helsa vår. Først og fremst ser det ut til
at det er sosial støtte som er den helsefremmende faktoren (FHI, 2015a). God sosial støtte
innebærer at en får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en tilhører et sosialt nettverk
og et fellesskap med gjensidige forpliktelser. Manglende sosial støtte øker faren for både fysiske og
psykiske plager og lidelser (KHS, 2019).
Ensomhet er det motsatte av god sosial støtte. Resultatene fra ungdataundersøkelsen (2019) viser at
26 prosent av ungdomsskoleelevene er ganske eller veldig mye plaget av ensomhet i løpet av sist
uke. Dette er en økning på 5 prosentpoeng fra forrige undersøkelse i 2017. Landsgjennomsnittet er
18 prosent for ungdomsskoleelever. Tallet for videregående skole i kommunene er 32 prosent og
landsgjennomsnittet er på 26 prosent.
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Venner er for de fleste en kilde til lek, glede, støtte, samhørighet og bekreftelse. På lengre sikt har
samspillet med jevnaldrende stor betydning for utvikling av selvbilde og sosial kompetanse (Ungdata,
2019). De aller fleste har venner de kan stole på. I Ullensaker oppgir 88 prosent av
ungdomsskoleelevene at de har en fortrolig venn. Dette er en nedgang på 2 prosent fra 2017.
Landsgjennomsnittet ligger på 90 prosent. Samtidig er det bekymringsfullt at 12 prosent av
ungdomsskoleelevene i Ullensaker mangler venner de kan stole på og som de kan snakke med om alt
mulig (Ungdata, 2019).

Vold mot barn og unge
Å oppleve fysisk eller psykisk vold fra eller mellom foreldrene, kan få alvorlige konsekvenser for
barna som utsettes. Dette henger sammen med at volden forekommer i hjemmet, det stedet som i
utgangspunktet skal være barnets viktigste arena for trygghet og utvikling. Tilknytningen til
omsorgsgivere er av fundamental betydning for barnet (Bufdir, 2018).
Barnevernet i Ullensaker rapporterer at det er en jevn økning i saker som omhandler vold (figur 19).
Det kan være ulike årsaker til økningen. Samarbeidspartnere kan ha blitt bedre på å gjenkjenne vold,
slik at de melder i større grad enn tidligere. Barneverntjenestens registrering av voldssaker kan ha
blitt bedre. Men det kan også tyde på at det er en reell økning i antall saker som omhandler vold.
2016

2017

2018

Totalt meldingsantall (barn)

585

593

645

Av disse, meldinger om vold
(fysisk, psykisk, seksuelle
overgrep, vitne til vold).

153

184

215

Figur 19: Oversikt over antall meldinger totalt og antall meldinger om vold til
barnevernet i perioden 2016-2018. Kilde: Ullensaker kommune

6.3 Biologisk og kjemisk miljø
Drikkevannskvalitet
Ren og trygg drikkevannsforsyning som er fri for smitte er en viktig forutsetning for god folkehelse.
Informasjon om drikkevannskvalitet finnes kun for den delen av befolkningen som er tilknyttet
vannverk som forsyner minst 50 personer. I Ullensaker er 94 prosent av befolkningen tilknyttet slike
vannverk og disse har god drikkevannskvalitet med tanke på både hygienisk kvalitet med hensyn til
E.coli og leveringsstabilitet (KHS, 2018). Dette betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som
helhet når det gjelder drikkevannsforsyning.

Badevannskvalitet
Risikoen for å bli syk av å bade i sjøen eller ferskvann i Norge er liten. Dette skyldes blant annet at det
er få badeplasser som ligger nær utslipp av avløpsvann (FHI, 2018b). Ullensaker kommune har flere
flotte badeplasser. Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar gjennom sommeren badevannsprøver
for å sikre at badevannet er trygt å bade i. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.
Ut i fra en risikovurdering tas det ukentlige prøver av Nordbytjernet om sommeren. I tillegg tas det
prøver en gang i løpet av sommeren fra Aurtjern, Hersjøen, Ljøgodttjern og Stordammen ved Borgen.
Det har vært veldig bra vannkvalitet ved badevannene i Ullensaker kommune de siste årene.
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Svømmehaller
Alle svømmehaller som er tilgjengelig for allmennheten skal ha tilfredsstillende helsemessige og
hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. Virksomheten skal ha et internkontrollsystem som
ivaretar dette, jf. forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv. (Lovdata, 1996). Miljørettet
helsevern – Øvre Romerike gjennomførte våren 2018 rutinemessig tilsyn ved svømmebassengene i
Ullensaker kommune. Ullensaker kommune har 5 badeanlegg – 4 som er tilknyttet skoler i
kommunen og 1 som er tilknyttet Gjestad bo- og aktivitetssenter. Alle svømmehallene har
tilfredsstillende internkontrollsystem og ivaretar sikkerhet, vannkvalitet og hygieniske forhold på en
tilfredsstillende måte.

Luftforurensning
Utendørs luftforurensning er et problem for menneskers helse og trivsel i byer og tettsteder.
Luftforurensning kan forårsake både akutte og kroniske lidelser, særlig i luftveiene. Veitrafikk er den
viktigste kilden til luftforurensning, men også vedfyring, industriutslipp og halm- og bråtebrenning
utgjør en viktig del av luftforurensningen.
Det har til nå ikke vært gjort målinger av svevestøv eller andre luftforurensninger i Ullensaker
kommune. Generelt har ikke kommunen fått henvendelser om plager på grunn av luftforurensning.
Miljørettet helsevern – Øvre Romerike behandler i snitt 6-7 søknader om åpen brenning pr år. Dette
dreier seg i hovedsak om brenning kvist og grener, samt noen St. Hans-bål. Det gjøres da en
vurdering i forhold til nærliggende bebyggelse med tanke på luftforurensning.

Radon
Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radon utgjør en helserisiko
når gassen kommer inn og konsentreres i vårt innemiljø. Radon utgjør et betydelig helseproblem og
er den viktigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking.
Det nasjonale aktsomhetskartet for radon utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet viser hvilke områder i Norge som kan være mer
radonutsatt enn andre. Basert på denne kartleggingen ser forekomsten av radon ikke ut til å være
noe utbredt problem i Ullensaker kommune. Det kan imidlertid være lokale variasjoner.
Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager, både offentlige og private.
Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig å få til. Tiltak skal
gjennomføres og dokumenteres dersom måling overstiger 100 Bq/m3 (bequerel). Miljørettet
helsevern – Øvre Romerike fører tilsyn med radonforhold ved skoler og barnehager i Ullensaker
kommune. Alle skoler og barnehager har tilfredsstillende radonnivåer.
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7. Skader o g ul ykk er

Foto: Ullensaker kommune

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som følge av
ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker med personskader
tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Muligheten for å
forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer
kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.
Ulykkesskader er fortsatt et helseproblem i Norge, tross nedgang i antall skader (Helsedirektoratet,
2013).

Status:
Ullensaker ligger på landsgjennomsnittet på indikatoren personskader behandlet på
sykehus.
Antallet trafikkulykker har gått ned de siste tiårene.
Ingen fatale drukningsulykker registrert i perioden 2017 til mai 2020.
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7.1 Personskader behandlet på sykehus
I Ullensaker ble 14 personer per 1000 innbyggere innlagt i somatisk sykehus med personskader (inkl.
forgiftninger) hvert år i perioden 2015-2017 (KHS, 2019). Dette tilsvarer 439 personskader hvert år.
Ullensaker ligger på landsgjennomsnittet. Personskader behandlet i sykehus viser kun omfanget av
de alvorligste skadene, men kan også gi en pekepinn på potensialet for forebyggende innsats for å
redusere omfanget av skader og ulykker (KHS, 2019)

Hoftebrudd
De fleste hoftebrudd rammer eldre og skyldes redusert beinmasse (benskjørhet) kombinert med et
fall (KHS, 2019). Ofte medfører hoftebrudd redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed
redusert livskvalitet. 17 personer per 1000 over 75 år ble årlig behandlet for hoftebrudd i
spesialisthelsetjenesten i perioden 2015-2017 i Ullensaker (KHS, 2019). Dette tilsvarer 32 personer
hvert år i perioden. Utviklingen har vært svingende siden 2010, men antall hoftebrudd er nå på vei
ned. Kommunen ligger noe over landsgjennomsnittet.

