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Forord

Årsrapporten viser et mangfold av resultater. Den peker 
for eksempel på at:

•  Folkehelsearbeidet er i ferd med å bli mer systematisk.

•  Frivilligheten blomstrer i kommunene.

•  Aktiv på dagtid har stabilisert seg med cirka 2.000 
årlige brukere.

•  Høgskolen har intensivert sitt folkehelsearbeid, i likhet 
med våre videregående skoler.

•  Forprosjekt for helsefremmende barnehager og 
grunnskoler ble etablert. 

•  Østfold Analyse har kartlagt hvilke temaer som 
kommunene har prioritert høyest i kommunale 
planstrategier og folkehelse hadde fått størst 
oppmerksomhet. 

Østfoldhelsa trekkes av kommuner frem som en styrke. 
De sier at samarbeidet bidrar til erfaringsutveksling, 
kompetanseutvikling og økt forståelse for folkehelselo-
vens innhold.

Tre av fire østfoldinger rapporterer om god helse (Østfold 
helseprofil 2011-2012). Men det store sosiale forskjel-
ler. Bare 36 prosent av dem som er enten arbeidsledige, 
trygdet eller sosialhjelpsmottager beskriver sin helse 
som god eller svært god. 83 prosent blant de yrkesaktive 
svarer det samme. 

2013 var første året det ble satt av prosjektmidler på fol-
kehelse som kommunene kunne søke på. Totalt ble det 
delt ut 900.000. I 2014 vil 1,8 millioner bli fordelt. Det er 
et uttrykk for at folkehelse er politisk prioritert. Vi har et 
moralsk ansvar for å forsøke å bedre innbyggernes triv-
sel og velvære – og samtidig utjamne levekår slik at det 
ikke bestandig er de samme befolkningsgruppene som 
kommer dårlig ut. 

Inger-Christin Torp Ellen Solbrække
styreleder nestleder, ordfører i Rakkestad
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1.1  ØstFoldhelsas sentrale planverk, avtaler, mål, 
organIserIng og arbeIdsmåter

Regional folkehelseplan 2012-2015 (2024) dekker 7 
delmål og 29 strategier og har vektlagt hva som er vik-
tigst å arbeide med i den første handlingsprogramperio-
den. Ved valg av tiltak er i tillegg disse forutsetningene 
tatt med i grunnlaget: 
a) Tiltaket skal komme til nytte for Østfoldsamfunnet 

b)  Tiltaket skal være nyskapende, og gi et varig løft for 
folkehelsearbeidet i fylket 

c) Tiltaket skal fange utfordringsbildet i Østfold 

d)  Tiltaket skal ivareta helhet – sikre at vi unngår 
sektorisering 

e)  Tiltaket skal ivareta eksisterende kunnskap og 
erfaringer 

f)  Tiltaket skal samsvare med fylkesplan «Østfold mot 
2050» og regional folkehelseplan

I regional folkehelseplan for Østfold er det besluttet at 
følgende eksisterende tiltak skal videreføres:
•  Partnerskapet Østfoldhelsa, videreutvikles, revidering 

av samarbeidsavtaler

•  Rusproblemer, psykiske plager og kriminalitet 

•  Flere freske folk» og «Aktiv på dagtid» 

•  Hepro Community - Heprogress 

•  Arbeide for at flere skal fullføre og bestå videregående 
Helsefremmende videregående skoler 

•  Fra Helsekilden til INSPIRIA: Vitensenter med 
folkehelsefokus 

•  Kompetanse – videreutvikle opplæring i 
folkehelsearbeid

Østfold fylkeskommune er medlem av Sunne Kommuner – WHOs norske nettverk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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Av nye tiltak er følgende nedfelt:
•  Aktiv folkehelsepolitikk og demokratiutvikling.  

Delmål: Forankring – Folkehelsearbeidet skal fremme 
bærekraftig planlegging

•  Helsefremmende skoler og barnehager – tidlig 
innsats.  
Delmål: Helsevalg – livsstil og levevaner som har 
betydning for helsen skal bedres

•  Overvekt og fysisk aktivitet – aldersgruppe 2-12.  
Delmål: Helsevalg – livsstil og levevaner som har 
betydning for helsen skal bedres.

•  Kultur gir helse. Delmål Lokalsamfunn – Østfold skal 
ha trygge og levende lokalsamfunn

•  Frivillig innsats – Ung frivillighet.  
Delmål: Lokalsamfunn – Østfold skal ha trygge og 
levende lokalsamfunn.

•  Sosial ulikhet i helse – barnefattigdom og levekår for 
utsatte grupper.  
Delmål: Sosial ulikhet – Sosiale forskjeller i helse  
i Østfold skal utjevnes

•  Dokumentasjon og konsekvensvurdering av tiltak. 
Delmål: Kunnskap – Folkehelsearbeidet i Østfold skal 
være kunnskapsbasert

•  Helseovervåking.  
Delmål: Østfold fylkeskommune – Rollen som regional 
aktør og som tjenesteutøver innen folkehelse skal 
styrkes.

•  Tverrsektoriell strategi for folkehelse.  
Delmål: Østfold fylkeskommune – Rollen som regional 
aktør og som tjenesteutøver innen folkehelse skal 
styrkes

1.1.1 partnerskapsavtale
Folkehelsepartnerskap ble etablert som strategi og ar-
beidsform i 2002 (Stortingsmelding «Resept for et sun-
nere Norge»). Gjennom folkehelseloven har fylkeskom-
munen fått plikt til å understøtte folkehelsearbeidet i 
kommunene, og være pådriver for og samordner av fol-
kehelsearbeidet i fylket. Partnerskap er gitt som eksem-
pel på arbeidsform. Arbeidet i partnerskapet skal legge 
til rette for et kunnskaps- og erfaringsbasert folkehel-
searbeid i Østfold.

Østfoldhelsa skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fyl-
kesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune 
er samtlige kommuner i fylket med som partnere. Også 
sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfold Idretts-
krets og frivilligsentralene med. 

I løpet av året 2013 har Fylkesmannen i Østfold og Kreft-
foreningen meldt seg ut av partnerskapet. Førstnevnte 
fordi man ville unngå habilitetskonflikter som tilsyns-
myndighet, mens Kreftforeningen av strategiske årsaker 
meldte seg ut av alle regionale folkehelsepartnerskap de 
var med i.

I 2012 ble det igangsatt et bredt arbeid med revidering av 
avtalene. Dette ble sluttført i 2013. De nye avtalene ble 
gjort gjeldende fra 1. 7. 2013. Avtalene gjelder ut 2015.

Østfoldhelsa arbeider på 4 nivåer: 
•  Lokalt: Samarbeid med kommuner og frivillige 

organisasjoner, forankret i partnerskapsavtaler. 
Integrering av folkehelse i all relevant, ordinær drift. 

•  Regionalt: Samarbeid med regionale aktører, forankret 
i partnerskapsavtaler. Innsats for å implementere 
folkehelse i fylkeskommunens egen drift, samt å gi 
den regionale utviklingsrollen et folkehelseperspektiv.

•  Nasjonalt: Samarbeid med nasjonale myndigheter. 
Påvirkning av nasjonal folkehelsepolitikk. 
Alliansebygging med fylkeskommuner. Medvirkning 
i Sunne Kommuner, WHOs norske nettverk, samt 
nettverk av trygge lokalsamfunn/Nasjonalt råd for 
Trygge lokalsamfunn (observatør). 

•  Internasjonalt: Samarbeid med Verdens 
Helseorganisasjon. Deltagelse i folkehelsekomiteen i 
Assembly of Europan Regions (AER). Oppfølging av 
medlemsskapet i nettverket av Healthy Cities. Initiering 
og deltagelse i internasjonale folkehelseprosjekter. 
Oppfølging av samarbeidsavtale med University 
College London, the Institute of Health Equity (The 
Marmot Team).

Østfoldhelsa arbeider for å redusere sosiale ulikheter i helse.



8  

I Østfold fyller fylkeskommunen følgende roller i 
sitt folkehelsearbeid: 

Politikkrollen: Viktige deler av folkehelsearbeidet hand-
ler om å mobilisere innbyggere og nærmiljøer til å ta an-
svar for egne liv og handlinger. Et velfungerende fore-
byggende og helsefremmende arbeid bør derfor bygge 
på at beslutninger tas på lavest mulige nivå. All politikk 
bør være mest mulig kunnskapsbasert og ha som over-
ordnet målsetting å utjevne helseforskjeller. 

