FOLKEHELSE
Lov om folkehelsearbeid heimlar krav til kommunane om eit skriftleg oversyn over folkehelsa
og korleis denne er spreidd i folkesetnaden. Dette er Etne kommune sitt oversyn.

1. MARS 2016
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BAKGRUNN

Folkehelseoversikt er eit oversyn over helsa slik den er spreidd i folkesetnaden med
påverkingsfaktorar for god og dårleg helse. Oversynet er basert på informasjon frå statlege,
fylkeskommunale og kommunale kjelder. Etne er samanlikna med landet, fylket og/eller
kommunegruppe 1. Kommunar i same kommunegruppe har om lag same økonomiske
føresetnader som Etne kommune.
Det er lovpålagt at dokumentet vert revidert kvart fjerde år, i samband med utarbeidinga av
planstrategien. Det er likevel tenleg at dokumentet vert revidert årleg – for å halda
politikarane og administrasjon merksame på utviklingstrekk. Dokumentet skal gjerast
offentleg og skal ikkje vera politisk i følgje rettleiaren. Første revisjon er tenkt til våren 2017.

Arbeidet med folkehelseoversikta er heimla i Lov om folkehelsearbeid § 5:
«Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative
faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:
a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og
25,
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 33 og
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på
befolkningens helse.
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere
konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen
som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.»

Folkehelseoversikta er eit samarbeid mellom ulike delar av kommuneorganisasjonen.
Einingsleiarar og representantar frå helse, pleie og omsorg, utvikling, drift og vedlikehald,
NAV med fleire har gjeve informasjon til dokumentet.
Helsedirektoratet sin rettleiar «God oversikt – en forutsetning for god folkehelse» har vore
førande for arbeidet og det er i hovudsak tema nemnde i direktoratet sin rettleiar som er
vurdert.
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I denne første utgåva er det berre nytta informasjon som allereie var tilgjengeleg. Til vidare
revisjon av dokumentet bør ein lokalt innhente ny informasjon og statistikk. Dette gjeld til
dømes skadestatistikk, kva grad innbyggarane (særleg barn og unge) når det daglege målet
om fysisk aktivitet (60/30 min kvar dag), og sosial integrering.
I ein revisjon må ein vera kritisk til den informasjonen som til kvar tid er tilgjengeleg. Til
dømes har ein nytta Ungdata-undersøkingane frå 2012 og 2015, kor ungdom frå Etne har
svara på spørsmål om helse, trivsel og bruk av både rusmidlar og tobakk. Sidan
vidaregåandeopplæring korkje er obligatorisk eller knytt til éin kommune kan ein ikkje gå ut
frå at undersøkinga er representativ for ungdom som bur i Etne eller for aldersgruppa.

Fleire vurderingar er gjeven undervegs men ikkje alle avsnitt har like tydlege konklusjonar,
da ikkje alle trendar er eintydig positive eller negative.

Til sist, har du tips til utbetringar av oversynet, set me pris på attendemelding. Merk
eventuelle innspel og tips med «folkehelseoversikt».

Etne 1. mars 2016
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1. FOLKESETNADSSAMANSETTING

1.1 FOLKETAL
Folketalet har sidan 1970 gått både opp og attende fleire gonga (sjå figur 1 for illustrasjon av
utviklinga). 1988 var eitt toppår med 4119 innbyggarar, lågaste folketalet var i 1976, med
3828 innbyggjarar. Frå 2009 har folketalet vore stigande og ein nærmar seg no folketalet ein
hadde i 1988. 1. januar 2016 var innbyggartalet i Etne kommune 4106.

Figur 1: Folketal i Etne kommune, variasjon i folketalet dei siste 45 åra. Legg merke til at ytterpunkta held seg
innanfor ein variasjon på om lag 300 personar (jf. SSB - tabell 06913).

1.2. FØDDE
Frå folketalet nådde sin topp i 1988 og fram til i dag ser ein at levandefødde varierer
høvesvis mykje frå år til år. Den langsiktige trenden er derimot negativ, altså færre fødslar
per år (sjå vedlegg C). Folketalsframskrivingane til Statistisk sentralbyrå (SSB) og
fylkeskommunen ventar kring 48 fødde per år, òg i åra som kjem. Framskrivingar bygger
mellom anna på snittet frå dei siste åra (jf. SSB - økonomiske analysar 4/2014). Snittet for
levandefødde i Etne kommune ligg på kring 45-50 barn per år (sjå grøn kurve på figur 3).

1.3. ALDERSGRUPPER OG KJØNN
I aldersgruppene 20-66, som talde 2377 personar 1. januar 2015, var det 165 fleire menn
enn kvinner. Denne skilnaden jamnar seg ut mot 79 år, so aukar kvinnene i høve til menn frå
2
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rundt 84 år og eldre (jf. figur 2). I aldersgruppa 20-66 år var skilnaden større enn kva
skilnaden i tal på fødde gutar og jenter skulle tilseie. Årsaka skuldast truleg utdanning og
jobbmoglegheiter. Arbeidsmarknaden i Etne er tilpassa ein arbeidsstyrke med mindre behov
for høgare utdanning. Kvinner tek i litt større grad enn menn høgare utdanning, og kan
derfor ha ein høgare grad utflytting. Kommunen er merksam på skilnaden, men ser ikkje
noko grunn til uro.

Figur 2: Befolkningspyramide med oversikt over kjønnsfordeling og alder, 1. januar 2015 (jf. SSB. Fangstdato
19.11.2015). Det varierer frå år til år om det er flest kvinner eller menn, men jamt over er det fleire menn,
særleg frå 20 -66 år, skilnaden held seg heilt til dei øvste aldersgruppene.
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1.4. OVERSIKT OVER ÅRSAKENE TIL FOLKETALSAUKEN DEI SISTE ÅRA
Det er ulike årsaker til endring i folkesetnaden, sjå figur 3. Fødslar og dødsfall vekslar mellom
å vera over og under 50 per år. Til- og fråflytting har største utslag, med ei til- og fråflytting
på over hundre personar årleg. På kort sikt har til- og fråflytting meir å seia for
folkesetnadsendringane enn fødselstala. Kurva for folketilvekst følgjer derfor kurva for
nettoinnflytting.

Figur 3: Inndeling av årsaker til folketalsendringar frå 1988 (toppåret) til 2015. Kurvene syner endringar i
kalenderåret (jf. SSB - tabell 06913). Både utflytting og innflytting syner ein nedgang i 2014. Om dette
skuldast stabilisering, eller ei ny retning med mindre flytting, er enno tideleg å sei. Legg merke til korleis
kurva for folketilveksten følgjer nettoinnflyttinga, medan kurva for fødselsoverskotet går sine «eigne baner».
Sjå elles vedlagt tabell over folketilveksten, der ein skil mellom innvandring og innanlandsflytting.