7.2 Trafikkulykker
Antall trafikkulykker i Norge har gått ned de siste tiårene. Dette er også tilfellet for Ullensaker. De
siste fire årene (2015-2018) er det registrert fire dødsulykker i Ullensaker. Tre i 2016 og én i 2017
(SSB, 2019). Antall skader er nesten halvert fra 43 i 2015 til 26 i 2018 (SSB, 2019).
Selv om ulykkestallene har gått ned, bidrar trafikkulykker fortsatt til mange dødsfall og alvorlige
skader. Derfor må det forebyggende arbeidet vedrørende en reduksjon i antall trafikkulykker
fortsette – ett tapt liv er ett for mye.

7.3 Drukningsulykker
Det er ikke registrert noen fatale drukningsulykker i Ullensaker i perioden 2017 frem til 1.5.2020
(Redningsselskapet, 2019).
Dårlige svømmeferdigheter er en risikofaktor for å omkomme i drukningsulykker (WHO, 2014). Det
nødvendig å sikre gode svømmeferdigheter hos alle innbyggerne i kommunen, selv om det ikke er
registrert drukningsulykker i Ullensaker i denne perioden. Tilstrekkelig svømmeopplæring i
grunnskolen er viktig, spesielt for barn med innvandrerbakgrunn fra ikke-europeiske land. Denne
gruppen er betydelig dårligere til å svømme enn etnisk norske barn (Ipsos MMI, 2013). Det ble i 2019
gjennomført prosjekt i samarbeid med Ullensaker idrettsråd og Ullensakersvømmerne om
svømmeopplæring for elever med minoritetsbakgrunn. Prosjektet videreføres i 2020.
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8. Hels er elatert adferd

Foto: Trond Isaksen

Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall. Dette
kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler. Helserelatert atferd
kan også omfatte seksualatferd og risikoatferd som kan føre til skader og ulykker (Helsedirektoratet,
2013).

Status:
En stor andel av befolkningen er i for lite fysisk aktivitet.
Ungdom oppgir at de bruker mye tid foran skjerm.
Unge spiser for lite frukt og grønnsaker i forhold til kostholdsanbefalingene.
Få unge snuser og/eller røyker.
Ungdom drikker mindre enn før.
Flere unge oppgir at de har brukt hasj siste år.
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8.1 Fysisk aktivitetsnivå
Fysisk aktivitet handler kort sagt om å bevege kroppen og inkluderer blant annet lek, idrett og
mosjon. Det er utfordrende å kartlegge aktivitetsvaner hos befolkningen. Et gjennomgående funn er
at mange tror de er mer aktive og sitter mindre stille enn de faktisk gjør (Helsedirektoratet, 2016a).
Kort oppsummert oppfyller de fleste barn, halvparten av de unge og omtrent en av tre voksne
Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet 8. For lite fysisk aktivitet kan øke risikoen for
sykdommer som hjerteinfarkt, kreft og type 2 diabetes (FHI, 2017b). Det er en stor utfordring både
for Ullensaker og Norge generelt å få en større del av befolkningen i tilstrekkelig fysisk aktivitet hver
dag.
I et folkehelseperspektiv bør både barn, voksne og eldre redusere tiden de bruker på
stillesittende aktiviteter og øke tiden på aktiviteter med moderat intensitet.
Befolkningsrettede tiltak er tiltak som gjør det enklere for alle å være fysisk aktive:
Planlegge lokalmiljøer som stimulerer til fysisk aktivitet.
Prioriteter gang- og sykkelveier, og kollektivtransport.
Tilrettelegge barnehager og skoler for fysisk aktivitet.
Stimulere til aktivitet på arbeidsplassen og reduksjon av stillesittende tid.
Støtte frivillige organisasjoner og samarbeid om aktivitetstilbud.
Undersøke muligheten for samarbeid med kommersielle aktører.
Oppmuntre til fysisk aktivitet i helsetjenesten.
Individrettede tiltak:
Rådgiving, trening og andre tiltak som er rettet mot enkeltpersoner, f.eks. frisklivssentral.
Kilde: FHI, 2017b & Helsedirektoratet, 2016a

Barn og unge
I en nasjonal kartlegging i 2018 («UngKan»), undersøkte Norges idrettshøgskole og
Folkehelseinstituttet fysisk aktivitet, stillesittende tid og fysisk form blant barn og unge. De gjorde
også beregninger om hvorvidt barn og unge oppfyller anbefalt aktivitetsnivå (målt ved hjelp av
aktivitetsmåler i syv dager). Resultatene viser at guttene er mer aktive og i bedre fysisk form enn
jentene i alle aldersgrupper. Seks år gamle gutter er mest aktive, mens de minst aktive er 15 år gamle
jenter. Undersøkelsen ble også gjennomført i 2005 og 2011, og resultatene viser at aktivitetsnivået
blant barn og unge stort sett har holder seg stabilt (FHI, 2019a).
Ved selvrapportert fysisk aktivitet svarer 81 prosent av ungdomsskoleelevene i Ullensaker at de er så
aktive at de blir svette eller andpustne minst én gang per uke (Ungdata, 2019). Samtidig rapporterer
19 prosent av ungdomsskoleelevene i Ullensaker at de kun 1-2 ganger i måneden eller mindre er så
fysisk aktive at de blir andpusten eller svette. Tallene for den videregående skolen i kommunen er
henholdsvis 79 prosent og 21 prosent.

8

Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten og intensiteten bør være variert. Voksne og eldre
bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke.
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Voksne
Det finnes ingen lokale tall på hvor stor andel av den voksne befolkningen som er regelmessig i fysisk
aktivitet. Tall fra Helsedirektoratet viser at én av tre oppfyller minimumsanbefalingene.
Aktivitetsnivået holder seg stabilt i aldersgruppen 20–69 år, men synker etter dette. Det er ingen
grunn til å anta at Ullensaker skiller seg mer positivt ut en Norge generelt.
Det er også blitt funnet sosiale forskjeller i fysisk aktivitet. Personer med høyere utdanning er mer
fysisk aktive enn de med lavere utdanning (Breivik og Rafoss, 2017).

8.2 Skjermtid
Digitale medier spiller en sentral rolle
i hverdagen til dagens ungdom, både
på skolen og på fritiden. De digitale
kommunikasjonsflatene gir ungdom
nye måter å komme i kontakt med
jevnaldrende på.
Det er stor variasjon i ungdoms bruk
av digitale medier. I Ullensaker oppgir
64 prosent av ungdomsskoleelevene
at de bruker minst tre timer foran
skjerm i løpet av en dag (Ungdata,
2019). Dette er over landsgjennomsnittet som er 57 prosent.
Bruken øker med alder og det er
kjønnsforskjeller i hva ungdom bruker
tiden foran skjerm på. Flere gutter Figur 20: Prosentandel ungdomsskoleelever som daglig bruker minst to
enn jenter bruker minst to timer på timer på elektroniske spill og sosiale medier blant jenter og gutter på
elektroniske spill og flere jenter enn ulike klassetrinn. Kilde: Ungdata, 2019.
gutter bruker minst to timer på
sosiale medier (figur 20).
Ungdataundersøkelsen (2019) viser også at 43 prosent av ungdomsskoleelevene og 55 prosent av
elevene på videregående skole bruker mye tid foran skjerm mellom kl. 22-06. Samtidig ser vi at rundt
halvparten av ungdomsskoleelevene og videregåendeelevene oppgir at skjermbruk har ført til at de
ikke har fått nok søvn.

8.3 Kosthold og ernæring
Et sunt og variert kosthold er viktig for å fremme god helse. I dag har mange et variert kosthold, men
inntaket av grove kornprodukt, grønsaker, frukt og fisk er ofte for lavt, og inntaket av mettet fett, salt
og sukker for høyt (FHI, 2018d). Det er sosioøkonomiske forskjeller i kostholdsvaner. Personer med
høyere utdanning har et sunnere kosthold enn de med lavere utdanning. Et sunt kosthold kan, i
likhet med fysisk aktivitet, forebygge livsstilsykdommer som hjerte- og karsykdommer, type 2diabetes og flere former for kreft (Helsedirektoratet, 2016b).
Ungdataundersøkelsen (2019) gjennomført på ungdomsskoletrinnet gjenspeiler dette. 1 av 4 oppgir
at de spiser grovbrød eller grove rundstykker minst hver dag, det samme gjelder for frukt og
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grønnsaker. 45 prosent av ungdommene oppgir at de spiser fisk minst to ganger i uka og 37 prosent
at de spiser pølse, hamburger, kebab ol. minst to ganger i uka. Når det gjelder potetgull og godteri,
oppgir 43 prosent at de spiser dette minst to ganger i uka. 18 prosent oppgir at de drikker
energidrikk minst to ganger i uka. Tallet for lettbrus og andre lettdrikker er 28 prosent. For brus og
andre sukkerholdige drikker er tallet 57 prosent. Kommunen har i 2019 ansatt en klinisk
ernæringsfysiolog som skal jobbe forebyggende og helsefremmende med fokus på barn og unge. I
dette ligger det muligheter for å sikre bedre rutiner for mat og måltider i skoler og barnehager. I
tillegg er det en ressurs for ansatte i kommunen som trenger mer kunnskap og veiledning på
ernæringsfeltet.
Også blant de eldre er kosthold en viktig faktor. Friske eldre har i gjennomsnitt et godt kosthold
(Helsedirektoratet, 2017b). Det er viktig å fremme et sunt kosthold i denne aldersgruppen for å
forebygge et for lavt inntak av energi og næringsstoffer. Kommunen har blant annet et tilbud om
matombringing til eldre hjemmeboende.