Pådriver- og utviklingsrollen: Fylkeskommunen skal 
være en pådriver i folkehelsearbeidet. Gjennom visjoner, 
forpliktende strategier, mobilisering og partnerskaps-
strategier bør folkehelsearbeidet realisere handlingsrom, 
skape gjensidig tillit mellom likeverdige aktører og utløse 
den iboende helsefremmende kraften i fylket. 

Planleggerrollen: Planforankring i fylkeskommunens 
overordnede planverk bør ivareta kontinuitet i folkehel-
searbeidet og angi retningen for hele fylkets folkehel-
searbeid. Gjennom dialog og rådgivning er det viktig å 
skape forståelse for felles utfordringer og fremgangsmå-
ter for å nå regionale og nasjonale folkehelsemål. 

Samordningsrollen: Folkehelsearbeidet skal samordne 
ulike krefter i folkehelsearbeidet, på tvers av fag, nivåer 
og sektorer for å sikre en hensiktsmessig ressursutnyt-
telse og mulighet for måloppnåelse. 

Overvåkningsrollen: For å kunne ivareta politikk- og 
planleggerrollen bør fylkeskommunen ha en oversikt 
over viktige folkehelseutfordringer og påvirkningsfak- 
torer lokalt og regionalt som kan følges over tid. Kunn-
skapsbaserte tilnærminger bør bl.a. ha som ambisjon å 
ivareta evaluering og dokumentasjon av innsats.

Kompetanserollen: Det gis råd og veiledning til kom-
muner og frivillige krefter. 

Fylkeskommunene må samtidig bidra til oppfylling av 
nasjonale og regionale folkehelsemålsettinger, deriblant 
gjennom kompetanseoppbygging. Rollen innebærer 
også et ansvar for å informere befolkningen om helse-
forhold, og det hviler et særlig ansvar for å nå frem til 
barn, ungdom og grupper med lav sosioøkonomisk sta-
tus med informasjon som bidrar til livsstilsendringer. 

Stimulerings- og iverksetterrollen: Østfold fylkes-
kommune initierer og driver et folkehelsearbeid, både 
selvstendig og i samarbeid med andre partnere. 

Gjennom normative, pedagogiske, fysiske, økonomiske 
og demokratiske virkemidler settes folkehelsepolitikk ut 
i livet gjennom bruk av både «pisk og gulrot».

Tjenesteutøver- og arbeidsgiverrollen: Som tjenes-
teutøver bør fylkeskommunen og kommunene initiere 
og drive et selvstendig folkehelsearbeid, eksempelvis 
innenfor tjenesteytingen. Spesielt viktig i dette arbeidet 
vil det være å innrette tilbudene på en måte som ikke 
forsterker, og aller helst reduserer, sosiale helseforskjel-
ler. Også som arbeidsgiver plikter fylkeskommunene og 
kommunene å arbeide helsefremmende overfor ansatte. 

Totalt 31 strategier i fylkesplanen 
for Østfold mot 2050 legger 
premissene for fylkets arbeid med 
levekår og folkehelse.

1.1.2 hovedmål og delmål i fylkesplanen 
«Østfold mot 2050» , fylkesplan 2009-2012 har, under 
hovedtemaet Levekår og folkehelse, følgende hovedmål: 
«God livskvalitet for alle som bor i Østfold.» 

• Delmål folkehelsearbeid: 
Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggen-
de og helsefremmende arbeid gir positive resultater for 
den enkelte og samfunnet. Østfold skal bli et ledende 
fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller. 

• Delmål: Inkludering og integrering 
Østfold skal være et flerkulturelt samfunn der ulike kul-
turer respekterer hverandre. Innvandrere og deres etter-
kommere skal sikres likeverdige levekår og muligheter 
for å delta i yrkes- og samfunnslivet. 

• Delmål: Universell utforming 
Aktiviteter, tilbud, produkter, byggverk og uteområder for 
allmenn bruk skal utformes slik at de så langt det er mu-
lig kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte, 
uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

• Delmål: Barn og unge: 
Alle barn og unge skal gis gode, likeverdige og utfor-
drende oppvekstmuligheter, som legger til rette for en 
god psykisk og fysisk helse og stimulerer til aktiv sam-
funnsdeltagelse. 

• Delmål: Utdanning 
Utdanningsnivået skal økes og frafall i opplæringsløpet 
skal reduseres.
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1.1.3 Østfoldhelsas styre: 
Østfoldhelsa er basert på samarbeid på tvers av fag og 
nivåer. Det er lagt vekt på å gjøre organiseringen fleksi-
bel, og å fordele ansvaret for måloppnåelse. Partnerne er 
likeverdige. For å sikre likeverdigheten er det oppnevnt 
et styre, som består av ledende politikere fra fylkeskom-
munen og kommunene.

Styret består av: 
Styreleder Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune 

Monica C. Gåsvatn, Østfold fylkeskommune 

May E. Hansen, Østfold fylkeskommune 

Nestleder Ellen Solbrække,  
Ordfører i Rakkestad kommune 

Reidar Kaabbel, Ordfører i Våler kommune 

Håvard W. Osflaten, Ordfører i Hobøl kommune 

Jon-Ivar Nygård, Ordfører i Fredrikstad kommune

1.1.4 sekretariat 
Folkehelseseksjonen er sekretariat for Østfoldhelsa, og 
var i 2013 bemannet med 5 årsverk. Denne staben har 
ivaretatt sekretariatet for Østfoldhelsa og dekket opp-
gaver som skal ivaretas av fylkeskommunens folkehel-
seseksjon. Det er i tillegg en rekke andre funksjoner i 
fylkeskommunen som har folkehelse som en del av sin 
portefølje og med dedikerte ansatte. 

1.1.5 Folkehelsekoordinatorer 
Hver kommune har en folkehelsekoordinator i ulik stil-
lingsstørrelse. En kommune definerer selv en koordina-
tors funksjon, arbeidsområder og organisatoriske plasse-
ring. Østfoldhelsa har pekt på følgende roller/funksjoner 
som en koordinator kan ivareta, for eksempel: pådriver-
rolle, koordinerende funksjon, utviklerrolle, kompetanse-
oppbygging, plan- og strategirolle. Spesielt viktig anses 
den funksjonen som handler om å koordinere organisa-
sjonenes interne folkehelsearbeid på tvers av sektorer 
og virksomheter. 

1.1.6 tverrsektorielt og nivåovergripende 
samarbeid 
Hos de fleste partnere er det opprettet komiteer for fol-
kehelse, som er organisert noe ulikt. Vanligvis består de 
av politiske og administrative ledelse, samt frivillige orga-
nisasjoner. Koordinatormøtet fungerer blant annet som 
et fagråd og et rådgivende forum for styret og sekreta-
riat. Det skal bl.a. være drøftingsforum for spørsmål som 
angår Østfoldhelsa, sikre læring og erfaringsutveksling 
og faglige og virke for samarbeid mellom ulike offentlige 
organer som deltar i partnerskapet. Hver partner møter 
med en representant på fire møter i året. Det er tillegg 
opprettet ressursgrupper på prioriterte områder, og det 
er ulike prosjektgrupper i drift.

For å kunne ivareta politikk- og planleggerrollen bør fylkeskommunen ha en oversikt over viktige folkehelseutfordringer og 
påvirkningsfak-torer lokalt og regionalt som kan følges over tid. Illustrasjonsfoto: istockphoto
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1.2 nettverk

1.2.1 Who sitt internasjonale nettverk 
«healthy Cities»
Østfold fylkeskommune har siden 2006 vært medlem i 
det europeiske WHO-nettverket Healthy Cities. 

Nettverket arbeider med felles tema og mål i faser på 4 
år. Programmet avslutter nå sin femte fase (2009-2013). 
Østfold fylkeskommune har i denne perioden vært for-
pliktet til å arbeide helhetlig med folkehelse og reduk-
sjon av sosial ulikhet i helse og med disse tre kjernetema: 
Omsorgsfulle og støttende miljøer, sunn livsstil og Sunt 
bymiljø og – design. Som en del av dette nettverket har 
Østfold fylkeskommune inngått et samarbeid med et ver-
densledende miljø på tematikken sosiale ulikheter i helse, 
University College London (The Institute of Health Equity).