1.5. FOLKETALSFRAMSKRIVING
Det er ulike faktorar som verkar inn på framskrivingane, til dømes fødselstal,
gjennomsnittleg alder ved død (fødselsoverskot), og til- og fråflytting, både nasjonalt og
internasjonalt.
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Det er venta ein auke i folketalet i åra framover, både i SSB sitt MMMM alternativ (middels
fruktbarheit, middels levealder, middels innanlandsflytting og middels innvandring) og i
fylkeskommunen sine framskrivingar, (sjå www.statistikk.ivest.no). SSB sine framskrivingar
av folketalsendringar er vist i vedlegg D2 og er inndelt etter funksjonell alder.
Fylkeskommunen ventar ei større auke i folketalet enn SSB. Samanliknar ein til dømes året
2035; reknar fylkeskommunen i sitt hovudalternativ med eit folketal på 5259, medan SSB sitt
hovudalternativ reknar med 4820 innbyggarar. Fylkeskommunen si framskriving ventar ei
auke på over 1000 personar på 20 år, og føreset derfor ein tilvekst på minst 50 personar i
året. Til orientering var folkeveksten i 2015 på tre personar.
Generelt kan ein seia om folketalsframskrivingane at fødselstala er venta å helde seg relativt
stabile med eit snitt på 50 barn i året. Dei store endringane i aldersgrupper er venta for
gruppene på 45 år og oppover, med høvesvis auke i eldre. Dei siste åra har mykje av
folkeauken vore grunna arbeidsinnvandring, (jf. vedlegg B). Held endringane i norsk
arbeidsmarknad fram kor industrien har møtt på hardare tider, særleg oljetilknytt industri og
tenesteverksemder, er det grunn til å tru at dette kan få følgjer òg for folketalet i Etne.
Arbeidsinnvandring er avhengig av tilbod og etterspurnad i arbeidslivet, verdien på den
norske krona, og kor mykje arbeidsinnvandrarar tenar på å arbeida her. Vidare er
flyttestraumar over landegrenser avhengig av ro og uro i verda generelt.
Tredje kvartal 2015 hadde noko større utvandring enn tidlegare år på nasjonalt nivå (jf.
vedlegg B). Vedlegget syner at Etne over tid har vore avhengig av innvandring for å få auke i
folketalet. 2011, 2012 og 2014 var unntak, med litt fleire innanlandstilflyttarar enn
innanlandsutflyttarar.
Framskrivingar skal alltid nyttast med atterhald, SSB reknar med at etter fem år vert
framskrivingane meir usikre. Auken i tal på eldre er jamvel «sikrare» enn auken i yngre
innbyggarar - sett at ein ikkje får store endringar i levealder. Stabilitet i auken på eldre i
framskrivingane har med når i livet ein flytter. Nokre flytter når dei blir pensjonistar. På tvers
av kommunegrenser er det fleire som flyttar i samband med arbeid eller familiesituasjon (jf.
SSB - tabell 09587). Ser ein på folketalsframskrivingane inndelt etter funksjonell
aldersinndeling vedlegget (D1), er det venta ei stor auke i talet på eldre fram mot 2040.
Likevel, ein slik prognose kan endrast ved forandringar i samfunnet, til dømes endringar i
arbeidssituasjon før ein når pensjonsalder.

1.6. HUSHALD
Generelle endringar i bumønster peikar på at me bur færre og færre i kvart hushald. I 1960
var det eit snitt på 3,3 personar per hushald i Noreg, i 2011 var snittet på 2,2 personar (jf.
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SSB - «Folke- og boligtellingen, husholdninger, 2011», 18.12.2012). Tal på aleinebuande er
aukande, dette gjeld òg for Etne.
Det er venta ei framleis auke i tal på aleinebuande i Etne kommune (jf. figur 4). Det er ulike
årsaker til at fleire av oss vert aleinebuande. Nokre vel å vera aleine, andre er ufrivillig
aleinebuande. Stønadsordningar gjer at fleire har hatt høve til å bu aleine no enn tidlegare.
Det er ei stor auke i utbygging av mindre og fortetta bustadeiningar, særleg etter 90-talet
har ein sett ein auke i talet på leilegheiter, lågblokker og rekkehus. Sidan bustadstellinga i
1990 (jf. SSB - tabell 09808) har det kome til 61 nye einebustader i Etne, og 123 nye einingar
i kategoriane tomannsbustad, rekkehus, bustadblokk og bygning for bufellesskap. Auken for
einebustader tilseier ei vekst på 4,6%.
Samstundes har bankane dei siste åra stilt høgare krav til eigenkapital. Høgare krav til
eigenkapital kan gjera det vanskelegare å komma seg inn på bustadmarknaden.
Aleinebuarar, anten frivillig eller ufrivillig, kan vera meir sårbare i høve til sjukdom eller tap
av inntekt, da det ikkje er nokon å dela utgifter og byrder med.

Figur 4: Prognosane er køyrt i fylkesprognoser.no og er produsert av Hordaland fylkeskommune (Statistikk i
vest, sist oppdatert 23.2.2015. Fangstdato 30.11.2015). Prognosane bygger på fødselsoverskot og eigne
prognosar for flytting. Fylkeskommunen legg til grunn ei høgare innvandring over lenger tid i høve til SSB
sine prognosar og gjer merksam på at prognosen er veldig usikker.

1.7. VURDERING AV FOLKESAMANSETTING OG FOLKESETNADSTRENDAR
Det har vore ei god utvikling med vekst dei siste åra. Truleg har kronekurs og ein
arbeidsmarknad med mangel på arbeidskraft vore drivarar for utviklinga, da det er
innvandring som har sikra folkevekst. Vekst i busetnaden i Etne har delvis vore styrt av
faktorar som me ikkje rår over lokalt. Tre av dei fem siste åra har innanlandsflyttinga til Etne
6
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synt ei positivt utvikling. Noko som gjer at framtida framleis er open. Heile folketilveksten i
2015 var berre på tre personar og fødselsoverskotet var på fire personar (jf. figur 3).
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2. OPPVEKST OG LEVEKÅRSTILHØVE

2.1. FAMILIAR MED LÅG INNTEKT
Etne kommune kjem noko betre ut enn fylket og landet, med prosentvis færre privathushald
med relativt låg inntekt (sjå figur 5). Studenthushald er ikkje inkludert i statistikken.

Figur 5: Personar i privathushald med årleg inntekt etter skatt per forbrukseining under 60% av
medianinntekta. Medianinntekt er den mellomste inntekta når alle inntekter er rangert etter storleik (SSB tabell: 06947. Fangstdato 27.11.2015).

2.2. INNTEKTSFORDELING ETTER GINI-KOEFFISIENT
Gini-koeffisienten går frå 0 til 1 og er eit mål for korleis inntekter fordeler seg i
folkesetnaden. 0 tilseier at alle tener likt, medan 1 tilseier at ein person tener alt. I perioden
2009 til 2013 auka inntektsskilnadane I Etne kommune frå 0,199 til 0,204. Skilnadane for
fylket ligg på 0,233 i 2013, ein auke frå 0,222 i 2009. For heile landet har skilnadane auka frå
0,231 til 0,241 i same periode (jf. Statistikk i vest og SSB – tabell 09114).

8

Folkehelse for Etne kommune - 2016
2.3. TILGJENGELEGE BUSTADER
Det er ikkje statistikk for hus til leige i kommunen. Det er inntrykk av at husa på
leigemarknaden stort sett vert leigd ut, dette kan gjera det vanskelegare for kommunen å
finna bustader til dei som treng hjelp til dette.

2.4. DEL AV FOLKESETNADEN MED BUSTADSOSIALE ORDNINGAR
Det er 45 hushald med bustadsosiale ordningar i Etne kommune (hausten 2015 jf. NAV).
Talet på hushald med sosialstønad var tilsvarande i 2014. Grad av stønad og kor mange barn
som bur i hushalda er ikkje kjent, det er derfor vanskeleg å konkludera med kor negativt
dette talet er i røynda.

2.5. BUSETTING I REGI AV KOMMUNEN - SJUKEHEIMAR OG KOMMUNALE
BUSTADER
Kommunen har vedteke å bygga ny sjukeheim og ynskjer å samlokalisera fleire av
helsetenestene i Etnesjøen i nytt bygg. I dag er legetenester og helsestasjonstenester
lokalisert i eitt eige lokale. Det har den siste tida vore overkapasitet på sjukeheimsplassar i
høve til pasientar, politikarane vedtok derfor å stenga ti plassar i slutten av 2015.
Andre med trong til hjelp for å finna seg ein stad å bu er til dømes psykisk sjuke og
flyktningar. Kommunen leiger bustader på den private marknaden til flyktningar. Om lag 10
av 42 bustader tiltenkt eldre vert i dag nytta til andre enn målgruppa, dette fordi kommunen
ikkje har eigna bustader til alle kommunen er pliktig til å hjelpa med busetting.