8.4 Tobakk, alkohol og andre rusmidler
Røyking og snusbruk
Helsekonsekvenser av tobakksbruk er et samfunnsproblem som det er mulig å gjøre noe med.
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder (NHS, 2018).
Røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og kroniske luftveissykdommer (kols),
samt lungekreft og andre krefttyper. Røyking er kanskje den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker
de sosiale forskjellene i sykelighet og dødelighet (Helsedirektoratet, 2018). Snus er ikke like
helseskadelig som sigaretter, men er svært avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og
kreftfremkallende stoffer (NHS, 2018).
Tall for fylket viser at andelen dagligrøykere (16-74 år) har gått ned i perioden 2009-2019 fra 16
prosent til 7 prosent, både blant kvinner og menn (SSB, 2019). Samtidig ser vi at andelen som bruker
snus daglig har gått opp fra 8 til 11 prosent i samme periode. Økningen gjelder for begge kjønn, men
andelen som snuser daglig er høyere blant menn enn blant kvinner for hele perioden. Sammenlignet
med landet for øvrig, har Akershus noe lavere andel røykere og omtrent like stor andel som bruker
snus.
Blant ungdom er det heldigvis færre som røyker. Ungdataundersøkelsen (2019) viser at 4 prosent av
ungdomsskoleelevene i Ullensaker røyker ukentlig eller daglig. Samme prosentandel svarer at de
snuser daglig eller ukentlig. Både når det gjelder røyk og snus er det en overvekt av gutter. 7-10
prosent av ungdomsskoleelevene svarer at de har røykt eller brukt snus tidligere, mens flertallet
svarer at de aldri har røykt eller snust. Ser vi på tall for videregående er det fortsatt få som svarer at
de røyker daglig eller ukentlig, men det er en økning i andelen som svarer at de snuser sammenlignet
med tallene fra ungdomsskolene. Blant elevene i videregående svarer så mye som 20 prosent av
guttene og 8 prosent av jentene at de snuser daglig.

Alkohol
Bruk av alkohol og andre rusmiddel er forbundet med en rekke sosiale og helsemessige
konsekvenser i form av sykdommer, skader og psykiske plager og lidelser. Det totale
alkoholforbruket i befolkningen er en viktig faktor for forekomsten av alkoholrelaterte sykdommer
og skader (KHS, 2018).
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14 prosent av ungdomsskoleelevene i Ullensaker oppgir at de har vært tydelig beruset siste år
(Ungdata, 2019). Andelen var 15 prosent i 2017. Det er ingen store forskjeller mellom kjønnene,
men andelen øker med alder. Blant 10. klassingene er det 25 prosent som svarer at de har vært
tydelig beruset siste år. For elever i videregående alder har 54 prosent vært tydelig beruset siste år.
Også her øker andelen med alder og det er en svak tendens til at det er flere gutter enn jenter som
oppgir at de har vært beruset siste år.

Andre rusmidler
Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Om det å prøve hasj eller
marihuana, isolert sett, er farligere enn å debutere tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det at
alkohol er et legalt og sosialt akseptert rusmiddel, mens hasj og andre narkotiske stoffer er forbudt,
utgjør uansett en viktig forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen forståelse og omverdenens
fortolkning og reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig eller ikke. Unge som bruker illegale rusmidler
har krysset en ekstra grense (Ungdata, 2019).
Andelen ungdomsskoleelever i Ullensaker som oppgir at de har brukt hasj eller marihuana i løpet av
siste år er 6 prosent, en økning på 3 prosentpoeng fra 2017 (Ungdata, 2019). På landsbasis er
andelen 3 prosent. I tillegg er det rundt 10 prosent av ungdomsskoleelevene som oppgir at de har
blitt tilbudt hasj eller marihuana i løpet av siste år.
Også blant videregåendeelever ligger Ullensaker høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder
andelen som har brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år, med 18 mot 12 prosent. Det er flere
gutter enn jenter som har brukt hasj eller marihuana og for gutter øker andelen fra 17 prosent på
VG1 til 37 prosent på VG3 (Ungdata, 2019).
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9. Helset ilstand

Foto: Ullensaker kommune

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer,
forrebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser (Helsedirektoratet, 2013).

Status:
Forventet levealder på landsgjennomsnittet for begge kjønn.
Registrert overvekt hos barn og unge.
Mange unge har gode mestringsressurser, men det er også en del som sliter med
bekymring og depressive tanker, spesielt blant jentene.
Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det gjelder psykiske
plager og lidelser i befolkningen.
Forekomst av sykdommer/ diagnoser som til en viss grad kan forebygges, er høy i
Ullensaker.
Det har vært en nedgang i antall forskrevet antibiotikaresepter i Ullensaker og
kommunen ligger på nivå med landet som helhet.
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9.1 Forventet levealder
Forventet levealder speiler dødeligheten i en befolkning, og er en viktig pekepinn på hvordan det står
til med folkehelsa i et land eller en kommune (FHI, 2018e). I Ullensaker er forventet levealder
omtrent den samme som gjennomsnittet i landet – 83 år for kvinner og 79 år for menn (KHS, 2018).
Det er en forskjell på 4,3 år i forventet levealder mellom de med videregående eller høyere
utdanning og de med grunnskoleutdanning (KHS, 2017). Gruppen med høyere utdanning har høyere
forventet levealder enn gruppen med kortere utdanning.

9.2 Egenvurdert helse
Egenvurdert helse er en subjektiv helhetsvurdering av helsetilstanden som omfatter både den
psykiske og fysiske helsen (Oslo kommune, 2019). Indikatoren er viktig for å si noe om fremtidig
sykelighet og bruk av helsetjenester (Ungdata, 2019).
Tall fra ungdataundersøkelsen (2019) viser at 67 prosent av elevene i ungdomsskolen er fornøyd
med egen helse. Dette er en nedgang på 4 prosent fra sist undersøkelse i 2017. Til sammenligning er
verdien 71 prosent på landsbasis. I den videregående skole svarer 56 prosent av elevene ved
kommunens videregående skole at de er fornøyd med egen helse. Tallet er 64 prosent på landsbasis.

9.3 Overvekt og fedme
Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk,
slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer. Overvekt og fedme kan også føre til alvorlige
psykiske helsekonsekvenser. Kroppsmasseindeks (KMI) er en formel som viser balansen mellom
høyde og vekt. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort vurderinger av sammenhengen mellom
KMI og helse for voksne, uansett alder og kjønn (FHI, 2015b). KMI over 25 er definert som overvekt,
og er forbundet med økt risiko for diabetes type 2. KMI over 30 er definert som fedme og er
forbundet med økt dødelighet og økt risiko for flere helseproblemer.
Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt
overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning. Tiltak som kan påvirke mat- og
aktivitetsvaner vil være av særlig betydning. Tiltak på samfunnsnivå kan nå flere og være mer
effektive enn kun å appellere til enkeltpersoner om å holde vekten under kontroll (KHS, 2019).
Barn og unge i Ullensaker veies og måles i 1., 3. og 8. trinn, etter anbefalinger i Nasjonalfaglig
retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet, 2019b). Data for de tre siste
årene viser at det er en økning i andelen barn og unge som er overvektige (figur 21). For skoleåret
2018/ 19 viser målingene at 17,9 prosent i 1. trinn, 20,5 prosent i 3. trinn og 15,3 prosent i 8. trinn
var overvektige. Sammenlignet med
K l a s s e t r i n n 2 0 1 6 /1 7
2 0 1 7 /1 8
2 0 1 8 /1 9
Nasjonal kartlegging av fysisk
1 7 ,9 0 %
aktivitet, ligger Ullensaker omtrent på 1 . t r i n n
3. tr in n
1 9 ,0 0 %
1 8 ,1 0 %
2 0 ,5 0 %
landsgjennomsnittet for 9 åringer
8. tr in n
9 ,7 0 %
1 2 ,5 0 %
1 5 ,3 0 %
(3. trinn) og litt under landsFigur 21: Oversikt over overvekt i 1., 3. og 8. trinn i Ullensaker i
gjennomsnittet for 15. åringer (8.
perioden 2016-2019. Kilde: Ullensaker kommune, lokal
klassinger) (FHI, 2019b).
skolehelsetjeneste, 2019.