1.2.2 sunne kommuner
Medlemsbyene er også knyttet sammen gjennom na-
sjonale nettverk, som gir politisk, strategisk og teknisk 
støtte til sine medlemmer. Disse representerer en nasjo-
nal ressurs av erfaring og kompetanse i helseutvikling. 
De tilbyr en dynamisk plattform for erfaringsutveksling, 
samarbeid om folkehelsen og virksomhet for å fremme 
denne på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Sunne kommuner er den norske grenen av det interna-
sjonale nettverket for WHO Healthy Cities. Sunne kom-
muner har i 2013 utvidet medlemsmassen fra 16 til 20 
organisasjoner, og består nå av 17 kommuner og tre 
fylkeskommuner. Nettverket finansieres ved kontigenter 
fra medlemskommunene, og med noe støtte fra staten. 

Nettverket har i 2013 vært aktive i arbeidet med overset-
telse og implementering av Verdens helseorganisasjons 
(WHOs) strategi Health 2020, herunder operasjonalise-
ring av den nye fase VI i WHOs strategi.

Det har vært arrangert nettverkssamlinger og den årlige 
folkehelsekonferansen. Det er inngått partnerskapsav-
tale med Den norske turistforening om en felles folke-
helsestrategi. Sekretariatet for nettverket er flyttet, og 
holder nå til hos Akershus fylkeskommune. Sekretariatet 
har en daglig leder og en nyansatt rådgiver. Nettverket 
rapporterer til medlemsorganisasjonene, Helsedirektora-
tet og WHO Healthy Cities.

Formålet med det norske nettverket av Sunne Kommu-
ner er å bidra til nettverksorganisasjonenes arbeid med 
en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller.

Østfold fylkeskommune er medlem av Sunne Kommuner – 
WHOs norske nettverk, som mot slutten av 2010 endret navn fra 
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner.
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2. Regionalt 
folkehelsearbeid 
og oppfølging av 
delmål
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Fylkeskommunen utøver et bredt og mangesidig folke-
helsearbeid. Nedenfor gjengis bare noen eksempler. 

2.1.1 Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Tannhelseundervisning i barneskolen – tanntimen
Tannhelsetjenesten gir undervisning i tannhelse og 
kosthold på et utvalg barneskoler i Østfold gjennom et 
helsepedagogisk program rettet mot 2., 4. og 7. klasse-
trinn. Det blir i dag undervist på 56 skoler. Det bygger 
på prinsippet «læring gjennom lek», og elevene kommer 
selv fram til de riktige svarene ved å være delaktige. Ho-
vedmålet er at elevene skal få en positiv holdning til egen 
helse/tannhelse. De skal forstå hvorfor daglig tannpuss 
er viktig og hvorfor sunn og riktig kost er viktig for gene-
rell helse og tannhelse. 

Tannhelsetjenesten samarbeider med bachelorprogram-
met i Tannpleie ved universitetet i Oslo. Tredje års tann-
pleierstudenter får opplæring i undervisningsmetoden, 
og får selv prøve undervisningen på en skole i Østfold.

Samarbeidsavtaler med de kommunale 
omsorgstjenester
Tannhelsetjenesten har inngått separate samarbeidsav-
taler med Pleie og Omsorgstjenesten for eldre og lang-
tidssyke, Helsestasjonstjeneste og Skolehelsetjeneste, 
Barnevern, Kommunal Rusomsorg og for Kommunal om-
sorg av Psykisk utviklingshemmede. Mål er at pleie- el-
ler omsorgspersonellet skal ha nok kunnskap til å utføre 
godt munnstell på brukerne, at beboere på institusjon 
skal ha rene tenner hver dag og at mottakerne av hjem-
mesykepleie skal få hjelp etter behov. – Og at alle som 
har rettigheter etter Lov om Tannhelsetjenesten skal sik-
res den rettigheten.

2.1 FolkehelsearbeId I Fylkeskommunens egen drIFt
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Forskningsprosjekt på sykehjem i Østfold 2010-2013
Hovedmålsetting ved prosjektet har vært å evaluere ef-
fekt av samarbeidsavtalene. En annen målsetting har 
vært å utforske barrierer for god oral hygiene, både plei-
ernes holdninger og kunnskaper, pasientenes tannsta-
tus/ kognitive funksjon/ samarbeidsevne og å innhente 
forslag til forbedringer av avtalene. 11 tilfeldig utvalgte 
sykehjem i Østfold har vært med i prosjektet.

Andre faste oppdrag i tannhelsetjenesten
Årlig samarbeidsmøte med helsestasjoner.

2.1.2 Friluftsliv
Planseksjonen jobber for å øke deltagelsen i alle typer 
friluftsliv i fylket. Hovedvirkemidlene er uttalelser i plan-
saker, tilskuddsmidler, rådgivning og partnerskap, samt 
noen prosjekter. Friluftsliv inkluderer også jakt og fiske. 

Fylkeskommunen bidrar med informasjon om muligheter 
for friluftsliv, jakt og fiske gjennom mange kanaler. Tur-
kart Østfold er en av de viktigste, men vi lager også bro-
sjyrer, kart og bidrar til bokproduksjoner, samt at vi søker 
å utnytte media i så stor grad som mulig. Samarbeid med 
kommunene og frivilligheten er viktig for at vi skal oppnå 
resultater. Vi arrangerer fellesmøter for kommunene på 
områdene viltforvaltning og friluftsliv.

Det ble fordelt 2,6 millioner statlige friluftsmidler til tilret-
telegging og aktiviteter i fylket. I tillegg ga fylkeskommu-
nen økonomiske bidrag til ulike prosjekter. 

Seksjonen utformer uttalelser på kommunale planer av 
alle typer på grønnstruktur, friluftsliv, vilt og fiske. Plan-
seksjonens bidrag til å sikre friluftslivet arealer er svært 
viktig.

Turskiltprosjektet er et samarbeid med Gjensidigestiftel-
sen og frivillige lag og foreninger om skilting og merking 
av turløyper/stier. Stier har også hatt et fokus gjennom 
Tilgjengelig friluftsliv. Det er et Interreg-prosjekt med fo-
kus på Kyststien og universell utforming som ble avslut-
tet i 2013. Prosjektet har produsert en ny bok om kyst-
stien gjennom Bohuslän, Østfold og Akershus. Gjennom 
Turkart Østfold har det vært arbeidet for å oppgradere 
kartgrunnlag, stier og parkeringsplasser.

2.1.3 Folkehelsearbeid i videregående skoler
Østfold-planen «Krafttak for læring 2012-2016» skal 
sikre langsiktighet og systematikk. Den er avgrenset til 
forhold som direkte berører kvalitetsutfordringer i den 
13-årige grunnskoleopplæringen. Den skal supplere 
skolenes ordinære arbeid, særlig innen områdene læ-
ringsmiljø, læringsarbeid og læringsresultater. Organisa-

sjons- og lederutvikling har vært, og er, viktige grep for å 
øke andelen som gjennomfører og består.
 
Blant viktige resultater i 2013 kan følgende nevnes.
 
•  Partnerskap for karriereveiledning er godt forankret og 

videreføres gjennom planperioden. 

•  Forum for både sosialpedagogiske rådgivere og 
spesialpedagogisk koordinatorer er etablert og i drift. 

•  Sosialfaglige rådgivere er tilsatt på alle videregående 
skoler i fylket.

•  Arbeidet er godt i gang med å følge opp Fylkestingets 
vedtak om å utarbeide veiledende kvalitetskjennetegn 
for helsesøstertjenesten.

•  Det satses på å følge opp minoritetsspråklige. 
Malakoff er fokusskole i fylkeskommunen, og skal 
bistå de andre skolene med veiledning ved behov. 
Det skal igangsettes et pilotprosjekt hvor Vg1 kan 
tas over 2 år, samt forsøk med fadderordninger for 
minoritetsgrupper. Østfold fylkeskommune har også to 
minoritetsspråklige som i hovedsak skal arbeide for å 
forhindre tvangsekteskap.