2.6. BUSTADSTANDARD
Kommunen har eit inntrykk av at standarden på bustader er god, men har ikkje
dokumentasjon som stadfestar inntrykket. Det store fleirtalet av bustadane er privateigde
einebustader (jf. SSB - tabell 09796) .
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2.7. TAL FOLK I ARBEID OG TAL UFØRE I HØVE TIL FOLKETALET
Sysselsettingsandelen i Etne kommune ligg på 66%, landssnittet ligg på 76,2%. Etne
kommune hadde ein forsørgjarbyrde på 0,6 i 2014. Forsørgjarbyrda fortel kor stor del av
folkesetnaden som er barn mellom 0-14 eller 65+. Halvparten av kommunane i Hordaland
ligg mellom 0,56 og 0,63. (jf. Statistikk i vest - tabell for omstillingsindikatorar). Det er venta
ei auke i forsyrgjarbyrda, jamfør venta auke i tal på eldre nemnt i førre kapittel. Om ikkje
innflyttinga held seg positiv kan dette gje følgjer for tenestetilbodet kommunen kan yta i
framtida.
Det er 5% uføre i Etne, mot landet sine 5,8% uføre. Det var 1,4% arbeidsledige mot landet
sine 2,8%, i oktober 2015 hadde desse tala auka til høvelig 2% og 2,9% (jf. NAV Etne).
Arbeidsmarknadsintegrasjonen ligg på 53,4% mot landssnittet på 68,5%. Stader med høg
grad av utpendling vil skåre lågare på arbeidsmarknadsintegrasjon enn stader med høg
innpendling, noko som er tilfelle for Etne.
Heilt arbeidsledige hausten 2015 låg på 2%, det svarar til 42 personar, 30 menn og 12
kvinner. På same tid i 2014 var talet 38. Det er 61 arbeidssøkarar, 19 av desse er under 30 år
(jf. NAV Etne). Arbeidsløyse kan skuldast alt frå individuelle- (kvalifikasjonar, helse m.m.) til
strukturelle årsaker (arbeidsmarknad, kronekurs og liknande). Dette vil naturleg variere over
tid. NAV Etne er uroa for auken i yngre utan arbeid.

2.8. DEL-PENDLARAR I KOMMUNEN
Av dei 2197 sysselsett i kommunen er det 791 som pendlar. 1406 har jobb lokalt. Kring 400
etnebuar arbeider i Vindafjord. I Stavanger, Odda og Bergen arbeider kring 30 etnebuar. 50
arbeider i olja og vel 70 arbeider i Haugesund (jf. SSB - tabell 03321).
Det pendlar fleire frå Etne enn til Etne. Arbeidsplassdekninga er relativt låg, den var på 78% i
2015, ned frå 82% i 2011 (jf. AUD-rapport - «Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland»).
Dekningsgraden er kor mange arbeidsplassar det er i kommunen samanlikna med talet på
arbeidstakarar. Nokre område har fleire arbeidsplassar enn arbeidstakarar, da vil
dekningsgrada vera over 100. Ei dekningsgrad på under 100 fortel at ein del av
arbeidstakarane pendlar. Å vera pendlar er i seg sjølv ikkje eit vonde, sidan pendling
eigentleg berre tyder at jobb og bustad er skild av minimum ei kommunegrense. Pendling
over lange avstandar kan over tid vera belastande for dei som ynskjer vera ein annan stad.
Dette gjeld særleg ved vekependling. Dei store pendlarstraumane i Etne går til og frå
Vindafjord. Reisetida til Vindafjord er relativt kort, me ser derfor ingen stor grunn til uro med
tanke på pendling.
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2.9. SKULESTRUKTUR, GJENNOMFØRING OG FRAMTIDSPLANAR
Det er to skular i Etne kommune, Enge skule og Skånevik skule. Begge skulane er grunnskular
med klassar frå 1. – 10.klasse. Enge skule har 409 elevar medan Skånevik skule har 104
elevar. For dei som bur lengst nord i kommunen er nærskulen lokalisert ved Skare i Odda.
Det er venta ein stor auke i talet på elevar når 2011 og 2012 årgangane byrjar på skulen (jf.
figur 2).

2.10. TID ELEVAR I ETNE NYTTAR TIL LEKSER
I ungdomsskulen nyttar 81% av elevane minimum 30 min på lekser kvar dag, landsnivået ligg
på 76%. Tida ein nyttar til lekser minkar til under landssnittet for elevane i den vidaregåande
skulen. Under 40% nyttar minimum ein halv time på lekser kvar dag, mot 55% i landet (jf.
Ungdata-undersøkinga 2015). Tid nytta til lekser kan koplast til tolking av krav frå skulen og
korleis den enkelte ser nytten av arbeidet. Ein kan ikkje kopla manglande tid nytta til lekser
direkte til manglande framtidsplanar, men det kan vera ein indikator på at elevar er skuleleie
og ikkje ser nytten av å tileigna seg meir kunnskap. Tala for ungdomsskule elevane er derfor
oppløftande.
Etter SSB - tabell 09570: «Utviklingen i vedvarende lavinntekt» ser ein at dei som sluttar si
utdanning etter grunnskulen har størst risiko for å tilhøyra gruppa med vedvarande
låginntekt. Vedvarande låginntekt er aukande for alle utdanningsnivå. Ungdom frå Etne
fullfører vidaregåandeskule i større grad enn landssnittet, om lag 80%, mot 75% (jf.
tilstandsrapport for grunnskulen i Etne 2014-15), noko som er viktig for å minska risikoen for
låginntekt.
Ein ser nokre skilnader frå ungdomsskule til vidaregåande skule. Til dømes er det fleire som
ser for seg å ta høgare utdanning på ungdomsskulen enn på den vidaregåande skulen, 48%
mot 38%. Nasjonalt snitt er mykje høgare med 63% og 64% (jf. Ungdata-undersøkinga 2015).
Ein veit at utdanningsnivået til foreldre kan påverka kor lang utdanning barna vel å ta (jf. SSB
- Samfunnsspeilet, 5/2014 - Rachel Ekren). To av fire liner på den vidaregåande skulen er
retta mot yrkesfag, dette kan kanskje forklare noko av skilnaden frå det nasjonale nivået for
den vidaregåande skulen. Det kan òg tenkjast at ein del av elevane som ser for seg høgare
utdanning i framtida òg vurderer andre vidaregåandeskular enn den i Etne. I både
ungdomsskule og i den vidaregåande skulen er tala for dei som ser for seg å ta høgare
utdanning låge for Etne. Ser ein på den lokale arbeidsmarknaden og legg til risiko for
vedvarande låginntekt er det ikkje stor grunn til uro, men ein skal her vera merksam på at
lengda på utdanning har endra seg mykje for folk.
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2.11. ELEVPRESTASJONAR

Grunnskulepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering
med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skule.
Grunnskulepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt
på tal karakterar og gonga med 10. Grunnskulepoeng er presentert som
karaktergjennomsnitt med ein desimal.

Etne kommune skuleeigar | Samanlikna geografisk | Fordelt på periode
Offentleg | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskule

Indikator og nøkkeltal

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Etne kommune skuleeigar - Grunnskulepoeng,
gjennomsnitt

39,9

39,0

40,1

38,9

38,0

Kommunegruppe
gjennomsnitt

Grunnskulepoeng,

39,3

40,0

39,5

39,2

40,4

Hordaland fylke - Grunnskulepoeng, gjennomsnitt

40,2

40,5

40,2

40,7

41,3

Nasjonalt - Grunnskulepoeng, gjennomsnitt

39,8

39,9

40,0

40,3

40,7

01

-

Figur 6: Grunnskulepoeng for elevane i Etne kommune.

I høve til dei andre gruppene har Etne lege litt over eller litt under landssnittet. I år er
resultata ein del under dei andre gruppene. Samla elevtal i Etne kommune ligg på kring 500
elevar. Elevtalet i 10. klasse vil i snitt ligge på kring 50 (jf. fødselstal på om lag 48) og kvar
elev sin prestasjon tel derfor høvesvis mykje og ein må sjå tala over tid for å få rett bilete.