Overvekt blant barn og unge er en utfordring som må tas på alvor, både i Ullensaker og ellers i
landet. Dette innebærer både forebyggende tiltak og tiltak overfor de familiene som er rammet.
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9.4 Psykisk helse
Psykisk helse er mer enn bare fravær av sykdom og plager. Psykisk helse omfatter også trivsel,
livsmestring og livskvalitet. God psykisk helse styrker motstandskraften i møte med belastende
livshendelser og er derfor en viktig komponent i det moderne folkehelsearbeidet (FHI, 2017c). Det er
også en sammenheng mellom høy livskvalitet og trivsel, god fysisk helse, og færre psykiske plager og
lidelser. Å skape et samfunn som fremmer god psykisk helse og livskvalitet, krever en bred
tilnærming og eierskap i alle sektorer (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019).

Barn og unge
Mestringsressurser
En stor andel av ungdomsskoleelevene rapporterer at de opplever høy mestring. Rundt 80 prosent
av guttene og rundt 75 prosent av jentene svarer at de opplever at de mestrer ulike utfordringer
(Ungdata, 2019).

Depressive symptomer og symptomer på psykiske lidelser
Det er naturlig å kjenne på at hverdagen er vanskelig i blant, særlig i ungdomsårene når det skjer
store omveltinger. Selv om mange unge sliter psykisk i perioder, er de psykiske plagene forbigående
for de fleste. For noen blir de likevel varige. Forskningen har ingen klare svar på hvorfor det er en
økning i rapporterte psykisk helseplager hos unge. Mulige forklaringer kan være større åpenhet eller
sterkere prestasjonspress (Ungdata, 2019).
20 prosent av ungdomsskoleelever oppgir at de har vært mye plaget av depressive symptomer siste
uke (Ungdata, 2019). Dette er 5 prosentpoeng høyere enn ved forrige undersøkelse i 2017. Nesten
en tredjedel av jentene oppgir at de er
mye plaget av depressive symptomer,
mot 10 prosent av guttene. Andelen
stiger med alder (Figur 22). I
videregående skole er tallet 34 prosent
for jentene og 12 prosent for guttene.
Befolkningsstudier i Norge har vist at
omkring 7 prosent av barn i førskole- og
skolealder har symptomer forenlige med
en
psykisk
lidelse
på
undersøkelsestidspunktet.
Rundt 5
prosent og av barn og ungdom i alderen
Figur 22: Prosentandel som er mye plaget av depressive
0-17 år behandles hvert år i psykisk symptomer blant gutter og jenter på ulike klassetrinn i
helsevern for barn og unge (BUP) (FHI, ungdomsskolen og videregående skole. Kilde: Ungdata, 2019.
2018f).

Tanker om fremtiden
Frem til 2015 var det en nasjonal trend i retning av at stadig flere unge trodde de ville ta utdanning
på universitet eller høyskole. Tallene for de siste årene tyder på at denne trenden er brutt eller har
flatet ut. På andre områder er det derimot en tydelig trend i retning av mindre fremtidsoptimisme.
Andelen som tror de aldri vil bli arbeidsledige har gått markert ned, og færre enn før tror de kommer
til å leve et godt og lykkelig liv (Ungdata, 2019).
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Den samme trenden ser vi i Ullensaker (Ungdata, 2019). Av ungdomsskoleelever svarer 65 prosent at
de tror de vil leve et lykkelig liv, 63 prosent tror de vil ta høyere utdanning og 22 prosent tror de vil
bli arbeidsledige. Det er negativ utvikling på alle tallene fra sist undersøkelse i 2017 (figur 23).

Figur 23: Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil leve et lykkelig liv, ta høyere utdanning og
bli arbeidsledige. Kilde: Ungdata, 2019.

Voksne
Tall fra Folkehelseinstituttet (2018g) viser at mellom én av seks og én av fire vil ha en psykisk lidelse i
løpet av et år. De vanligste psykiske lidelsene blant voksne er angstlidelser, depresjon og
rusbrukslidelser.
Figur 24 viser antall personer som har vært i kontakt med fastlege eller legevakt for psykiske plager
og lidelser. Vi ser at det er flere i aldersgruppa 15-29 år som oppsøker primærhelsetjenesten for
psykiske plager og lidelser enn befolkningen sett under ett. Det har vært en økning i antallet fra 2010
til 2018, både for hele landet og Ullensaker. Folkehelseprofilen for Ullensaker viser at kommunen
ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det gjelder psykiske plager og lidelser i
befolkningen (FHI, 2020).
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Figur 24: Antall personer (per 1000) som har vært i kontakt med fastlege eller legevakt for psykiske plager og
lidelser i Ullensaker og i landet. Kilde: KHS, 2018.

Hvert år gjennomfører kommunen en kartlegging av livssituasjonen til brukere av helse-, omsorgs- og
velferdstjenester med et rusproblem og/eller psykiske helseplager. Kartleggingen viser blant annet at
denne gruppen mangler en meningsfull aktivitet i hverdagen, har et lite nettverk og dårlig sosial
fungering (Brukerplan, 2019).
For å forebygge psykiske lidelser i befolkningen, redusere nivået av psykiske plager og for å
fremme subjektiv livskvalitet og trivsel, bør det både gjennomføres tiltak som reduserer
belastninger og sårbarhet og fremmer forhold som virker positivt på befolkningens helse.
Grunnlaget for den voksne befolkningens psykiske helse og livskvalitet legges allerede i barneog ungdomsårene.
Kilde: FHI, 2018g
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9.5 Forebyggbare sykdommer
Forebyggbare sykdommer eller ikke-smittsomme sykdommer er en folkehelseutfordring i dagens
samfunn (Nylenna, 2019). Både samfunnsforhold og levevaner øker risikoen for disse sykdommene.
Risikofaktorer er blant annet lav fysisk aktivitet, helseskadelig kosthold, røyking og alkoholbruk.
Norge har forpliktet seg på WHOs mål om å redusere prematur død (30-70 år) av de såkalte NCDsykdommene (non-communicable diseases) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes med 25
prosent innen 2025, og i FNs bærekraftsmål utvidet til en tredjedel innen 2030 (FHI, 2017d).

Hjerte- og karsykdommer
Sammen med kreft er hjerte- og karsykdommer den viktigste dødsårsaken i Norge i dag (KHS, 2018).
Både på landsbasis og i Ullensaker har menn en høyere dødelighet når det gjelder hjerte- og
karsykdommer enn kvinner. Menn i Ullensaker har også høyere dødelighet enn landsgjennomsnittet
for menn (KHS, 2017). Det har vært en nedgang i tidlig død med hjerte- og karsykdommer som årsak
for både menn og kvinner, men nedgangen har vært størst hos menn. Figur 25 viser likevel at
andelen sykehusinnlagte med hjerte- og karsykdom har gått opp for menn i Ullensaker, og passert
landsgjennomsnittet. For kvinner ligger Ullensaker litt over landsgjennomsnittet, men har det siste
årene fulgt utviklingen til landet som helhet (KHS, 2018). Dette indikerer at dødeligheten har gått
ned mer enn sykeligheten.
25
tr
e 20
is
rd
a 15
d
n
ta
s
, 10
0
0
0
1
r
e 5
P

Ullensaker, menn
Ullensaker, kvinner
Hele landet, menn
Hele landet, kvinner

0
2012-2014

2013-2015

2014-2016

2015-2017

2016-2018

Figur 25: Andel med hjerte- og karsykdom som er sykehusinnlagt, 0-74 år. Kilde. KHS, 2018