•  FON-samarbeidet som startet i Nedre Glomma-
regionen er blitt spredt til hele fylket, og det er etablert 
FON-samarbeid i alle regioner: «Fra praksisplass til 
læreplass»: Dette er et samarbeid mellom Inntak – og 
formidlingsseksjonen (F), OT (O) og Nav (N) som ble 
igangsatt i organiserte former høsten 2011.

•  Det er igangsatt en rekke prosjekter og tiltak 
for å sikre lærlingeplasser til flest mulig. Det 
jobbes også aktivt med Lærekandidatordningen / 
grunnkompetanse og oppfølging av lærekandidater.

•  For å øke gjennomføringsgraden holdes det 
sommerskole i august på fire videregående skoler 
i fylket for elever som har fått stryk i yrkesrettet 
matematikk eller naturfag, der de følger et intensivkurs 
på to uker med påfølgende eksamen. Tiltaket gir svært 
gode resultater. For elever som etter skolestart mener 
de har valgt feil utdanningsprogram, skal det være 
mulig å bytte til et annet utdanningsprogram hvis det 
er ledig kapasitet så langt det lar seg gjøre utover 
høsten. Leksehjelpordninger er igangsatt og det er et 
nært og godt samarbeid med Ungt Entrepenørskap på 
en rekke ulike tiltak.

Helsefremmende arbeid på videregående skoler
Å arbeide med elevenes helse med utgangspunkt i defi-
nisjonen; «God helse er overskudd til å takle hverdagens 
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utfordringer», er en av tilnærmingene Østfold fylkeskom-
mune har valgt for å bidra til at flere elever fullfører og 
består videregående opplæring, med bedre resultat. Pro-
sjekt Helsefremmende skoler ble gjennomført i fire vi-
deregående skoler i Østfold i 2010 – 2013. Fra skoleå-
ret 2013-14 er arbeidet videreført som ordinært arbeid 
i skolene, og fire nye skoler har startet opp prosessen 
med sertifisering som helsefremmende skole. Ni av 11 
videregående skoler i fylket deltar nå i nettverk for hel-
sefremmende skoler. 

Årsaksforklaringene bak en elevs bortvalg/frafall er 
mange, og ikke mulig å spore tilbake til ett konkret tiltak. 
Derfor ble det i prosjektet satt fokus på flere resultatmål 
og temaer, som blant annet fysisk aktivitet, sunne kan-
tiner, psykisk helsearbeid og bevisstgjøring av elevenes 
ansvar for egne valg. 

Prosjektet har jobbet med å utvikle gode modeller for 
kunnskapsbasert forebyggende og helsefremmende ar-
beid i videregående skole. Sentralt i prosjektet har vært 
at helsefremmende tiltak ikke skal oppleves som en til-
leggsoppgave, eller som noe som stjeler tid fra annet 
arbeid. Gjennom prosjektet har det vært arbeidet med 
å forankre det helsefremmende arbeidet i skolenes sty-
ringsdokumenter, inn i ordinære arbeidsmåter, og i plan-
dokumenter i fylkeskommunen. 

De viktigste resultatene av prosjektarbeidet
Kriterier og sertifisering: Det viktigste resultatet i pro-
sjektet var et sett med kriterier for hva Østfold fylkes-
kommune forstår med en helsefremmende skole. «Med 
helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune 
skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og 
psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, un-
dervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å 
ha systematisk forankring av det helsefremmende arbei-
det.» Totalt 13 kriterier er identifisert, og skoler som kan 
dokumentere at de oppfyller minst 70 % av disse blir 
sertifisert som helsefremmende skoler. 

Formålet med kriteriene er at de skal være en konkret 
og enkelt kommuniserbar beskrivelse av hva som ligger 
i begrepet «helsefremmende skoler». Kriteriene skal be-
nyttes for å sikre synliggjøring, forankring og ansvarlig-
gjøring, og i arbeidet med å kvalifisere skolen som en 
helsefremmende skole. 

Kriteriene bygger på lover, forskrifter og nasjonale og re-
gionale føringer og planverk. Lover og forskrifter er ikke 
«gjentatt» i kriteriene, ettersom det er en selvfølge at man 
oppfyller disse for å kunne bli en helsefremmende skole. 
Kriteriene signaliserer hvordan fylkeskommunen ønsker 
at lover og føringer skal forstås. 

Det er laget en veileder til kriteriene, som viser forankring 
i lovverk og føringer, og utdyper hva som menes med 
de enkelte kriteriene. Det pågår et arbeid med å utvi-
kle nasjonale kriterier for helsefremmende barnehager, 
grunnskoler og videregående skoler. Når de nasjonale 
kriteriene eventuelt blir en realitet, vil det være aktuelt 
for Østfold fylkeskommune å tilpasse våre kriterier til de 
nasjonale. 

Kriteriene er nært knyttet opp mot forskrift om miljøret-
tet helsevern i barnehager og skoler, både gjennom for-
målet og gjennom innholdet. Særlig har prosjektet hatt 
fokus på paragrafene 10 (aktivitet og hvile), 11 (måltid) 
og 12 (psykososiale forhold). Kriteriene fungerer som 
en operasjonalisering av enkelte paragrafer i forskriften, 
gjennom at de gir innhold til hvordan skoleeier ønsker at 
skolen skal forholde seg. 

Paragraf 11; «Det skal finnes egnede muligheter for be-
spisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner» 
henger tett sammen med kriterie 10; «Skolens kantine 
er åpen før første time og legger til rette for at elever 
kan spise frokost der. Kantina følger retningslinjene for 
kantiner i videregående skoler i Østfold»

De fire videregående skolene som i tre år jobbet i pro-
sjektet «Helsefremmende skoler» viste gjennom pro-
sjektarbeidet at de var kvalifisert til å bli en helsefrem-
mende skole, og mottok sine diplomer ved prosjektslutt. 
Etter sertifisering kommer jobben med å vise at man kan 
være en helsefremmende skole, og eventuelt få reserti-
fisering etter tre år. 

Kantiner: I 2009 vedtok Østfold fylkeskommune egne 
retningslinjer for skolekantiner, så allerede før prosjekt-
start var kantinene inne i en god utvikling av sitt tilbud. 
Prosjektet har lagt til rette for kompetanseheving for 
kantinepersonell som ikke har formalkompetanse innen-
for matfag. Gjennom prosjektet har det vært satt fokus 
på kantinemiljø og mat- og drikketilbud, samt på gratis 
skolefrukt, som Østfold fylkeskommune er alene om å 
tilby. Det er opprettet kantineutvalg på skolene. I kantine-
utvalget møtes representanter for elevrådet, kantina og 
skolens ledelse, og man har her en arena for utvikling og 
samarbeid omkring «skolens hjerte». 

Elevene har overveiende svært positive opplevelser av 
miljøet i kantina si, de bruker kantina som sosial møte-
plass, og de handler sunne lunsjalternativer i kantina. 
Svært få av elevene handler mat og drikke i skoletida 
utenfor skolens område. 

Kantinelederne oppgir at alle ansatte kjenner retnings-
linjene for kantiner i videregående skoler i Østfold, og at 
de har rutiner for å jobbe med dem. Kantinetilbudet og 
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miljøet som tilbys elevene opplever kantinelederne som 
gjennomgående godt. 

En undersøkelse om skolefruktordningen viste at 18 % 
av elevene benyttet den hver dag, og gjerne flere ganger 
daglig, 42 % av elevene benyttet skolefruktordningen 
noen ganger per uke, mens 22 % av elevene sa at de 
sjelden eller aldri benyttet skolefruktordningen. 

Bevegelsesglede: I samarbeid med Høgskolen i Øst-
fold utviklet Østfold fylkeskommune prosjektet Øst-
foldmodellen for mer fysisk aktivitet; Bevegelsesglede. 
Ideen bak Bevegelsesglede var at om elevene får gode 
opplevelser med kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet 
tror vi det er større sjanse for at elevene velger å delta i 
kroppsøving på skolen og bli mer fysisk aktive på fritiden. 
Skolene gjennomførte interessedelt kroppsøving og en 
time ekstra fysisk aktivitet i uka for yrkesfagelever. To 
skoler tilbød interessedelt kroppsøving, og to skoler til-
bød en time ekstra fysisk aktivitet i yrkesfaget. 