2.12. BARNEHAGEDEKNING OG BARNEHAGEMILJØ – BARNEHAGANE
Barnehagane har ved fleire høve utvida dei seinare åra, fleire barn byrjar i barnehagen når
dei er kring året. Småbarn tel for to eldre barn, slik at det må gå ut to eldre barn før ein kan
ta inn eitt lite barn, alternativt må ein auka talet på plassar. Barnekulla har dei siste åra vore
store og barnehagane har vore tilnærma fulle.

2.13. TILGJENGELEGHEIT TIL HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE
Kommunen har helsestasjon for ungdom annakvar veke. Årleg seksualundervisning med
fokus på å unngå uynskt graviditet og kjønnssjukdommar. Helsestasjonslegen held
undervisning for jentegrupper i 9. og 10. klasse, samt heile 10. klasse. Trenden er at dei aller
12
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fleste ungdommane tek ansvar for eiga helse. Dei 2-3 personane som eventuelt har
utfordringar vert truleg fanga opp av helsestasjonen og gjeve tilbod om samtalar og
eventuelt prevensjon. Helsestasjonen er dagleg tilgjengelig for ungdom som treng tilbod om
prevensjon (kondom eller p-pillar), eller test for kjønnssjukdommar. Kondom og resept på ppiller er i dag lett tilgjengelig og alle får informasjon om dette i 10. klasse, eventuelt tidlegare
klassetrinn om dei ynskjer det. Opplevd trend er at dei fleste ungdommane tek ansvar for
kroppen og seksuallivet sitt.

2.14. OPPFØLGING AV GRAVIDE
For gravide kan ein anten ta kontakt med lege eller jordmor i samsvar med «Forskrift om
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten», som set krav til kva tilbod kommunen skal gje til gravide og barn.
Jordmor har kontortid ein dag i veka for oppfølging av gravide. Kommunen har ikkje
jordmor-ressursar til lovpålagt heimebesøk hjå mor etter fødsel. Legebesøk eller besøk av
helsesøster kan vege opp for dette.

2.15. VURDERING AV OPPVEKST OG LEVEKÅRSTIL
Det er små skilnader i inntektsnivå i kommunen. Dei fleste bustader er privateigde og
kommunen rår i lita grad over kor stor grad privatpersonar prioriterer vedlikehald av
bustader. Kommunen har ikkje tilpassa bustader til alle dei ulike brukargruppene me er
pliktige til å hjelpa i samband med busetting. Det er ein urovekkjande auke i talet på yngre
utan arbeid. På grunn av krav til jordmor-ressurs og kapasitet på det kommunale tilbodet i
dag, har ikkje kommunen høve til å syta for lovpålagt heimebesøk etter fødsel.
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3. FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ

3.1. OMFANG AV SMITTSAME SJUKDOMAR
Etne kommune har sin del av smittsame sjukdomar, til liks med andre kommunar. Den
sjukdommen som er størst i omfang er influensa. I 2015 vaksinerte om lag 390 personar seg,
det er under 10% av folkesetnaden. Fleire kunne vore vaksinert.
Det er få tilfelle av andre smittsame sjukdomar, til dømes tuberkulose. I 2015 vert fleire
innvandrarar og flyktningar undersøkte, og ein hadde oppfølging av 13 personar etter utbrot
på eit sjukehus.
Fleire arbeidsinnvandrerar og flyktningar har vore gjennom IGRA testing og røntgen – det
vert gjort få funn. Nokre få har fått førebyggande behandling.

3.2. MRSA
MRSA er no blitt ein trugsel også for landbruket, smitte har skjedd både frå menneske til dyr
og frå dyr til menneske. I fjor råka dette til dømes nabokommunen og fekk fleire bønder til å
sjå på eigne rutinar.
Helseavdeling tilbaud gratis prøvetaking til alle svinebønder, familiane deira og eventuell
arbeidarar.

3.3. GASTROENTERITT
Me har ikkje hatt alvorlege utbrot av gastreenteritt, men berre nokre einskilde tilfelle. Det
vanlegaste er campylobacter og salmonella. Det er rapportert i underkant av fem tilfelle.

3.4. DRIKKEVASSKVALITET
Etne kommune har seks vassverk. Det har ikkje vore rapportert helseproblem som følgje av
ureining i drikkevatnet. Dei kommunale vassverka dekker 24% (995) av innbyggarane i
kommunen. Drikkevatn levert av kommunale vassverk skal oppfylle kvalitetskrava i
drikkevassforskrifta. Leveringtryggleiken frå kommunale vassverk er god, med få avvik.
14
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Drikkevatnet har tilfredstillande kvalitet. Vasskvaliteten blir regelmessig målt etter gjeldande
regler frå Mattilsynet. Mange har privat vassverk. Desse er ikkje eit kommunalt ansvar, men
om 20 husstandar/hytter eller over 50 personar er knytt til anlegget må eigarar av
vassverket syta for kontroll i samsvar med «drikkevannsforskriften» på lik linje med
kommunen.

3.5. RADON
Etne kommune har etter målingar ikkje funne for høge verdiar av radon. Målingar er utført i
barnehagane, skular, institusjonar og utleigebustader. For kommunale utleigebustader vert
det vinteren 2015/2016 utførd nye radonmålingar. Ingen avvik vert melde. Etne kommune
har fått informasjon om at målingar hjå nokre privathus syner for høge radonverdiar, det er
derfor viktig at ein held fram med å legga radonsperre i nye bygg, jf. gjeldande byggtekniske
krav.

3.6. RISIKO FOR LEGIONELLA OG/ELLER ANNAN BIOLOGISK UREINING
Legionellabakteriar kan føra til legionærsjukdom, ein alvorleg lungebetennelse, og
Pontiacfeber, ein (som regel) mild influensaliknande sjukdom. Legionella smitt ved innanding
av små, svevande vassdråpar (aerosoler) som er urein med bakteriar. Legionella smittar ikkje
frå menneske til menneske. Faren for å bli sjuk av legionellabakteriar er liten. Mest utsett er
eldre, røykjarar og menneske med nedsett immunforsvar på grunn av annan sjukdom.
Kommunale einingar med dusjanlegg, slik som skular, barnehagar, sjukeheim og spesielt
tilrettelagde bustadar og eldrebustadar har plikt til å gjennomføre prosedyrar etter
internkontrollforskrifta for helse, miljø og sikkerheit. Symjehallar og badeanlegg med
boblebad har krav til internkontroll, der hindring av legionellasmitte har ein sentral plass.
Det er påvist legionellabakteriar i vanleg hushaldning i Etne kommune, det er derfor viktig å
følgja råd om gjeldande tiltak.

3.7. STØYANDE OMRÅDE
Støyproblem i Etne har grovt sett tre årsaker:
1. Vegstøy: E 134 går forbi mykje av befolkninga i Etne kommune, verst råka er befolkninga i
Etne sentrum som ligg tettast på. Det er 5-6000 passeringar per døgn gjennom sentrum.
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Omlegging av E134 vil gjera at vesentleg færre vert råka av vegstøy. Det er ikkje gjort
støymåling av område langs E134, men det fins ei støykartlegging vedlagt kommunedelplan
for Etnesjøen.
2. Industri: Me har 3 store industriområde i kommunen, Tongane og Steinshagen i Etne og
Leknestangen i Skånevik. I tillegg er det masseuttak av sand på Sørheim/Austrheim og stein
på Fikse. Tongane ligg tett på sentrum og har i lita grad nokon form for støyskjerm rundt seg.
Det er tidlegare gjort støymåling på Tongane. Resultatet den gong vert av kommunestyret
vurdert som toleleg.
Industriområdet i Skånevik ligg meir skjerma til. Masseuttak av sand og stein har få naboar i
nærleiken.
3. Landbruk: Mykje maskinelt utstyr som er i bruk bokstaveleg døgnet rundt har skapt
frustrasjon særleg under siloslått.
Støy frå skytebanane i Etne (Fikse) og Skånevik (Leknes) er ikkje kjent å vera noko stort
problem. Støysoner ligg i kommuneplan.