Type 2-diabetes
Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes (ATC gruppe A10B) kan benyttes som en
indikator på forekomsten av type 2-diabetes i befolkningen. Rundt 70 prosent av pasientene med
type 2-diabetes må behandles med blodsukkersenkende legemidler (KHS, 2019). Både i Ullensaker
og i Norge har det vært en økning i antall brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes
mellom 2012-2018. Man kan dermed anta at det har vært en økning av antall personer med type 2diabetes i Ullensaker i denne perioden. Figur 26 viser at det er flere menn enn kvinner som
behandles for type 2-diabetes.
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Figur 26: Brukere til behandling av type 2-diabetis (30-74 år). Kilde: KHS

Kreft
Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha
forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner
er faktorer som har betydning for kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre krefttilfeller henger
sammen med levevaner. En endring i befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale til å
redusere risikoen for å utvikle kreft (KHS, 2018).
Ullensaker ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder antall nye krefttilfeller totalt sett, også når
det gjelder dødelighet. Det har vært en nedgang i dødelighet i Ullensaker og kommunen ligger på
landsgjennomsnittet (109 per 100 000). Flere menn enn kvinner dør av kreft.
Selv om det har vært en nedgang i dødelighet, har det vært en økning i antall nye krefttilfeller for
noen krefttyper. Figur 27 viser utviklingen av nye krefttilfeller mellom 2003-2017 for ulike typer kreft
fordelt på kjønn. Det har vært en økning i antall nye tilfeller av tykk- og endetarmskreft for menn og
en nedgang siste tiårsperioden for kvinner. Når er gjelder lungekreft har det vært en nedgang i antall
nye tilfeller for menn, men en økning hos kvinner. For hudkreft har det vært en økning for begge
kjønn.

Figur 27: Antall nye krefttilfeller per 100 000 innbygger, Ullensaker. Kilde: KHS
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Muskel- og skjelettlidelser
De fleste vil i løpet av livet ha plager eller sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Muskelog skjelettsykdommer er en viktig årsak til redusert helse og nedsatt livskvalitet, og er en av de
vanligste årsakene til sykefravær og uføretrygd. Sett under ett har mange typer muskel- og
skjelettsykdommer sammenheng med økende alder, stillesittende livsstil og til dels også overvekt.
Muskel- og skjelettsykdommer er vanligere hos personer med lav sosioøkonomisk status (KHS, 2019).
Ullensaker har en høyere andel med muskel- og skjelettsykdommer enn landet for øvrig (KHS, 2018).
Det er flere kvinner enn menn som er plaget med muskel- og skjelettsykdommer. Figur 28 viser
utviklingen over tid.
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Figur 28: Brukere av fastlege/ legevakt/ fysioterapeut for muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl.
brudd/ skader), 0-74 år. Kilde: KHS, 2018.

9.6 Tannhelse
Det har vært en betydelig bedring i tannhelsen
de siste 30 årene. God tannhelse er viktig for den generelle helsen, for velvære og livskvalitet. I
tillegg kan tannhelsen i befolkningen si noe om kosthold, munnhygiene og levevaner generelt.
Uheldige kostholdsvaner, som høyt sukkerinntak, kan utgjøre en trussel mot bedringen i tannhelsen
til barn og unge. Samtidig er det et potensial for forebygging, og informasjon om tannhelse kan
derfor være nyttig kunnskap i det lokale folkehelsearbeidet (NHS, 2018).
Ullensaker ligger under fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet på indikatoren om tannhelsen
til barn på 5 og 12 år. Tall for landet og fylket (Akershus) viser at 81 prosent av 5-åringene ikke hatt
hull. For Ullensaker er tallet 75 prosent. Ser vi på hvor mange som ikke har hatt hull av 12-åringene,
er tallet 60 prosent og 63 prosent for henholdsvis landet og fylket. I Ullensaker er det bare 51
prosent av 12-åringene som ikke hatt hull (Akershus fylkeskommune, 2017b).

9.7 Vaksinasjonsdekning
For mange potensielt farlige sykdommer er vaksinasjon det mest effektive forebyggende tiltaket man
kjenner. Tall på vaksinasjonsdekning kan være til hjelp i vurdering av smittevernet i befolkningen
samt vaksinasjonsprogrammets effektivitet. Ved et effektivt vaksinasjonsprogram med høy
vaksinasjonsdekning vil det sirkulere lite smitte i befolkningen, og det vil føre til at de uvaksinerte
indirekte blir beskyttet. Dette kalles flokkimmunitet (KHS, 2019).
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I Ullensaker er 93,8 prosent av 2 åringene, 98 prosent av 9 åringene og 93,8 prosent av 16 åringene
fullvaksinerte (KHS, 2019). Landsgjennomsnittet når det gjelder vaksinasjonsdekning er 96,7 prosent
for 2 åringene, 97,5 prosent for 6 åringene og 94,5 prosent for 9 åringene.

9.8 Smittsomme sykdommer/pandemi
Den pågående koronapandemien setter fokus på viktigheten av gode planer for beredskap og
smittevern. Kommunen må ha planer for hvordan befolkningen best kan informeres om en pandemi,
hvordan befolkningen skal forholde seg om de blir syke og hvor de kan henvende seg for å få
nødvendig legehjelp i kommunen (Helsedirektoratet, 2019c).
Ullensaker kommunes smittevernplan en del av kommunenes beredskapsplaner, og beskriver
hvordan smittevernberedskapen ivaretas. Kommunen har også smittevernansvar i forhold til Oslo
Lufthavn, og det foreligger en smittevernplan for Oslo Lufthavn som en delplan til Ullensaker
kommunes smittevernplan.

9.9 Antibiotika
Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Feil
bruk av antibiotika kan føre til utvikling av antibiotikaresistente bakterier. Det betyr at antibiotika
ikke lenger har effekt på disse bakteriene. Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig
og økende problem i hele verden. En reduksjon i totalt antibiotikabruk vil bremse og sannsynligvis
redusere resistensutviklingen. I nasjonal strategi mot antibiotikaresistens er målsetningen 30 prosent
reduksjon i antibiotikabruk hos mennesker innen 2020. Folkehelseinstituttets komité for forebygging
og bekjempelse av antibiotikaresistens (Antibiotikakomitéen) har satt et langsiktig mål om 250
resepter/ 1000 innbyggere per år (KHS, 2019).
Ullensaker har hatt en jevn nedgang i forskrevet antibiotikaresepter og antibiotika utlevert på apotek
fra 2014-2018. Kommunen ligger nå på nivå med landet, 325 per 1000 innbyggere (KHS, 2018).
Arbeidet med å redusere bruken av antibiotika må fortsette for å nå målet til Antibiotikakomitéen.
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10.

Folkehel seprofil 2020

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden
i befolkningen og faktorer som påvirker denne. I
oversikten under er det en sammenligning av
noen nøkkeltall for kommunen og fylket med
landstall.
Man skal være oppmerksom på at «grønne»
verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, ettersom landsnivået ikke alltid
representerer et ønsket nivå.

For mer informasjon om folkehelseprofilen og de ulike indikatorene, se
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/.
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Verbalforslag budsjett 2020
Vedtatt i kommunestyret 10.12.19
Pkt. Vedtakstekst
Nr.
Ullensaker er i en prekær økonomisk
1
situasjon. Rådmannen bes om å utrede
følgende inntekts- og sparemuligheter på
kort og lang sikt for å imøtekomme
situasjonen kommunen har havnet i:
a) Sterkt redusert veksttempo.
b) Kostnadskutt som ikke går ut over
tjenestetilbudet.
c) Muligheter til å innhente bidrag fra
utbyggere for å dekke kommunens behov.
d) Nåværende og mulige framtidige
muligheter for å innhente bidrag fra Oslo
Lufthavn eller staten til Ullensaker
kommune for vår rolle som
vertskapskommune for landets
hovedflyplass.

Kommentarer

Rådmannen foreslår å følge
opp vedtakspunktet gjennom
en form for scenariotenking,
hvor en belyser fordeler og
ulemper ved kommunens
veksttempo.

Forventet politisk
behandling

Status høst 2020

Rådmannen vil komme
tilbake til tidspunkt for
politisk behandling.

Svart ut i KST i juni. PS 52/20

Marker med tekst og farge rødønnljjjj

Pkt. Vedtakstekst
Nr.
Eiendomsskatt på næringseiendom med
tilhørende vurderinger:







2

Inntektspotensial
Kostnader ved innføring og ved
drift av en slik ordning.
Hvilket handlingsrom som finnes
for skjerming og skåning av mindre
virksomheter på grunnlag av
omsetning, geografisk beliggenhet
og virksomhetens karakter.
Hvordan en eventuell skatt vil slå ut
for ulike typer næringsliv i
kommunen.
Rådmannen bes legge frem sin
utredning om eiendomsskatt på
næringseiendom innen 1. april
2020, samt legge opp til en politisk
prosess som muliggjør eventuell
innføring av skatten fra 1.1.2021.

