
   

 

 Side 1 

 

Innstillinger og innspill fra tidligere behandlinger 

 

Sak 82/16 Tiltaksplan for folkehelse: 
 

Innspill fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet: 

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende enstemmig felles 

innspill til Tiltaksplan for folkehelse til kommunestyret:  

 

Innspill til avsnitt Overordnede strategier og tiltak: 

 

Innspill til punkt nr. 4 Involvere og aktivisere organisasjonen i folkehelsearbeidet: 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Folkehelsegruppa skal være representert av en 

representant fra både Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Innspill til punkt nr. 6 Bruke kommunikasjon for å inspirere befolkningen til å ta vare på egen 

helse: 

Kulepunkt 2 tilføyes følgende tillegg: Legge inn tips til folkehelsefremmede tiltak ikke bare 

digitalt, men også i eksempelvis aviser, kulturkalender o.l. 

 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Samarbeidsavtale mellom Nordre Land kommune og 

frivillige organisasjoner. 
 

Innspill til avsnitt enhetsvise tiltak: 
 

Innspill under enhet familie og helse: 

Siste kulepunkt: Vurdere å etablere friskliv senior med fallforebyggende tiltak og 

helsefremmende tiltak for pensjonister endres til følgende:  

Vurdere å etablere friskliv senior og helsefremmende tiltak for pensjonister, eksempelvis 

fallforebyggende tiltak. 

 
Innspill under enhet tilrettelagte tjenester: 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Legge til rette for meningsfull fritid for 

funksjonshemmede. 

 
Innspill under enhet kultur: 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Økt fokus på kultur for funksjonshemmede, eksempelvis 

en egen stillingsressurs på 10 % – 15%  for koordinering av kultur for funksjonshemmede. 

 
Innspill under enhet kulturskole: 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Opprette flere tilbud på kulturskolen, eksempelvis teater 

og lesegrupper. 

 

Innspill under enhet teknisk, drift og eiendom:  

Punkt 4: Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger og gatebelysning endres til følgende: 

Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger, gatebelysning og ledelinjer for svaksynte. 

 



   

 

 Side 2 

 

Innspill fra AMU: 
 

Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i sak 16/16 om Røykfri arbeidstid, pkt. 3: 

 

Arbeidsmiljøutvalget anbefaler at kommunestyret vedtar «Tobakksfri arbeidstid», når de skal 

behandle Tiltaksplan for folkehelse 2016-2019 på nytt i møte 22.11.2016. 

 

 

 

Behandling i Hovedutvalg for levekår: 

 

Behandling i Hovedutvalg for levekår: 

 

 

Vedtak: 

 

1. Tiltaksplan for folkehelse vedtas. 

 

 

 

Behandling i kommunestyret 06.09.16 sak 54/16: 

 

Behandling i Kommunestyret: 
 

Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag: 

1. Til kapittelet «Ansatte i Nordre Land kommune» s 13: Kulepkt 2 strykes. 

 

Liv Solveig Alfstad (Ap) fremmet følgende forslag:  

1. Endringsforslag til side 8 i folkehelseplanen: Utpeke eller ansette en 

ressurs/prosjektleder innen søknadsskriving endres til Utpeke en ressursperson innen 

søknadsskriving. 

 

Avstemming:  

i. Engs forslag falt med 6 mot 21 stemmer. 

ii. Alfstads forslag enstemmig vedtatt 

iii. Planen vedtatt med 22 mot 5 stemmer 

 

Vedtak: 

 

1. Tiltaksplan for folkehelse datert 06.09.2016 vedtatt med følgende endring: 

 

 Endring i tiltaksplan for folkehelse kulepunkt 3 under avsnitt «Finansiere prosjekter 

med tilskuddsmidler»: 

«Utpeke en ressursperson innen søknadsskriving» 

 

1. Tiltaksplanen for folkehelse vedtas. 

 

 

 

 



   

 

 Side 3 

 

Sak 84/16 Bosetting av flyktninger 2017: 
 

Behandling i Formannskapet: 

 

Mieke Punie funnet habil. 

 

Vedtak: 

 

1. Nordre Land kommunestyre vedtar å bosette 20 flyktninger i 2017,  

2. Det bosettes ikke enslige mindreårige flyktninger. 

3. Bofellesskapet fases gradvis ut. Kommunen sørger for at de som allerede er etablert, får   

    nødvendig oppfølging, så lenge de har behov og rett til dette.  

4. Det delegeres til Rådmannen å vurdere hvem som skal bosettes av familier, enslige voksne  

    og evt. enslige mindreårige om behovet endrer seg. 

5. Bosettingen forutsetter tilgang på egnede boliger.   

6. Ny bolig på Fagertun brukes til å bosette voksne og familier, og evt andre i kommunen med  

    behov for bolig.  

 

Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.  

 

 

 

Sak 85/16 3. Kvartalsrapport 2016 

 

Behandling i Formannskapet: 

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar 3. kvartalsrapporten til etterretning. 

 