3.8. LUFTUREINING
Luftureining i Etne har grovt sett fire årsaker:
1. Vegtransport: Mange diesel- og bensinkjøretøy passerer pr døgn. I frostperiodar med
inversjon vil det kunne gje ein påverknad av lokalmiljø i Etne sentrum frå trafikken.
2: Vedfyring: I kalde periodar vert det fyrt mykje med ved og det kan medføra smog i Etne
sentrum. I periodar kor lufta vert ståande stille kan astmatikarar ha vanskar med å vera ute.
3. Ulovlig brenning av avfall m.m.: Der går føre seg noko brenning av avfall spreidd rundt i
kommunen, ein del på aude stadar, andre stader tidvis til sjenanse for naboar.
4. Gjødsel: I periodar der bønder køyrer ut møkk kan det vera ille lukt i både Skånevik, Etne
og alle krinsane.

3.9. ANNA UREINING
1. Avfallshandtering: I Etne som andre plasser har ein nytta utmark og vatn til å kvitta seg
med avfall og større gjenstandar. No har alle søppelsortering og lokal kjeldesorteringsplass
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som gjer at nær alt avfall kan bli avsett på ein enkel måte. Jamvel nyttar nokre framleis
bålbrenning som ein måte å kvitta seg med avfall.
2. Ureining i elv, vatn og sjø: Opne oppdrettanlegg kan føra til at avføring og matrestar hopar
seg opp under anlegga. Avfallet kan ved større mengde føra til skade på mikromiljøa.
Resultat frå botnprøvar i nærliggande anlegg ligg innanfor grenseverdiar sett av
styresmaktene.
Eit nytt smoltanlegg i Fjæra er landbasert kor avfallet vert handtert annleis. Ved Molnes blir
det testa ut bruk av tette oppdrettskar, der mykje av avfallet blir samla opp.
Der er kommunale avlaupsanlegg i Etne og Skånevik og felles avlaupsledningar på
Leknestangen, Kyrping og delar av Sørstranda. På dei to førstnemnde er der silanlegg.
Botnprøvar i Etnefjorden (terskelfjord) syner at resipienten er tilfredsstillande.
3. Anlegg og transport: Avsig til sjø og vassdrag frå massedeponi/massetak,
anleggsarbeid/anleggsområde, og transport kan gje skade på lokalfauna. Velt av lastebilar
med både flytande last og stykkgods kan gi problem med ureining av både elv, innsjø og hav.
Ved eit høve landa eit last med restavfall i Etneelva. Først etter fleire veker med arbeid fekk
ein reinsa opp i elva att.
4. Ureining frå landbruk: Avsig frå intensiv gjødsling hamnar i vassdrag og fjordsystem,
særskilt etter mykje nedbør. Stor vassføring, særskilt i Etnevassdraget, avbøter problemet.
Bruk av siloballar fører til at utslepp av silopressaft til vassdrag er sjeldsynt i dag.
5. Støv: Der er tidvis lokal støvplage frå sandråk, særskilt ved Tongane industriområde og
rundt massetaka på Sørheim/Austrheim. Pålagt vatning i utsette periodar fungerer ikkje
alltid.

3.10. INNEKLIMA I SKULAR, BARNEHAGE OG OFFENTLEGE BYGG
Inneklima, støy, rote og temperatur hjå Etne kommune sine skular og barnehagar har sidan
2004 vore undersøkt jamleg. Alle skular og barnehagar er godkjende i dag.

Kommunen har ikkje noko oppdatert og samla oversikt over standarden på den kommunale
bygningsmassen generelt. Det vert utførd undersøkingar ved bygg om det kjem fram avvik
ved til dømes verneombodsrundar. Hausten 2014 hadde ein derfor måling av inneklimaet på
tinghuset. Det vert ikkje målt for høge verdiar av CO2. Luftfuktigheita var heller ikkje
unormal ut frå årstida. Temperaturen var for høg og ein vert råda til å senke denne to
grader, i tillegg vert det funne store mengder støv i taket på grunn av konstruksjonen. Ein
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har i ettertid skifta ut delar av ventilasjonsanlegget og freista fjerna støv. Både sjukeheim i
Etnesjøen og Rygg barnehage er bygg som ikkje står til dagens krav til bygningsmasse. Mykje
er grunna høg alder, utsett vedlikehald og endra behov.

3.11. TURSTIAR, GANG- OG SYKKELVEGAR
Etne kommune er ein relativt stor kommune som strekkjer seg omlag 5 mil frå den eine
enden til den andre. Busetnaden er hovudsakleg spreidd kring E134 som går gjennom heile
kommunen, eller langs fylkesvegane som går til og frå Skånevik. Sykkel- og gangvegar er lite
utbygd i kommunen. Kommunen har fleire flaskehalsar som gjer det vanskeleg for gåande og
syklande å komma seg fram på ein sikker måte langs bilvegane. Tiltak som reduksjon av øvre
lovlege fartsgrense er innførd både i Etnesjøen ved skule/barnehageområdet og i Skånevik
dei siste åra. Om ein ikkje bur i sentrum av Etnesjøen eller Skånevik, noko om lag 50% av
innbyggarane ikkje gjer, er det derfor ein utbreidd bruk av bil for å komma seg til og frå
daglege gjeremål. Betre stilt er det med turmoglegheiter, det er registrert 40 turvegar i
kommunen. Omfang av område for rekreasjon og friluftsliv er breitt - kommunen er
registrert med 74 anlegg innan idrett, friluftsliv og nærmiljø i kulturdepartementet sitt
register for spelemiddel-finaniserte anlegg.
121 frivillige organisasjonar er registrert i Etne kommune, og det er høg deltaking i
friluftsaktivitetane.

3.12. TILBOD OG TILGJENGELEGHEIT TIL KOLLEKTIVTRANSPORT
Kollektivtilbod er i lita grad tilpassa reise til og frå jobb. Dei fleste grendene har busstilbod til
sentrum ein til to goner i veka. Folk som ikkje disponerer bil kan derfor reisa til og frå
sentrum for å gjere naudsynte innkjøp, legebesøk eller liknande. Eldre og ungdom utan bil i
grendene er derfor i stor grad prisgjevne andre familiemedlem og deira moglegheit til å
køyre til eller frå aktivitetar, eventuelt må dei nytta drosje. Bur ein ved ruta til Haukelibussen
er valfridomen noko større. Tilbodet til dei store byane, Oslo, Bergen og Stavanger, anten
med buss, båt eller i ein kombinasjon er til stades, men valfridomen i avgangstider er
framleis avgrensa og laurdag er det nesten ikkje tilbod i nokon retning. Frå Skånevik kjem ein
seg greitt til og frå Stord og Bergen med båt. Kollektivtransport er stort sett avgrensa til
skuletransport. Bur ein i ei av grendene bør ein ha det sosiale livet i nærmiljøet om ein ikkje
disponerer bil, elles kan faren for isolasjon vera til stades.
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3.13. ALLERGI
Sidan Etne kommune i stor grad er naturprega er det uråd å ta vekk alle allergikjelder. Gras
er knytt til næring i Etne. Kommunen har ikkje oversikt over allergikjelder ved kommunale
uteareal, men ein har fjerna nokre giftige tre i Skånevik

3.14 VALDELTAKING
Valdeltaking kan seia noko om kor engasjerte folk er, og i kva grad dei kjenner at dei er
viktige i demokratiske prosessar. Låg valdeltaking kan mogelegvis knytast til avmaktskjensle
og at ein kjenner seg på sida av samfunnet. Valdeltakinga i Etne kommune går nedover, ved
kommunevalet i 2015 var deltakinga på 65,2%. Til samanlikning var valdeltakinga nasjonalt
på kring 60%, ein nedgang på 4,2 prosentpoeng. Etne ligg klart over «verstingkommunane»
som har ei valdeltaking på kring 50%. Likevel er det eit stykke opp til dei minste kommunane
der kring 80% nyttar røysteretten (Utsira, Fedje, Modalen og Kvitsøy). Stortingsval har
generelt ei høgare valdeltaking. Det er verd å merka seg at det er fleire med røysterett ved
kommune- og fylkestingsval enn ved Stortingsval, da ein ikkje treng vera norsk statsborgar
ved kommuneval. Årsaka til lågare valdeltaking kan derfor vera eit teikn på at fleire «berre»
bur og jobbar her, men ikkje tek del i demokratiske prosessar.