Et rent og godt inneklima er viktig for
brukerne av våre bygg og for ivaretakelsen
av byggene. Renhold er således en meget
viktig del av kommunens tiltak for å sikre
dette, og posisjonen ser med bekymring på
rådmannens foreslåtte kutt i disse
tjenestene. Posisjonen ber derfor
rådmannen om å avvente iverksetting av
foreslåtte kutt i renholdstjenesten i skoler,

Kommentarer

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør OU, og
saken utredes av
økonomienheten.

Forventet politisk
behandling

Status høst 2020
Marker med tekst og farge rødønnljjjj

Innarbeidet i budsjett for
2021
FSK 17.3.20

Svart ut i første tertial
Iverksetting av tiltak er utsatt.
Rådmann kommer tilbake med
egen sak.
Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.

KST 23.6.20

Pkt. Vedtakstekst
Nr.
barnehager og institusjoner, og komme
tilbake innen 1. tertial 2020 med en
helhetlig vurdering om annen
finansiering/innsparing av disse kuttene.
Endelig stadfesting av tiltak og helhetlig
økonomisk vurdering bes redegjort for
innen utgangen av 1. tertial 2020.
Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for
3
god tilpasset opplæring. Rådmannen bes
sørge for at man når lærenormen ved alle
skolene i Ullensaker.
Skolefritidsordningen skal legge til rette for
4
lek, kultur- og fritidsaktiviteter, være en
trygg oppholdsplass for barna utover
skoletiden, samt gi barna omsorg og tilsyn.
Det bes om en sak der det gjøres rede for
dagens innhold og aktiviteter i
skolefritidsordningen i Ullensaker, samt
vurderinger av konsekvenser ved å
innlemme leksehjelp, kulturskole,
organisert idrett og andre former for
fritidsaktiviteter i ordningen. Saken legges
frem for politiske behandling i løpet av
2020.
Det bes om en sak om status og muligheter
5
for styrking av rådgivningstjenesten på
skolene, med et særlig blikk på overgangen
til videregående utdanning og yrkesfaglige
studieretninger. Saken legges frem for

Kommentarer

Forventet politisk
behandling

Status høst 2020

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør SB.

HSB 11.mars

Sak lagt fram i mars. Følges
opp i økonomiplanen

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør SB med
støtte fra kulturenheten.

Høst 2020

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør SB.

HSB orienteres muntlig
i utvalgsmøte
11.mars 2020

Marker med tekst og farge rødønnljjjj

Pkt. Vedtakstekst
Nr.
Hovedutvalg for skole og barnehage i løpet
av 2020.
Det bes om en sak der Rådmannen utreder
6
hvordan en skolematordning kan etableres
ved alle ungdomsskolene i Ullensaker.
Saken fremmes for politisk behandling
første kvartal 2020.
Ullensakerskolen står ovenfor store
7
kapasitetsutfordring i enkelte skolekretser,
og i årene som kommer må det gjøres
investeringer for å avbøte situasjonen. Det
bes derfor om en sak der det fremmes en
Skolebruksplan i løpet av 2020. Planen skal
beskriver en fremtidig skolestruktur, basert
på valide prognoser på skolekretsnivå, og
sikre at fremtidige skolebygg plasseres
strategisk og i takt med boligbyggingen i
kommunen. I dette arbeides bes det om at
man innlemmer alle tidligere utarbeidede
planer for utvidelse av kapasitet ved
eksisterende skoler.
Dersom det i arbeidet omtalt i forrige
8
punkt, viser seg at det for Borgen skole
foreligger gamle planer som det er
hensiktsmessig å oppdatere til dagens krav
med tanke på iverksetting, bes rådmannen
starte opp med dette umiddelbart.
Jessheim skal oppleve betydelig vekst de
9
kommende årene og det er behov for
utbygging av en ny stor kommunal

Kommentarer

Forventet politisk
behandling

Status høst 2020
Marker med tekst og farge rødønnljjjj

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør OU.

FSK 28.4.
HSB 29.4.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør SB.

Høst 2020

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.

2021/22

Følges opp i etterkant av
vedtatt skolebruksplan

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør SB, med

Juni 2020

Utsatt til over jul da politisk
ledelse ønsker å gå i dialog
med privat aktør som har

Pkt. Vedtakstekst
Nr.
barnehage i dette området. Det bes om at
det fremmes en politisk sak i løpet av første
halvår 2020 som synliggjør ulike
alternativer for en større kommunal
barnehage i Jessheim-området. Sambruk
med andre kommunale formålsbygg bør
vurderes.
Barnehagen er en viktig arena for lek og for
10
utviklingen av språk og sosiale ferdigheter.
Det gir barna et bedre utgangspunkt når de
skal begynne på skolen. Ordningen med
gratis kjernetid er viktig for
lavinntektsfamilier og bidrar til økt
integrering. Det bes om en sak i løpet av
2020 om status for bruk av gratis kjernetid i
Ullensaker og tiltak som kan bidra til at
gjøre ordningen bedre kjent.
Rådmannen anmodes om å være en sterk
11
pådriver for at bestemmelsene om normene
for bemanningen og pedagogtetthet i
barnehager kontinuerlig oppnås. Det bes
om at kommunen også følger opp dette
arbeidet i de private barnehagene, samt
styrker tilsynet mot disse.
Tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft og
12
kompetanse i helsetjenestene er avgjørende
for god pleie og behandling. Det bes om en
politisk sak i kløpet av 2020 der behovet
for arbeidskraft i helsetjenesten de
kommende årene belyses, samt at det

Kommentarer

Forventet politisk
behandling

støtte fra aktuelle enheter i
PKT. arbeidet.

Status høst 2020
Marker med tekst og farge rødønnljjjj

tilsagn på barnehageplasser
med formål å kunne øke den
kommunale andelen
ytterligere.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør SB.

Muntlig orientering i
hovedutvalget.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør SB

Rapporteres gjennom
tertialrapport.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør HS i et
prosjekt sammen med HR.
Vedtaket ses i sammenheng
med vedtakspunktene 17 og 24

Høsten 2020

Arbeid ikke igangsatt
grunnet Covid-19

Pkt. Vedtakstekst
Nr.
fremmes en plan for hvordan Ullensaker
kan styrke bemanningen i helsetjenesten og
tiltrekke seg ansatte med tilstrekkelig
kompetanse.
Rådmannen bes utrede kostnader med å
13
tilføre 20 nye sykehjemsplasser ved å
bygge på Kløfta bo- og aktivitetssenter.
Utredningen skal foreligge i forbindelse
med Budsjett 2021.

14

15

Det bes om at Rådmannen sørger for at
Helsestasjonen for ungdom og
utekontaktene får en kontorplass ved den
nye møteplassen for ungdom i kjelleren på
Rådhuset. Dette vil muliggjøre bedre
kontakt mellom ungdom og disse viktige
tjenestene.
Det bes om en sak i løpet av 2020 som
inneholdte tiltak for å styrke det
kommunale arbeidet med forebygging av
selvmord.

Kommentarer

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør HS.
Det er påkrevd med egen
bevilgning for å gjennomføre
utredningen. Rådmannen
kommer tilbake i 1.tertial med
vurdering av faktisk behov.
Vedtaket følges opp av
Kulturenheten

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør HS.

Forventet politisk
behandling

Status høst 2020

4. kvartal 2020

Det skal utarbeides en KVU
for pleie og omsorg ila 2021.
PKT koordinerer prosjektet.

Ses på i forbindelse
med planlegging av
ungdomstilbudet
1.kvartal 2020

Blir ivaretatt i Atlas

HHS 11.3.2020

Behandlet i HHS 11.3.2020

Marker med tekst og farge rødønnljjjj

16

Rådmannen bes om i forkant av budsjettet
for 2021 å synliggjøre konsekvensene og
mulighetene ved å tilbakeføre helsestasjon
på Bakke skole på Kløfta for barn (0-5 år).