Interessedelt kroppsøving går ut på å la elevene få velge 
mellom to varianter av kroppsøvingsfaget; fysisk aktivi-
tetsorientert eller idrettsorientert. Begge variantene job-
ber mot de samme kompetansemålene og læringsmåle-
ne. Det som skiller variantene fra hverandre er innholdet 
og aktivitetene elevene vil møte i undervisningen. Det er 
elevens interesse for fysisk aktivitet som skal være av-
gjørende for valget. 

Mer fysisk aktivitet for yrkesfagelever tar utgangspunkt 
i de kompetansemål som omhandler helse, miljø og sik-
kerhet i programfaget på yrkesfaglig studieprogram. For 
å jobbe mot dette kompetansemålet la lærerne opp til 
ulike fysiske aktiviteter i stedet for teoritimer. Eksempler 
på aktiviteter er ballspill, spinning og styrketrening.

Resultater fra Bevegelsesglede er oppløftende; stryk-
prosenten i kroppsøving ble halvert, og deltakelsen i 
kroppsøving og i fysisk aktivitetstimen ble økt signifikant, 
sammenlignet med kontrollklasser. Intervjuer med elever 
som ikke deltok i kroppsøving i ungdomsskolen, men 
som har begynt å delta i videregående skole forteller at 
interessedelt kroppsøving er et fag som «treffer» elevene 
godt. De opplever at læringsmiljøet blir godt og faget blir 
mer meningsfylt. Elevene får mer lyst til å delta, dermed 
deltar de også mer, læringsutbyttet øker, og elevene opp-
lever fremgang i faget. 

På bakgrunn av de erfaringer som er gjort gjennom 
bevegelsesglede og ønsket om å få mer kunnskap om 
hvordan kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet påvir-
ker ungdommens utvikling. har Norges Idrettshøgskole 
i samarbeid med Universitetet i Agder og Høgskolen i 
Østfold nå startet opp et stort forskningsstudie (REPAC) 

hvor 3500 ungdommer fra de tre fylkene Oslo, Agder 
og Østfold deltar. Gjennom dette studiet håper vi å få 
ytterligere kunnskap om hvordan faget kan inspirere til 
bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil. 

Psykisk helse: Gjennom prosjektet har vi utviklet og 
vedtatt «Strategi for psykisk helsearbeid i videregående 
skole i Østfold». Denne er førende for skolene, ved at 
skolene skal følge opp strategien gjennom egne planer 
med konkrete tiltak for arbeidet med psykisk helse, rus- 
og kriminalitetsforebygging, basert på de overordnede 
tiltakene. I skoleåret 2014-2015 er ni av elleve videre-
gående skoler i fylket i gang med å lage sin egen hand-
lingsplan for psykisk helsearbeid på skolen. 

2.1.4 tilskudd til fysisk aktivitet
Østfold fylkeskommune forvalter en tilskuddsordning 
som skal initiere eller videreutvikle samarbeid om lavter-
skelaktiviteter. Tiltakene skal få folk i mer fysisk aktivitet 
og frivillige organisasjoner er søknadsberettiget. Midlene 
skal fordeles til prosjekter som retter seg til målgrupper 
som faller utenfor eksisterende aktivitetstilbud. En viktig 
intensjon er å bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. 
Det ble delt ut totalt 797 000 kroner til 33 organisasjo-
ner. Totalt søkte 45 organisasjoner om cirka 1,7 millioner 
kroner. 
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2.2.1 eksempler på folkehelsearbeid i regi 
av Østfold Idrettskrets
Østfold Idrettskrets har i 2013 hatt et bredt folkehel-
searbeid, for eksempel:

1.  Barneidretten. Mål: Idretten skal sikre et åpent og 
inkluderende aktivitetstilbud, og legge til rette for å 
beholde eller øke antall barn som deltar i aktivitetene, 
ved at: A. Barnerettighetene respekteres og er godt 
kjent av alle. B. Idrettsskoler er tilgjengelige for alle 
barn. C. Alle trenere har kompetanse på aktivitet for 
barn.

ØIK har f.eks. bidratt med:
•  23 verdikurs på forespørsel fra lag, hvor temaet også 

inngår.

•  Vi har gjennomført allaktivitetsdager for 19. året, for 
alle 4. klasser i Østfold. Arrangementet går over to 
dager og har hatt fra 1600-2000 deltakere årlig. 100- 
150 hjelpere fra vgs., høyskolen og YouMe elever. 

•  Gjennomført 27 aktivitetslederkurs for trenere i 
barneidretten.

•  Gjennomført ett «Full Rulle kurs» for trenere i 
barneidretten

2.  Ungdomsidretten. Mål: Idretten skal utvikle og 
fornye aktivitetstilbudet for ungdom, og sørge for 
at flere velger å være aktive innenfor organisert 
idrett, ved at: A. Alle møter et inkluderende 
og variert aktivitetsmiljø. B. Alle får idrettslige 
utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner. C. 
Ungt lederskap og ansvar for eget idrettsmiljø.

ØIK har f.eks. bidratt med:
•  90 ungdommer fra idrettslagene er blitt utdannet i 

NIFs lederkurs for ungdom.

•  Utdanning av unge ledere er gjennomført i stort monn. 
- NIFs lederkurs for ungdom og YouMe-prosjektet 
(Young Mentors) er utdanning av unge ledere i 
skolen. Disse blir aktivitetsledere for medelever og 
i idrettslagene sine. Det er utdannet 1100 YouMe 
elever siden 2005. Ved utgangen av 2013 har vi 15 
ungdomsskoler, ni barneskoler og to videregående 
skoler som satser på young mentors. Alle YouMe-
elever fra ungdomsskoletrinnene, har fått tilbud 
om gratis påbygningsutdanning til NIFs lederkurs 
for ungdom. 450 YouMe elever har med dette 

2.2 FolkehelsearbeId I regI av partnerskapet ØstFoldhelsa 

gjennomført NIFs lederkurs for ungdom i perioden. 
Young Mentorene når i gjennomsnitt om lag 200 
elever på hver grunnskole og 500 per videregående 
skole. 

3.  Ungdomskoordinatorer i IL: Ungdomskoordinatorer 
har følgende oppgaver:

•  Å motivere og tilby ungdom leder-/trenerutvikling/
kompetanse

•  Å invitere/følge opp ungdom som ledere/trenere 
(hjelpetrenere/assistenter o.l.)

•  Utvikle/igangsette nye modeller for rekruttering og 
ivaretakelse av ungdom 13-19 år.

•  Å sørge for at ungdom i idrettslaget/ lokalmiljøet som 
har fått YouMe utdanning i skolene blir tatt tak i, sett 
og tilbudt leder/trener/hjelpeoppgaver i klubben.

•  ØIK har bidratt med stimuleringsmidler til opprettelse 
av ungdomskoordinatorer. Det har resultert i 37 
ungdomskoordinatorer i 36 idrettslag. 

Idretten skal sikre et åpent og inkluderende aktivitetstilbud, og 
legge til rette for å beholde eller øke antall barn som deltar i 
aktivitetene. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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4. UT – ungdom trener: Er et tiltak rettet mot ungdom 
fra 13-19 år. Gjennom UT tilrettelegger vi aktivitet slik 
at ungdommens premisser og ønsker blir satt i fokus. 
Dette for:
• å møte utfordringene i ungdomsidretten

• å gi et tilbud til uorganisert ungdom

•  å nå flere ungdommer og rekruttere nye ungdommer 
til den organiserte idretten

UT arbeider på to fronter samtidig:
•  Et tiltak tilbyr UT allsidige lavterskeltilbud til ungdom 

i Sarpsborg i samarbeid med Sarpsborg-idretten. 
Tilbudet gis to kvelder i uken. Aktivitetene har for 
eksempel vært klatring, bowling, golf, stolpeleting og 
skating, samt sosiale tilstelninger. 73 ungdommer 
har vært innom de forskjellige idrettene i løpet 
av sesongen, 25 på det meste og 11 som et 
gjennomsnitt. I tillegg er det Åpenhall-tilbud på 
fredagskvelder. Tilbudet UT i Sarpsborg er helt gratis, 
ingen binding og ingen påmelding.