Figur 7: Diagrammet syner prosentvis valdeltaking for Etne kommune frå 1973 – 2015 (SSB. Fangstdato
16.11.2016).
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3.15. OMFANG AV KULTURTILBOD
Etne har både kulturskule og kulturtilbod arrangert av frivillige organisasjonar. Tilbodet har
stort omfang og oppslutnaden er svært god. I følgje kulturavdelinga i kommunen har
friluftsaktivitetane høg deltaking, noko ein ser igjen i medlemstala. Den eigenorganiserte
aktiviteten er vanskelegare å måla, men kan òg vera høg.

3.16. SOSIAL STØTTE, SOSIALE NETTVERK OG OPPLEVD FELLESSKAP
Fråvær av venskap og sosial deltaking kan vera svært belastande i kvardagen og ein
risikofaktor som kan hindra utvikling. Kommunen har fokus på at barn og unge skal «vera ein
del av de andre» i alle trinn i barnehage og på skulen. Helsestasjonen er involvert i dette
arbeidet. Kommunen er liten, og truleg er det derfor lett å sjå kven som treng rettleiing og
hjelp.
I den vidaregåande skulen har 85% ein fortruleg ven, på ungdomsskulen og på landsbasis er
det 90%. Her må ein vera merksam på at den vidaregåande skulen er relativt liten med kring
100 elevar, og «utvalet» av vener kan vera noko mindre enn ved mange andre skular/stader i
landet.
Når det kjem til om ein er nøgd med venene sine, minkar landssnittet til 87%, medan talet
held seg stabilt for elevane på Etne vgs. Trivsel på skulen, som fortel om ein trivast i sin eigen
kvardag, ligg nærare landssnittet for den vidaregåande skulen, med 90% mot 93%. Heile 97%
av ungdomsskuleelevane i Etne trivast i skulen, på landsnivå er det 93%.

3.17. KJENSLE AV TILKNYTING OG DET Å HØYRA HEIME
Det å utvikla ein god relasjon og eit godt samspel mellom foreldre og barn er grunnleggande
for god helse framover. Det å ha eit sosialt spel saman med andre i barnehage og skule, ein
sosial attraktivitet og venskap, trivsel i kvardagen og ikkje minst utvikling og læring gir i
utviklingspsykologisk samanheng «beskyttelse» i livet.
Ungdata-undersøkinga held fram at heile 16% er plaga av einsemd, mot eit landssnitt på 22%
i den vidaregåande skulen, noko som må seiast å vera urovekkjande høgt nivå, ikkje minst på
landsnivå. Av ungdomsskuleelevane er det 15% og 18% som er plaga av einsemd. Når det
kjem til depressivt stemningsleie (ganske mykje plaga eller veldig mykje plaga) der til dømes
alt kan kjennest tungt, vonlaust og ein kan verte søvnlaus er tala høvesvis 13% for Etne vgs.
og 16% for landet. I ungdomsskulen er tala 5% for Etne, mot 11% på landsnivå. Sjølv om det
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er litt færre i Etne kommune, enn landssnittet, som kjenner på depresjon, er det likevel høge
tal for den vidaregåande skulen.

3.18. MOBBING
I følgje elevundersøkinga, der 7. og 10. klasseelevane fekk spørsmål om dei hadde opplevd
mobbing dei siste månadene, svarde høvesvis 8,9% og 8,3% at dei kjende seg mobba
(Statistikken syner fem års glidande gjennomsnitt, dvs. gjennomsnitt for overlappande fem årsperiodar). Tala inkludert er dei som har svart «to eller tre ganger i måneden», «omtrent
én gang i uken» eller «flere ganger i uken» på spørsmålet «Er du blitt mobbet på skolen de
siste månedene?». Ungdata-undersøkinga hausten 2015 stadfester tendensen. På
ungdomskulen er det heile 8% som kjenner seg mobba (7% på landsnivå). Færre elevar i den
vidaregåande skulen melder frå at dei kjenner seg mobba (3% i Etne og 5% i landet). Etne har
ein null-visjon for mobbing, og tala bryt slik med visjonen.
Skuleår

Heile landet
Etne kommune

2009/102014/15
Klassetrinn
7. trinn
10. trinn
7. trinn
10. trinn

Måltall
Del
Del

7,1 %
7,2 %
8,9 %
8,3 %

Figur 8. Oversikt over kor stor del av elevane i 7. og 10. trinn som kjenner seg mobba. (jf.
Folkehelseinstituttet (http://khs.fhi.no/))

3.19. VURDERING AV FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ
Kommunen har lite avvik på ytre miljø, det førekjem noko støy og støv. På grunn av
kollektivtilbodet kan det vera vanskeleg å klara seg utan bil. Kommunen har elles mange
kulturtilbod, dette er positivt. Når det kjem til det sosiale miljøet på skulane er det mange
unge som følar seg einsame, og mobbing førekjem. Å auka ungdom si kjensle av verd og
minke depressive tankar og kjensle av einsemd er viktig for å betra helsa til ungdommen.
Dette er viktig saman med vidare arbeid mot mobbing.
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4. SKADAR OG ULUKKER

4.1. SÆRSKILDE ULUKKESPUNKT, ELLER STREKNINGAR
I Etne kommune er det ulike farar som kan få store konsekvensar for helsa til innbyggarane.
E134 er ein trafikkert veg, som i tillegg vert kryssa av hjortedyr. Nokre strekk er særleg utsett
for dyrepåkøyrsler. Elles er som tidlegare nemnd; sykkel- og gangvegar lite utbygd langs
fylkesvegane til og frå Skånevik, og langs E134. Når ny E134 vert bygd skal det vera meir
eigna å nytte gamlevegen for syklande og gåande. Tunnelane i kommunen følgjer elles eldre
krav til vegstandard, noko som gjer dei meir utsette for ulykker.

4.2. SKADEFØREKOMST I SKULE OG BARNEHAGE, EVT. ÒG TANNSKADE
Ved skulen i Skånevik var det fire skadar i 2015. Ein reknar med at omfanget av skadar som
fekk skademelding i eit normal år vil ligga mellom 25-35 skadar for Enge skule. Verken Enge
skule eller barnehagane har eit system for å halda oversikt over skadar ut over innsending av
skademelding.
4.3. DRUKNINGSULUKKER
Siste år med drukning var 2012, da fire personar omkom under ein fisketur.

4.4. PERSONSKADER I ETNE
Det vert i 2015 registrert 3701 personskadar i datasystemet til legane.
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5. HELSERELATERT ÅTFERD

5.1. OMFANG AV FYSISK AKTIVITET I SKULEN
I snitt får elevane 2,8 timar med fysisk aktivitet i veka frå 1. – 10. klasse gjennom faget
kroppsøving og faget fysisk aktivitet på mellomtrinnet. Skulane har òg tilbod om to timar
fysisk aktivitet i veka i programfaget fysisk aktivitet og helse. Elles har ein trivselsleikar kvar
dag i storefri. Dette er eit tilbod som alle elevane kan nytte seg av. Her er det aktivitetar der
elevane er fysisk aktive. I tillegg vert det arrangert nokre heildagsturar i laupet av skuleåret.
Tilrådd mengd fysisk aktivitet for barn og unge er minimum 60 min per dag. Organiseringa av
skuleskyssen gjer at ein ikkje oppnår dette for alle elevane kvar dag.