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør HS med
støtte fra Komei

Juni 2020

Rådmannen vil komme
tilbake til
helsestasjonstilbudet i 2021,
og i samsvar med den
dreiningen som er vedtatt
innenfor Helse

17

Sykefraværet i Ullensaker kommune er for
høyt. Rådmannen bes om innen utgangen
av første halvår 2020 å fremme en politisk
sak der en belyser årsakene til det høye
sykefraværet og foreslå konkrete tiltak til
hvordan sykefraværet skal reduseres. Det
bes om at dette arbeidet inkluderer tiltak
for å styrke folkehelseperspektivet i all
kommunal virksomhet og planlegging.

Vedtaket følges opp av
Personalenheten

FSK 16.6.2020
KST 23.6.2020

18

Det siste året har det vært en tiltagende
bekymring knyttet til negativ utvikling i
ungdomsmiljøet i Ullensaker, blant annet
hva gjelder vold og rus. Rådmannen bes
fremme en politisk sak innen utgangen av
første halvår 2020 der status for
ungdomsmiljøet i Ullensaker belyses, samt
at rådmannen bes komme med konkrete
tiltak for å styrke forebyggingen blant
ungdom. Blant annet bes det om å utrede
muligheten for å utvide det psykososiale
kriseteamet til også å arbeide
forebyggende, samt se på muligheten for å

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør HS. (SLTkoordinator + kulturenheten)

HHS 10.6.20
KST 23.6.20

Administrasjonsutvalget har
og har hatt fokus på
sykefravær i 2020, og det er
i den forbindelse avholdt
egen konferanse med dette
tema. Rådmann har initiert
en egen prosess rundt
arbeid med sykefravær.
Dette arbeidet er i
startfasen.
Det gjennomføres workshop
den 27.10.20 i tråd med KST
sin behandling i møte
05.09.20. Egen sak fremmes
vår 2021.

19

20

21

styrke samarbeidet med nabokommuner
som har lyktes i sitt forebyggende arbeid.
Aktiviteter for beboere ved kommunens
institusjoner er helt avgjørende for god
livskvalitet. Det bes om en sak i løpet av
2020 der rådmannen foreslår tiltak for å
styrke aktivitet for kommunens
institusjonaliserte, blant forslagene som
skal utredes er en aktivitør
koordinatorstilling for PRO-enhetene i
kommunen som skal koordinere aktiviteter
og frivillige, i tillegg bes det utredet
hvordan beboere med fast plass på
sykehjem med demens kan få tilbud om
Hjerterommet.
Rådmannen bes om å fremme en politisk
sak i løpet av første halvår 2020 der
konsekvensene av å holde barnetrygden
utenfor ved beregning av sosialhjelp
utredes. Målet er å innføre slik ordning i
forbindelse med en tertialrapportering i
kalenderåret, når saken foreligger.
Klima, miljø og bærekraft skal være et
styrende prinsipp for alle Ullensakerkommunes virksomheter. Ullensaker skal
jobbe mot et mål om å bli CO2 nøytral
innen 2030. Rådmannen bes derfor om å
utarbeide et årlig klimaregnskap, etter
modell fra Oslo kommune, for å få oversikt
over hvordan kommunens virksomhet
påvirker klima og miljø. I tillegg bes
rådmannen i løpet av 2020 starte opp med

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør HS.

Behandlet av HHS i sak PS
46/20

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør HS.

Våren 2020

Behandlet i sak PS 49/20

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.

Våren 2020

Anbefales utsatt til 2021

Det utarbeides et notat med
oversikt over allerede
igangsatte strategier og vedtak
på området, som grunnlag for
videre beslutninger.
Det er utarbeidet
klimaregnskap for 2019. Det

22

23

24

planlegging av et arbeid som kan lede oss
frem mot en konkret klimaplan for å nå
målene. Arbeidet kan gjerne gjøres i
samarbeid med våre nabokommuner.

bør diskuteres hvorvidt det er
behov for årlige klimaregnskap
eller om man bør kjøre dette i
2- eller 3-årige sykluser

Lokal luftforurensing er et økende problem,
og skaper helseproblemer for barn og
voksne med luftveislidelser. Rådmannen
anmodes derfor om å utrede en
støtteordning til innbyggere som bytter til
rentbrennende peisovn eller andre
fornybare energikilder, i områder med høy
lokal luftforurensing.
Rådmannen anmodes om å utarbeide tiltak
for å redusere matsvinn i offentlige
institusjoner.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT, og
utredes av enhet for Plan og
næring.

Ses i sammenheng med
skolematordningen

Ullensaker har for høy andel
Vedtaket følges opp av
deltidsstillinger, for høyt sykefravær og for kommunaldirektør OU, og
stor bruk av eksterne vikarer. Dette er
utredes av Personalenheten.
fordyrende for driften og bidrar til dårligere
kvalitet i tjenestene. Det foreslås derfor å
innføre en kommunal vikarpool i
samarbeid med nabokommuner. Denne
vikarpoolen skal ha fast ansatt, kvalifisert
personell som kan gå inn i tjenestene på
kort varsel og bidra ved fravær.
Rådmannen bes fremme en politisk sak for
innføring av kommunal vikarpool i løpet av
2020.

Høsten 2020

Anbefales utsatt til 2021

Arbeidet er utsatt.
Rådmannen vil komme
tilbake til dette i løpet av
1.halvår 2021
Saken er utsatt som følge av
pandemien.
Det er igangsatt et arbeide
med å se på tiltak for
redusert sykefravær. Det er
naturlig at dette ses i en
sammenheng.

25

Sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet
er et økende problem, særlig i enkelte
bransjer. Gjennom detaljerte og
kvalitetssikrede anbudsprosesser skal
Ullensaker kommune bidra til at seriøse
oppdragstilbydere gis reell mulighet til å nå
opp i anbudsprosesser. Det bes derfor om
en sak som skal utgjøre
beslutningsgrunnlag for innføring av
seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser i
Ullensaker, etter modell fra Oslo og
Akershus. Følgende elementer bør inngå i
seriøsitetskravene:

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT, og
utredes av Prosjektkontoret i
samråd med ØRIK.

April 2020

Dette ivaretas allerede i våre
konkurranser gjennom
etablerte krav til tilbydere.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT, og
utredes av Prosjektkontoret og
VARV, i samarbeid med ØRIK.

Høst 2020

Sak 1.halvår 2021.

a) I alle offentlige anskaffelser med verdi
over kroner 500 000 skal det stilles krav
om tarifflønn og anstendige arbeidsvilkår i
alle leverandørledd, samt
b) Krav om lærlinger
c) Krav om faglært kompetanse
d) Krav om tarifflønn mellom oppdrag
e) Krav om norskkunnskap for
nøkkelpersoner
f) Tiltak mot sosial dumping og svart
økonomi.
26

Administrasjonen bes avklare om det er
mulig å arbeide for mer innovative
anskaffelser gjennom å utvikle kommunens
egen kompetanse til å ta i bruk statlige
støtteordninger, og vurdere bruk av
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anskaffelseskonsepter som offentlig
forsknings- og utviklingskontrakt og
industriell utviklingskontrakt (OFU/IFU).
Det bes fremmet en politisk sak om
arbeidet i løpet av 2020.
Å styrke lokalt næringsliv er en prioritert
politisk oppgave. Det bes fremmet en
politisk sak i løpet av 2020 der rådmannen
redegjør for kommunens bruk av lokalt
næringsliv i anbudsprosesser og ved
anskaffelser, samt at det fremmes forslag til
hvordan dette kan styrkes. Rådmannen bes
blant annet se på muligheten for å utforme
offentlige anbud på en måte som gjør det
mulig for små lokale bedrifter å delta der
det er hensiktsmessig.
Det bes om en sak som viser hvor mange
lærlinger Ullensaker kommune har i ulike
deler av sin virksomhet, samt hvordan
kommunen kan finne plass til flere
lærlinger i egen virksomhet. Saken legges
frem for politisk behandling i forkant av
budsjettprosessen for 2021.

Rådmannen bes i løpet av første halvåret i
2020 om å starte arbeidet med å styrke
flerkulturell kompetanse gjennom det
pågående arbeidet med den nasjonale
barnevernsreformen uten at det påfører
kommunen ekstra utgifter.
«Minoritetskompetanse og

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT, og
utredes av Prosjektkontoret,
Komei og VARV i samarbeid
med ØRIK.

Høst 2020

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør OU, og
utredes av Personalenheten.