•  I det andre tiltaket arbeider prosjektleder aktivt opp 
mot idrettslag for å inngå et samarbeid om å opprette 
allsidige lavterskel-idrettstilbud i idrettslagene. Seks 
IL har høsten 2013 inngått samarbeidsavtale med 
ØIK, hvor vi støtter lagene som oppretter tilbudet med 
midler. 

UT har de siste to år hatt spesielt god kontakt med «ver-
densklassen» på Hafslund Skole, som har deltatt i aktivi-
tetene i Sarpsborg. Dette er en innføringsklasse for ikke 
etnisk norske elever. Å gi disse et gratis tilbud på en are-
na der de ikke trenger å melde seg inn i et idrettslag i en 
startfase, til de vet hvor de skal bo, har fungert veldig bra. 

5.  Flere Freske Folk: ØIK har gjennom 2012 og 
2013 driftet prosjektet Flere Freske Folk på vegne 
av fylkeskommunen/Østfoldhelsa. Rakkestad, 
Spydeberg, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad er 
samarbeidskommuner. Seniortrim, livskvalitet, sosialt 
samvær, aktiviteter for egenmestring, reduksjon av 
fallulykker og trygghetsskapende arbeid har vært 
sentralt i prosjektet. ØIK har en 50 % stilling som 
arbeider med prosjektet, som sluttføres ved utgangen 
av 2013. Ca. 500 personer deltok i 2012 og ca. 400 
i 2013. Flere idrettslag har dessuten prøvd ut bowls 
for seniorer i denne perioden.

6.  Idrett -Skole/SFO: Idrettslag har lagt til rette 
for allsidig fysisk aktivitet en til to ganger pr. uke i 
samarbeid med SFO. Måltider og/eller frukt alt etter 
behov har vært tilbudt. Om lag 5000 barn har fått et 
tilbud fra idretten i SFO-tiden. 

7.  Praksis for VGS elever/idrettslinje som kommer 
barneskolene til gode: VGS-elever kommer ut til 
barneskoler som er med i prosjektet 1 gang pr. uke 
og gjennomfører 1 times aktivitet med elevene. Dette 
er et samarbeidsprosjekt mellom ØIK, barneskoler og 
videregående skoler/idrettslinje.

 
 •  8 barneskoler i Fredrikstad kommune er med i 

tiltaket der Fysak-økt har blitt gjennomført med 
elever fra Fredrik II vgs. idrettsfag. 

 
 •  15 barneskoler i Fredrikstad kommune er 

med i tiltaket der fysisk aktivitet i SFO har blitt 
gjennomført med elever fra Fredrik II vgs. idrettsfag. 

 •  Opp mot 1800 elever har fått tilbud om fysisk 
aktivitet i dette prosjektet. 100 ungdommer har fått 
erfaring i å planlegge, organisere og lede fysisk 
aktivitet til barn.

 •  Kalnes vgs. idrettsfag har et etablert samarbeid 
med én SFO og ett idrettslag om å tilby 
instruktørkompetanse og aktivitet. Dette tiltaket 
omfatter 30 vgs-elever og om lag 30 barn. Dette 
tiltaket er gjennomført over 17 uker i høst og 
vårhalvåret. 

 •  Kirkeparken vgs. idrettsfag leverer 
instruktørkompetanse til sju SFO i Moss. Dette 
tiltaket har blitt gjennomført over sju uker i 
vårhalvåret fordelt på 30 VGS elever og 210 barn.

8.   Aktiv på dagtid: «Aktiv på Dagtid» er et 
treningstilbud på dagtid for personer som står helt 
eller delvis utenfor arbeidslivet.

Brukerne må være bosatt i en av de deltakende 
kommunene og må være mellom 18 og 69 år. 17 
kommuner deltok i 2013. 

Blant viktige resultater i 2013 nevnes følgende:
•  Cirka 1984 personer var registrert som deltagere i 

2013. Deltagerantallet ser ut til å ha stabilisert seg 
rundt 2.000 per år fra 2010.

•  Om lag 48 % av de som deltok i 2013 var nye 
medlemmer. Forhåpentligvis er det en indikasjon på 
at flere av brukerne returnerer til arbeidslivet, selv 
om dette ikke kan fastslås med sikkerhet basert på 
materialet som er tilgjengelig.

• Blant alle brukere var 67 % kvinner.

•  Gjennomsnittsalderen for alle deltagerne var 49.
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•  48 % av deltagerne er uføre. 33 % går på 
arbeidsavklaringspenger.

•  59 ulike nasjonaliteter var representert blant 
brukerne, totalt 417. Det utgjør nesten 29 % av 
medlemsmassen. 

2.2.2 Inspirias folkehelsearbeid
Østfold fylkeskommune og INSPIRIA Science Center 
inngikk i mai 2011 samarbeidsavtale omkring helsede-
len av senteret, som en oppfølger av satsingen på Hel-
sekilden. Avtalen forplikter Østfold fylkeskommune til å 
støtte INSPIRIA med 700.000 kr (2011-verdi) i perio-
den 2011 – 2015.

INSPIRIA har i 2013 hatt 90 000 besøkende personer. 
Cirka 30 000 elever har vært på INSPIRIA og hatt skole-
programmer. 4 504 elever har deltatt på undervisnings-
program om helse. 1 254 lærere har deltatt på undervis-
ningstilbud om helse sammen med sine elever. Det har i 
2013 vært 21 ulike programmer med helsetema. I sam-
arbeidsavtalen mellom Inspiria og Østfold fylkeskommu-
ne er det spesielt lagt vekt på at Inspiria skal jobbe rettet 
mot skolehelsetjenesten ved de videregående skolene. 
For å styrke arbeidet med kompetanseheving og nett-
verksbygging ble det i 2013 gjennomført fire fagdager 
blant ansatte ved de videregående skolene, og hvor hel-
sesøstre og sosialfaglige rådgivere var blant målgruppen. 
Fra høsten 2013 inviteres elevtjenestene ved de videre-
gående skolene til en av fire fagdager.

I sine program har INSPIRIA også en «Drop out» satsing. 
Totalt 130 elever fra NY Giv fikk undervisningsprogram-
mer innen matematikk og helse. I samarbeid med ressurs-
gruppen på fysisk aktivitet og ernæring arrangerte INSPI-
RIA en Frisklivskonferanse for cirka 100 helsepersonell. 

2.2.3 helhetlig forebygging
Prosjektets hensikt var å styrke barn og unges psykiske 
helse, forebygge rusbruk og kriminalitet. Østfold fylkes-
kommune initierte prosjektet og har forpliktet seg til å 
støtte Sarpsborg kommune med 200.000 kroner årlig i 
perioden 2012-2014. 

Prosjektets overordnede føring er at alle barn får tilgang 
til likeverdig og sammenhengende forebyggende inn-
sats. Alle barn og unge i Sarpsborg, fra 0 til 19 år, er mål-
gruppe. Dette skal særlig realiseres gjennom en satsning 
på helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom:

•  At barn og unge er eget tema i kommunens 
kommende folkehelseplan - og at prosjektet i sin 
helhet forankres samme sted.

•  Samarbeid mellom instanser på tvers av etater, 
sektorer og fag, og koordinerende ledd for samordning. 
Et fast samarbeid mellom kommunen og de fire 
videregående skoler i kommunene skal organiseres.

•  Utjamning av sosiale forskjeller ved at det er lik 
tilgang på forebygging for alle barn og unge.

•  Prioritering av barn i alderen 0-8 når tiltak skal 
etableres. 

Første fase av prosjektet (2012-2013) har blant hatt et 
stort fokus på kunnskapsbaserte tilnærminger. Kartleg-
ging av situasjonen for målgruppene er prioritert. Det er 
for eksempel utarbeidet helseoversikter. Skoletilsyn og 
undersøkelsen Ung-data er gjennomført. Det er også 
prioritert å skaffe seg oversikt over relevant forskning, 
samt sikre så vel kompetanseoppbygging som ledelses-
forankring. En bærebjelke i prosjektet er universelle til-
nærminger. En hovedregel i folkehelsearbeidet er at inn-
sats som settes inn for alle ofte har stor effekt også på 
de som er i en risikosone.