5.2. OMFANG AV ELEVAR SOM GÅR ELLER SYKLAR TIL SKULEN
Om lag 50% av elevane har skyss til skulen. Av desse er det ca. 10% som har skyss grunna
farleg skuleveg (jf. K-sak 10/86). Nokre av desse (i 8. - 10.kl.) har berre skyss i vinterhalvåret
og går/syklar resten av skuleåret. Fleire skuleelevar får derfor skyss enn det avstanden
mellom bustad og skule tilseier. Dette er bra med tanke på at elevane ikkje skal bli utsett for
farleg veg til og frå skulen. Samstundes er det uheldig med tanke på at gode vanar med
kvardagsmosjon vert skapt ved, til dømes, å gå til og frå skulen.

5.2. DAGLEG RØYKING - GRAVIDE
Kommunen lagrar ikkje sjølv informasjon om kor mange gravide som røyker, men i følgje
Statistikk i vest og nasjonalt Folkehelseinstitutt sine medisinsk fødselsregister røyker ein
større del i Etne enn i fylket generelt, 13- mot 10 prosent i perioden 2004-2014. Både i fylket
og i kommunen er tala mykje lågare enn for måleperioden 1999-2008, da heile 20% i fylket
og 25% i kommunen røykte på første svangerskapskontroll (jf. Statistikk i vest).

5.3. TAL SKJENKESTADER, SERVERINGS- OG OPNINGSTIDER FOR ALKOHOLSAL
Det er 12 skjenkestadar og 9 butikkar som sel alkohol i kommunen. Sal i butikk (alkoholhaldig
drikk i gruppe 1, dvs. opp til og med 4,7%) kan skje mellom 0800 og 2000 på kvardagar og
mellom 0800 og 1800 på laurdagar. Skjenketider for utestadar og restaurantar er for gruppe
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1 og 2 (opp til 4,7% og opp til 22%) mellom 0800 og 0130. For alkohol gruppe 3 (22% - 60%)
er salet avgrensa til tidsperioden 1300-0130. Campingplassane kan selje alkohol i gruppe 1
og 2 frå 0800-2200 i perioden 15.5. – 15.9., og frå 0800 – 0130 frå 16.9. – 14.5. Alkoholhaldig
drikk gruppe 3 kan seljast frå 1300-2200 i perioden 15.5. – 15.9. og frå 1300-0130 frå 16.9. til
14.5. I tillegg kjem sal av alkohol ved festivalar/arrangement og frå vinmonopolutsal.
Kommunen er ein ”AV OG TIL” kommune og det vert samstundes arbeidd for å sikra at me
har medvitne haldningar til kvar, kor tid og kva mengder alkohol ein konsumerer.

5.4. BRUK AV TOBAKK OG RUS
I følgje Ungdata-undersøkinga er bruk av tobakk og rus høgare ved den vidaregåande skulen
enn ved ungdomsskulen (noko som kan vera naturleg ved at dei er nærmare den nedre
aldersgrensa for lovleg kjøp). Det er berre i oppgjeve bruk av snus at elevane ved den
vidaregåande skulen i Etne er på landssnittet. Elevane røyker, drikk og nyttar hasj i mindre
mon enn landssnittet. Dette er positive tal i høve til landet, men sjølvsagt ingen sovepute slik som med alt haldningsskapande arbeid.
Brukarplan 2015 viser at Etne kommune har 36 personar, i aldersgruppa 16 til 70+, som i
større eller mindre grad er rusavhengige. Ni av desse personane er under 40 år, og 27
personar er over 40 år. Alkohol er det rusmiddelet som 81% av dei registrerte har
utfordringar med. Ein har òg registrert nokre få som nyttar seg av andre rusmiddel som t.d.
cannabis, sentralstimulerande stoff og andre illegale legemiddel.

5.5 MAT OG MÅLTID I BARNEHAGE
Alle dei tre kommunale barnehagane følgjer statlege tilrådingar når det kjem til kosthald
«Bra mat i barnehagen». Som går ut på at ein i lita grad skal eta mat tilsett sukker eller
halvfabrikata. Mykje av matinntaket til barna skjer i barnehagen og det er viktig at barn
utviklar eit sundt tilhøve til mat.

5.6. MAT OG MÅLTID I SKULEN
På Enge skule er det matpakke som gjeld, ein serverer berre lunsj fire-fem gonger per
skuleår på dei ulike trinna. Kommunen si rådgjeving av barn og kosthald skjer derfor i stor
grad gjennom undervisning. På både U-trinn og M-trinn har ein faget mat og helse. Faget er
fordelt på 3.timer i 6.klasse og 3.timer i 9.klasse - totalt seks timar i løpet av skuletida.
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Småskulen har ikkje fast matlaging, men det finn stad av og til. Skulekantina er ope kvar dag
for U-trinnet. Her vert det servert kioskvarer som yoghurt, is-te, sjokolademjølk og frossenpizza. Elles har ein ei elevverksemd som sel smoothie to dagar i veka. SFO har matservering
kvar onsdag - gjerne varm mat. Utanom dette, er det brødmat m/pålegg om lag ein dag i
veka. På Skånevik skule har både U-trinn og M-trinn faget mat og helse. Her er òg faget
fordelt på 3.timer i 6.klasse og 3.timer i 9.klasse, totalt seks timer i løpet av skuletida.
Småskulen har ikkje fast matlaging, men det hender av og til. Elevkantine (10.klasse) serverer
kioskvarer (pizza, bakevarer mm.) om lag ein gong kvar 14. dag og barna i SFO et eigen
nistemat.

5.7. TILGANG TIL FRUKT OG GRØNT PÅ SKULEN
På Enge skule er det ei elevbedrift som driv sal av frukt og grønt til elevar. Alle på skulen kan
tinga abonnement hjå denne bedrifta. I Skånevik er det ikkje tilbod om frukt og grønt på
skulen. Det er diskutert om moglegvis foreldrebetalt skulefrukt er tenleg, da dette kan
knytast til auke i sosiale helsemessig ulikskap.

5.8. VURDERING AV HELSERELATERT ÅTFERD
Me har ikkje oversikt over aktivitetsnivået hjå busette i Etne kommune utover det som
følgjer av skuleundervisninga. Me kan derfor ikkje vera sikker på at innbyggarane i Etne er
aktive i 60/30 min kvar dag.
Å ha eit medvite tilhøve til alkohol og rusmidlar er sentralt i kommunen sine arbeid med
MOT og AV OG TIL, og det er naturleg at ein vinklar ein del av dette arbeidet inn mot dei som
enno ikkje har utvikla negative vaner.
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6. HELSETILSTAND

6.1. DELTAKING I ORGANISASJONAR
Ungdata-undersøkinga stilte spørsmål til ungdom om deltaking i organiserte
fritidsaktivitetar. Svara syner at deltakinga minkar når ein kjem til den vidaregåande skulen,
nokre fleire trenar kvar veke i ungdomsskulen enn i den vidaregåande skulen (87% mot
82%).

6.2. UNGDOMMAR OG OPPLEVD HELSE
Ungdomsskuleelevane våre er meir nøgde med helsa enn landssnittet (82% mot 72%), men
for den vidaregåande skulen fell kjensla av å vera nøgd med eiga helse til om lag landssnittet,
63% mot 65% (jf. Ungdata-undersøkinga 2015).

6.3. PSYKISK HELSE-VAKSNE
Etne kommune utførte i desember 2015 Brukarplan-undersøking i høve til «Brukarar med
berre psykiske lidingar». Det vert registrert 144 personar som det siste året har hatt kontakt
med ein, eller fleire, av desse instansane; NAV, fastlege, psykisk helse og/eller PLO. Desse
personane har ulik grad av utfordringar med si psykiske helse. Etter ei samla vurdering knytt
opp mot åtte funksjonsområder, ser ein at 16% av dei registrerte har store utfordringar med
si psykiske helse.