Sak behandlet i
Alle kvalifiserte søkere
Administrasjonsutvalget bosatt i Ullensaker er
og FSK i juni.
vurdert til læreplass i 2020,
og har fått tilbud om
læreplass. Nye søkere vil bli
vurdert fortløpende.
Målsettingen er 1 pr. 1000
innb. Høsten 2020 har
kommunen 38 lærlinger.
Orientering i HHS juni
2020

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør HS og OU.
Utføres gjennom enhet for
Barnevern med støtte fra
Personalenheten.

Behandlet i PS 27/20
Et utkast til
anskaffelsesstrategi er
utarbeidet.
Saken kan legges fram i
ønsket møte, f.eks første
møte på nyåret.

relasjonskompetanse i barnevernet» er to
anbefalte videreutdanninger hos Bufdir,
som er særskilt relevante i denne
sammenheng.
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Ullensaker skal være en tilgjengelig
kommune for alle. Å sikre at alle
innbyggere kan delta på alle arenaer i
kommunen er viktig. Derfor skal
kommunen de kommende årene øke
innsatsen for universell utforming av alle
kommunens tjenester, bygg og
ansvarsområder. Rådmannen bes fremlegge
en rapport som viser dagens status og en
prioritert plan over tiltak for å sikre en god
tilgjengelighet i Ullensaker. Arbeidet skal
gjøres i samarbeid med Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådmannen anmodes om å sette i gang
planlegging av utvikling i Romsaasparken
iht. forslaget fra administrasjon og
landskapsarkitektene, slik at den kan være
klar for innbyggernes bruk våren 2023.
Rådmannen anmodes samtidig å legge inn
nødvendige investeringsmidler til
prosjektet i fremtidige budsjett.
Rådmannen bes sørge for at arbeidet med
egne kommunedelplaner for Mogreina og

Overordnet strategi for
rekruttering.
Se på hvordan vi
organisasjonsmessig gjenspeiler
befolkningssammensetningen i
større grad.
Vedtaket følges opp av
Sikres gjennom en
kommunaldirektør PKT og OU.
prosess med KRMNF.
Det inviteres til en workshop
om retning og omfang,
sammen med KRMNF.

Høst 2020.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.
Forprosjektet er ferdig. Videre
arbeid er avhengig av
investeringsbevilgning dersom
anbudskonkurranse mm skal
forberedes.

Iverksetting krever
bevilgning av
investeringsmidler.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.

2022.
Avhenger av bevilgning
driftsmidler

Utsatt til 2021

Må avklares i budsjett 2021

2021

Avhenger av bevilgning i
budsjett 2022

Sand igangsettes i løpet av
økonomiplanperioden 2020-2023.
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Rådmannen bes fremme en sak i løpet av
2020 der status for trafikksikkerhet ved
bygdeveger belyses, samt at det fremmes
forslag til tiltak som kan bedre
trafikksikkerheten, slik som fartsdempere
ved gårdstun og annen sårbar bebyggelse.
Det iverksettes et innledende arbeid knyttet
til å områderegulere område S5 i byplanen
i løpet av 2020.

Det er stor interesse og oppmerksomhet
rundt steds- og byutvikling i Ullensaker.
Hamar kommune har hatt stor suksess med
innbyggerinvolvering med sin Bylab. En
bylab informerer, involverer og aktiviserer
innbyggerne, og den kan virke
konfliktdempende og heve kvaliteten på
utviklingen. Rådmannen bes i løpet av
2020 utrede hvordan et tilsvarende tiltak
kan gjennomføres på Jessheim.
Rådmannen bes sørge for at
fundamentering, tilslutning av strøm, vann
og avløp og overflateoppussing av kiosken
ved Nordbytjernet. Det bes fremmet en sak
for politisk behandling i løpet av første
halvår 2020 om driftsmodell for kiosken.
Det forutsettes at driften er
selvfinansierende.

Det vil kreve egen bevilgning
for utarbeidelse av planene.
Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT og tas
inn som tiltak i
trafikksikkerhetsplanen.

Tatt inn i
Sak/notat fremmes høst
kommunestyrets
2020
vedtak PS 29/20 av
trafikksikkerhetsplanen.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.
Avhengig av bevilgning, eller
avtale med aktørene om privat
finansiering.
Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.

Sak om mulig privat
finansiering, Vår 2020.

Høst/vinter 20/21

Høst 2020

Åge? Bylab ble tatt ut av
investeringsbudsjettet juni
2020

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.

Fullført

Fullført
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Omdømmebygging for lokalsamfunn dreier
seg i stor grad om å utvikle, og å
synliggjøre gode stedskvaliteter. Og det
henger sammen med omstilling.
Rådmannen oppfordres derfor til å
igangsette arbeidet i 2020 med å ta del i
Innovasjon Norge sitt
Omdømmebyggingsverktøy.
Det har tidligere vært utarbeidet en plan for
parken i Nordkisa, kjent som Kisaparken.
Parken er ikke ferdigstilt, og rådmannen
bes derfor å legge frem en
kostnadskalkyle for å ferdigstille
arbeidet innen utgangen av første halvår
2020.
Rådmannen bes starte et innledende arbeid
med tanke på realisering av et helårs
skianlegg i Randbydalen. Dette arbeidet må
løses innenfor eksisterende rammer.
Arbeidet skal resultere at forhold knyttet til
finansiering av investering og drift, forhold
til grunneiere, mulige veier til realisering,
samt andre faktorer av betydning legges
frem for politisk behandling.
Rådmannen bes sørge for at kommunen
bidrar til fremdrift i arbeidet med
realisering av et nasjonalt fotballanlegg på
Olaløkka.
Alle barn må ha mulighet til å delta på
sports- og fritidsaktiviteter. Det bes om en
sak der det fremmes tiltak for å styrke
utlånsordningen av gratis sports- og

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør OU.
Arbeidet gjøres av enhetene
Kommunikasjon og Plan- og
utvikling.

Arbeidet er ikke igangsatt
som følge av pågående
pandemi

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT, og
utredes av Komei.

HTIK 10.6.20
FSK 16.6.20
KST 23.6.20

KOMEI har sak med
kostandskalkyle klar til HTIK
4.nov 2020

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.
Ikke mulig å gjøre dette
innenfor eksisterende rammer.

Avhenger av bevilgning.

Avhengig av bevilgning
Rammene er ikke
tilstrekkelig til å
gjennomføre tiltaket

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.

Vår 2020

I prosess. Avhengig av
fotballtinget. Venter på
vedtak 2021.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT ved
Park og idrett.

Orienteringssak vår
2020

KOMEI legger frem sak i nov
2020.
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fritidsutstyr for barn. Saken legges frem
for politisk behandling i løpet av 2020.
Ullensaker kommune bruker i 2020 1,1
millioner kroner på å hjelpe barn og unge
fra familier med dårlig økonomi, eller
andre særegne forhold, slik at de kan drive
med idrettsaktiviteter. Ordningen
administreres av idrettsrådet, og fungerer
svært godt. Rådmannen bes før
budsjettbehandlingen for 2021 om å
undersøke hvordan vi kan få til en
tilsvarende ordning for barn og unge som
vil drive med kulturaktiviteter på fritiden.
Det er viktig å styrke den politiske
styringen og demokratiske kontrollen med
interkommunale selskaper. Det bes om en
sak der kommunens eierskapsmelding skal
tas opp til ny behandling for å sikre god
politisk representasjon i styrer og
overordnede organer. Saken fremmes i
løpet av første halvår 2020.
Øke transparens og tillit til kommunens
prosesser er svært viktig. Det bes om en
sak der de ulike aspektene ved å melde
Ullensaker kommune inn i Transparency
International belyses, samt ulike modeller
for å opprette et lobbyregister. Saken
fremmes for politisk behandling i løpet av
2020.
Kommunen skal ikke lenger betale for
alkohol til folkevalgte ved aktuelle
sammenkomster.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør PKT.
Utredes av Kulturenheten i
samråd med Park og idrett.

Sommer 2020

Ordning utredet, behandlet i
HTIK 2.9.20 Videre
iverksetting er avhengig av
budsjettmidler

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør OU. Utredes
av juridisk rådgiver.

FSK 16.6.20
KST 23.6.20

Arbeidet igangsettes etter at
evalueringsutvalget har
levert sin rapport.
Rådmannen antar at de
samme personene vil delta i
arbeidet med revisjon av
eierskapsmeldingen.

Vedtaket følges opp av
kommunaldirektør OU. Utredes
av Juridisk rådgiver med støtte
fra innkjøpsrådgiver og
Personalenheten

Høst 2020

Sak kommer til behandling i
februar 2021