Helsekilden ble i 2010 en del av INSPIRIA science center. Byggearbeidet startet opp i 2010.
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Prosjektet har laget et oversiktsbilde over den forebyg-
gende innsatsen for barn og unge i Sarpsborg. Denne 
synliggjør blant annet at:

•  Det er bred innsats med 130 tiltak og program innen 
oppvekst, helse og sosial og kultur.

•  Det er ikke evaluert om den innsatsen som gjøres har 
ønsket effekt.

•  Den forebyggende innsatsen er verken samordnet 
innen eller mellom kommuneområder, eller mellom 
kommunen og fylkeskommunen.

Prosjektets foreløpige hovedmål: Barn og unge i Sarps-
borg lykkes med opplæringsløpet

Foreløpige delmål:
1. Trygge, interesserte og aktive foreldre
2. Sosialt kompetente barn og unge
3. Barna er i rute med ferdigheter
4. Fysisk aktive barn og unge
5. Ernæring for hverdagen
6. Frivilligheten lett tilgjengelig for alle barn og unge

2.2.4 Folkehelsearbeid i regi av høgskolen 
i Østfold
Høgskolen har fulgt opp avtalen med å utvikle en strate-
giplan på folkehelse som består av følgende elementer: 
1. Etablering av prosjektgruppe. 
2.  Kurs/ konferansegjennomføring årlig. 
3. Utvikling og gjennomføring av videreutdanning. 
4.  Implementering i bachelorutdanningene. 
5. Implementering i masterutdanninger.

Blant arbeid som så langt er utført av høgskolen nevnes 
for eksempel følgende: 
1.  Ekspertgruppa om sosiale ulikheter i helse har levert 

kronikker til lokalaviser som er samlet i et eget hefte. 

2.  Vært aktiv bidragsyter i arbeidet med Inkluderende 
Østfold. 

3.  Utarbeidelse av artikler. 

4.  Intern kompetanseoppbygging. 

5.  Utarbeidelse av et introduksjonskurs på folkehelse 
(10 studiepoeng) som ble gjennomført i 2013. Det 
er forsøkt gjennomført en gang til, men det var for få 
søkere til å holde det. 

6.  Det er gjort en kartlegging over hvilke interne 
bachelorstudier som inneholder folkehelsetemaer. 

7.  Folkehelse er innarbeidet i masterstudiet om 
tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren.

2.2.5 Folkehelsefokus i luk-prosjektet
Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene 2010 
- 2014 (LUK) er en oppfølging av St. meld. nr. 25 (2008- 
2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og 
regionalpolitikken. Målet med LUK-satsingen er bedre 
kompetanse og kapasitet til kontinuerlig å drive utvi-
klingsarbeid i kommunene.

Gjennom LUK-prosjektet har folkehelsearbeid vært et 
satsningsområde. Blant annet er det lagt vekt på det 
gode sted å bo og innsats for å utvikle sosiale møteplas-
ser. Prosjektet har rettet oppmerksom rundt universell 
utforming av sentrumsnære stier. Det har vært også vært 
arbeidet med å få frem mer informasjon om innbygger-
nes egne synspunkter på sin helse og de nærmiljøer de 
virker i knyttet til befolkningsundersøkelsen Østfold hel-
seprofil 2011/2012.

Et delprosjekt under LUK er Livskvalitet-prosjektet, hvor 
Østfold Idrettskrets har vært prosjektleder for «Flere Fres-
ke Folk». 2013 var det siste året med Østfold Idrettskrets 
som prosjektleder, men flere av aktivitetene videreføres 
i kommunene i samarbeid med folkehelseseksjonen ved 
Østfold fylkeskommune. I prosjektkommunene er utviklet 
lokale partnerskap og samarbeid med frivillige krefter for 
å gi nye møteplasser i lokalsamfunnet. Flere kommuner 
har hatt senior-kafè, Kafe lyst på livet. Folkehelsesporten 
Bowls er blitt et nytt tiltak med fysisk aktivitet og sosiale 
treff i mange flere kommuner enn prosjektkommunene. 

2.2.6 resultater av høringsuttalelser
Styreleder for Østfoldhelsa har avgitt høringsuttalelse til 
kommunenes planstrategier i 2013. Folkehelseseksjo-
nen har også levert bidrag til høringsuttalelser fra Østfold 
fylkeskommune. Det er Østfoldhelsas inntrykk at hørings-
uttalelsene har blitt godt mottatt i kommunene, og har bi-
dratt til å forsterke fokus på folkehelse i planstrategiene. 

Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyg-
gende og helsefremmende arbeid gir positive resultater 
for den enkelte og for samfunnet. Østfold fylke har satt 
seg som mål å bli det ledende fylke for å utjevne sosiale 
helseforskjeller. I høringsuttalelser til kommunene har 
Østfoldhelsa vært opptatt av at kommunale planstrate-
gier og kommuneplaner følger planlovens krav til med-
virkning. Østfoldhelsa har også sett etter gode koblinger 
til Regionalt planverk. 

Styret for Østfoldhelsa har oversendt høringsuttalelse til 
alle kommuner sin planstrategi som har vært til høring. 
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Av planstrategiene som er vedtatt går det frem at folke-
helse har fått størst oppmerksomhet. Dette er i tråd med 
sentrale og regionale forventninger. Høringsuttalelsene 
både fra styret i Østfoldhelsa og fra Østfold fylkeskom-
mune har vært fyldige og grundige tilbakemeldinger til 
kommunene.

En har også det inntrykk at veiledning gitt til kommunene 
i det faste regionale planmøte og de avholdte regionale 
kompetanseseminarer har gitt resultater. De fleste plan-
strategiene har hatt god medvirkning og har gode kob-
linger til Regionalt planverk. 

Tilknyttet til oppstart av kommunale planstrategier er 
kommunene pålagt i forskrift til Folkehelseloven å frem-
stille og offentliggjøre en lokal folkehelseoversikt. Denne 
forskriften kom sent i planstrategiprosessen slik at dette 
kravet er ikke like godt ivaretatt ved oppstart av kommu-
nenes første planstrategier.

Folkehelseloven har krav til lokal helseoversikt. Lokale 
folkehelseutfordringer skal avstedkomme mål og tiltak i 
planverk og handlingsplaner/økonomiplanen. Her er det 
et forbedringspotensial. 

2.2.7 sosiale ulikheter i helse
Arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse har en 
høy prioritet i Østfold, og det ble i 2013 blant annet inn-
gått et samarbeid med University College London som er 
verdensledende på den type arbeid. 

Arbeidet skjer på en rekke områder, ved å følge opp hand-
lingsprogrammet i Regional plan for folkehelse. Prosjektet 
«Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle» ivaretar fle-
re av målsettingene i handlingsprogrammet. I januar 2013 
ble det søkt om økonomisk støtte til prosjektet, fra Helse- 
og omsorgsdepartementet. Søknaden var på 45 millioner 
kroner, fordelt med 15 millioner kr for hvert av årene 2014 
– 2016. Søknaden ble anbefalt fra Helsedirektoratet, men 
departementet fant ikke midler til prosjektet.

Det ble vedtatt å arbeide videre med prosjektet, men da 
med en spissing i forhold til opprinnelig søknad, gjennom 
følgende delprosjekter:

1.  Systematisering av arbeidet med sosiale ulikheter i 
helse

2. Innsats rettet mot arbeidslivet

3.  Prosjekt Grytidlig innsats

4. Byutvikling for å redusere sosiale ulikheter i helse

5. Ung frivillighet og demokratiutvikling

6.  Helsefremmende barnehager, grunnskoler og 
videregående skoler

Opplærings-, kultur- og helsekomiteen bevilget også 
150.000 kroner til en folkehelseutredning om «Innsats 
rettet mot arbeidslivet». Arbeidet skal utføres av NAV i 
samarbeid med fylkeskommunen. Det er administrativt 
tilleggsbevilget 250.000 kroner til prosjektet, slik at det 
samlet er 400.000 til disposisjon.