6.4. SJUKEFRÅVÆR - TREND DEI SISTE ÅRA
Etne kommune kjem relativt godt ut i oversikt over sjukefråvær, 4,4% mot eit landssnitt på
5,4%. Etne kommune er den kommunen med tredje lågaste sjukefråværet i fylket (jf. NHO
kommune-NM 2015).
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6.5. FØREKOMST AV SJUKDOMAR EIN KAN FØREBYGGA
Kan delast opp i to deler:
1. Førebygging av åtferd og fysisk tilrettelegging for å unngå skade og død
2. Sjukdomsførebygging
Førebygging av åtferd og fysisk tilrettelegging er mellom annan tiltak som går på å førebygga
ulykker i heim, jordbruk, friluftsliv, på arbeidsplass, på institusjon, i trafikken m.m.
Det som er felles for desse tiltaka er å skapa haldningar, men òg gjera fysiske tiltak som
hindrar ulukker i kvardagen. Her blir det gjort ein stor jobb av mange aktørar, mellom anna
statlege organ, organisasjonar, forsikringsselskap og kommunar. Kommunen kan legga til
rette for å jobba med førebygging i all si verksmed og har eit spesielt ansvar for
tilrettelegging av infrastruktur som veg, gangfelt og belysning i samband med
planleggingsarbeid. Som døme på tiltak kan ein vise til: +Kampanjar for bruk av hjelm,
refleksvest i skule og utlevering av strøsand frå frivilligsentralen.
I sjukdomsførebygging ligg langsiktige tiltak der ein bygger på kunnskap om
sjukdomsutvikling, gjev råd for å unngå sjukdom ved tiltak som er retta mot faktorar som ein
veit kan utvikla sjukdom. Slike faktorar kan vera einsemd, tobakk, overvekt, utsette seg sjølv
for skadelege stoff og arbeidsløyse. Nokre førebyggande tiltak kan vera sosial omgang,
kultur, idrett, foreiningsliv, trivnad i nære relasjonar, mosjon og rett kosthald.
Her ligg kommunen si rolle i å spreia kunnskap og livslærdom, og legga til rette for friluftsliv
og mosjon. Skilnaden mellom dei to gruppene er at gruppe 1 går på førebygging av akutte
skadar medan gruppe 2 går på livsstil. Det er dokumentert at røykevanar og feil kosthald
aukar risikoen for hjerte- og kar sjukdommar. Dei kommande åra vil ein ha fleire utfordringar
knytt til manglande fysisk aktivitet og einsformig kosthald med for mykje sukkerhaldig mat.
Einsemd er hovudårsaka til at elevar ikkje fullfører skulen.
Det er urovekkande høgt nivå av visse typar sjukdommar, eller negativ utviklingstrend, i Etne
kommune. Dette er viktig å vedgå, sjølv om kommunen for tida ligg på eit lågt nivå i forhold
til landet elles.

6.6. FOLKEHELSEPROFIL
Dersom ein bruker folkehelseprofilen (sjå vedlagt folkehelseprofil) som eit utgangspunkt for
å drøfte helse og sjukdom i Etne kommune, så er det særleg desse områda som skil seg ut.
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1. Befolkningsprofil
6% av befolkninga er over 80 år, dette betyr at me har mange som har høg risiko for alvorleg
sjukdom, samansette lidingar og behov for innlegging på sjukehus. Etne kommune må satse
på å styrka tenester til eldre heimebuande, og ein bør òg utvikle tiltak som
kvardagsrehabilitering og ta i bruk velferdsteknologi for å trygge dei eldre heimebuande. Slik
at dei som ynskjer det kan bu lengst mogeleg i eigen bustad.
2. Del-uføre 18 - 44 år
Dette er personar som får langvarige statlige ytingar og ikkje bidreg til direkte verdiskaping,
men som med god tilrettelegging kan være med å gi verdiskaping ved til dømes å ta del i
organisert arbeid. Her ligg det ei utfordring i å få desse aktivert.
3. Trivnad i skulen
Nedsett trivnad i skulen bør takast på alvor, og tiltak bør gjerast av omsyn til skulefråfall. Den
siste utgåva av Ungdata-undersøkinga synte høg grad av trivnad i skulen, men det er førre
utgåve som ligg til grunn i folkehelseprofilen til Folkehelseinstituttet. Det er viktig at ein har
ein vedvarande fokus på trivnad i skulen.
4. Låg bruk av legemidlar
Låg bruk av legemidlar til kols og diabetes type II kan tolkast som låg førekomst av sjukdom,
men kan òg syna for låg grad av sjukdomsdiagnose. Dette kan mogelegvis endrast ved
kampanjar, i regi av apotek eller legekontor. Slik kan ein finna til dømes u-diagnostiserte
pasientar både med kols og diabetes.
5. Kreftpasientar
Kommunen sine tal for pasientar med kreft skil seg negativt ut både i høve til fylket og til
landsgjennomsnittet. Dette kan ein sjå som eit resultat av uheldig bruk av til dømes tobakk
og/eller andre kreftframkallande stoff. Dette gjer seg gjeldande både for tjukk- og
endetarmskreft, samt lungekreft. Det er ikkje slik at det berre er ein type kreft, men det er
mange typar kreft representert. Det er derfor vanskeleg å knyta dette berre til røyking, men
røyk er med som ein risikofaktor for dei fleste kreftlidingar.
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VEDLEGG

Vedlegg A: Estimert folketalsendring i dei nærmaste 10-åra etter kjønn og aldesinndeling. For dei øvre
aldersklassane kan ein gå ut frå at framskrivingane vil slå til med stort sannsyn, da mobiliteten i
folkesetnaden ofte minkar med alder, sett at anna fråfall ikkje aukar meir en venta.
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Vedlegg B: Samansetting av folkeveksten, sist oppdatert 2/24/15, (Statistikk i vest. Fangstdato 18.1.16.)

Vedlegg C: . Årlege fødslar frå toppåret 1988 til 2014, med trendline.

Vedlegg D1: Legg særleg merke til at det er 165 fleire menn enn kvinner i aldersgruppene 20 - 66 år. Det er
1,14 menn for kvar kvinne, for barn og unge (opp til 19 år og studiar) er dette talet 1,06. Det er normalt ar
det vert fødd fleire gutar enn jenter, men denne skilnaden er litt større, jamvel ikkje stor nok til at me legg
særleg vekt på dette her.

Vedlegg D2: Folkesetnadsframskrivingar: Nedanfor følgjer alderspyramidar som er inndelt etter ulike
«livsstadium» (funksjonell aldersinndeling), spedbarn 0 år (før barnehage), barn 1-5 år (barnehagealder),
barneskulealder 6-12 år, ungdomsskulealder 13-15 år, vidaregåandeskulealder 16-19 år, ung vaksen 20-44 år
(etableringsfasen med eventuell vidareutdanning, småbarn og jobb m.m.), godt vaksen 45-66 år, tidleg
pensjonsalder 67-79 år, pensjonsalder 80-89 år, eldre pensjonistar 90+.

Vedlegg E: Utanlandske statsborgarar i Etne kommune i utvalde årstal i tida etter 1988 og statsborgarskap.
Som ein ser er det ein stor auke i innvandring i Etne, dette gjeld òg for fylket og landet. Samla tal på
utanlandskastatsborgarar i 1988 var under halvparten av den nest største gruppa av statsborgarar i 2015.
Vidare ser ein at innvandringa kjem frå andre stader i verda enn tidlegare. For om lag 30 år sidan hadde flest
statsborgarar frå andre vestlege land, i dag er det klart flest frå Litauen og Polen. Samstundes er det fleire
statsborgarar frå utanfor Europa. Det er ikkje noko problem i seg sjølv at ein har mange utanlandske
statsborgarar, men om integreringsprosessar ikkje finn stad vil ein kunne få grupper som ikkje tek del i
storsamfunnet, noko som kan føre til avmaktskjensle og isolasjon for dei partar det dreier seg om.