2.2.8 heprogress
HEPROGRESS (2010-2012) var et samarbeid mel-
lom blant annet Østfold fylkeskommune, Moss, Hobøl, 
Høgskolen i Østfold og Vidzseme planregion i Latvia. 
Førstnevnte var prosjektleder. Det var finansiert av EU-
kommisjonens program, Progress, som forvaltes av DG 
Employment. Prosjektet fikk godkjent sine rapporter av 
EU i 2013. Samme år ble de siste analysene fra den 
store befolkningsundersøkelsen «Østfold helseprofil 
2011-2012» presentert på en egen konferanse. Un-
dersøkelsen ble gjennomført i 2011 og 2012 hvor cirka 
17 440 østfoldinger deltok. Parallelt ble undersøkelsen 
gjenomført i forhold til innbyggere i 7 latviske kommu-
ner hvor tilsammen 4190 personer deltok. Parallelt ble 
undersøkelsen gjenomført i forhold til innbyggere i 7 lat-
viske kommuner hvor tilsammen 4190 personer deltok.

2.2.9  
Beintøft – gå til skolen i Østfold var et samarbeidspro-
sjekt mellom Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og 
Grønn Hverdag. Det handlet om å fremme «gå til skolen-
arbeid» i fylkets barneskoler gjennom kampanjer høst 
og vår. Prosjektet gikk over årene 2011, 2012 og 2013. 
Det var en videreføring og videreutvikling av det tidligere 
«Klar ferdig gå til skolen» -prosjektet (2009-2011).

Lærere og elever registrerte daglig antall elever som gikk 
eller syklet. En gang i uka ble aktiviteten registrert digitalt 
på nettstedet til prosjektet. Ved kampanjeperiodens slutt 
ble beste skoler og klasser premiert.

I løpet av perioden deltok 43 skoler en eller flere ganger, 
med en eller flere klasser. Prosjektet ble ikke videreført, 
etter at Grønn Hverdag fikk avslag på sin søknad.
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2.3.1 ressursgruppe skade- og 
ulykkesforebygging og fylkesnettverket 
for trygge lokalsamfunn   

Arbeidet til ressursgruppa har metodisk og tematisk vært 
lagt nært opp til nasjonale og internasjonale kriterier for 
et «Trygt lokalsamfunn» (Safe Community). Trygge lo-
kalsamfunn setter innbyggernes trygghet og sikkerhet 
i fokus. Det arbeides tverrsektorielt for å sikre at ulike 
perspektiv blir hørt og at det etableres langsiktige, bære-
kraftige løsninger.

Fylkesnettverk for de kommunene som arbeider spesielt 
med Trygge lokalsamfunnsmodellen og ressursgruppa 
har prioritert å kartlegge ulykker og skader som et ledd 
i kommunenes arbeid med helseovervåking. Erfaringsut-
veksling og noen fellesprosjekter har gitt flere av grup-
pas medlemmer faglig oppdatering og inspirasjon til eget 
lokalt arbeid.

Østfoldhelsa har presentert elektronisk oversikt over 
samtlige kommuners trafikksikkerhetsplaner (TS-pla-
ner). Trafikalt grunnkurs for innbyggere med innvandrer-
bakgrunn ble fullført Fredrikstad og Halden i 2013. 

Med støtte fra fylkesprosjektet «Universell utforming» og 
statlige spillemidler har kommunene Eidsberg og Halden 
laget stier.

I samarbeid med Høgskolen i Østfold, Østfoldhelsa, 
Fredrikstad kommune og Borg Innovasjon ble det arran-
gert et fallforebyggende seminar med ca 100 deltakere.

Sparebank 1 har i samarbeid med gruppa gjennomført 
et brannforebyggende prosjekt – «Aksjon flytt en dunk». 
Det var en sikkerhetsrunde med bildedokumentasjon 
som ble presentert for kommunale virksomhetsledere. 
Her ble alvorlige brannfeller i form av feilplassering av 
søppeldunker beskrevet og dokumentert. Dette er et 
prosjekt som er tilbudt flere kommuner.

Gruppa har forsøkt å få med flere kommuner i samarbei-
de og med erfaringsutveksling i nettverk av Trygt lokal-
samfunn. Råde og Hvaler kommuner har nå meddelt at 
de vil arbeide med dette og er på slutten av 2013 invitert 
med i ressursgruppa.

2.3.2 ressursgruppe tobakk
Ressursgruppa har arbeidet med temaene Verdens to-
bakksfrie dag, FRI-programmet, inkludert samarbeid 
med INSPIRIA, tobakksluttekurs, fakta og statistikk. Ak-
tiviteten har vært lavere enn vanlig grunnet sykefravær.

2.3 ressursgrupper

Østfold fylkeskommune er observatør i det norske nettverket av 
Trygge Lokalsamfunn.
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2.3.3 ressursgruppe ernæring og fysisk aktivitet i Østfoldhelsa 2013

Utfordring Tiltak i 2013 Resultater i 2013

Inaktivitet Helsefremmende 
barnehager og skoler

Fire videregående skoler er sertifisert som helsefremmende 
skoler. Nettverk for helsefremmende skoler etablert. 
Forprosjekt for helsefremmende barnehager og grunnskoler 
er etablert. 

Fokus på gang- og 
sykkelveier i Handlingsplan 
for Regional transportplan 

Samarbeid med samferdselsavdelingen er etablert, det 
er fokus på trafikksikkerhet og gang- og sykkelveier i 
handlingsplanen. 

Aktiv skolevei Samarbeid med samferdselsavdelingen, statens vegvesen 
og fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Det fokuseres på «Aktiv 
skolevei» og knyttes opp mot helsefremmende skoler.

Aktiv på dagtid og Flere 
Freske Folk

Begge prosjekt gjennomføres. Egen årsmelding for Apd og 
Flere freske folk. 

Forsøk med kroppsøving 
og en time mer fysisk 
aktivitet på timeplanen i 
videregående skoler 

Prosjektet Helsefremmende skoler ble avsluttet. Sammen 
med Høgskolen i Østfold og Norges idrettshøgskole er det 
startet et større forskningsprosjekt i kroppsøving. Arbeid med 
en time mer fysisk aktivitet ivaretas gjennom nettverk for 
helsefremmende skoler. 

For lite frukt 
og grønt og for 
mye sukker i 
kostholdet

Velg sunt på idrettsarenaen Kurskonseptet er revidert. Kurs gjennomført for tre idrettslag. 
En ekstern kursholder er engasjert for å holde kurs. 

Sunne kantiner Teoriforberedende kurs i institusjonskokkfaget ble startet 
opp for kantineansatte. (15 deltakere fra  seks videregående 
kantiner, to ungdomsskoler, Statens hus og to private kantiner 
deltok). 

Ernæring inn som et 30 stp 
element i bachelor i idrett. 

Bachelor i idrett er vedtatt ved høgskolen i Østfold. Høgskolen 
arbeider med studieplanen, og ressursgruppen vil avgi 
høringsuttalelse.  

Benytte retningslinjer for 
mat i barnehagen og mat i 
skolen til kvalitetsheving

SMAK-heftet er revidert. Det vil også benyttes på høgskolen. 

Økende 
forekomst av 
overvekt blant 
barn og unge

Friskliv 2-12; Tiltak for mer 
fysisk aktivitet og bedre 
kosthold. Målrettede tiltak 
for overvektige i alderen 
2-12 år og familiene deres. 

Friskliv 2-12 presentert med innlegg og poster på nasjonal 
folkehelsekonferanse. Friskliv 2-12 avsluttes som prosjekt i 
2014. 
Frisklivkonferanse arrangert med 120 deltakere.

Frisklivsentral i flere 
kommuner 

Samarbeider med fylkesmannen om tildeling og 
erfaringsutveksling. 
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Tilknyttet folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa har det 
vært en fast årlig bevilgning på kr 1,8 millioner fra fylkes-
kommunen til fordeling blant partnerkommunene, med 
i utgangspunktet et årlig tilskudd til hver deltakerkom-
mune på kr 100.000. I de reviderte partnerskapsavtalene 
ble det vedtatt at de regionale folkehelsemidlene skal 
benyttes tiltaksrettet. De skal ivareta fylkeskommunens 
oppgave som pådriver og samordner av folkehelsearbei-
det i fylket, og følge opp fylkeskommunen i dens oppgave 
med å understøtte kommunene i deres folkehelsearbeid. 
Denne tiltaksrettet bruk av midlene ble gjennomført fra 
1. juli 2013. Dette innebar at hver partnerkommune ble 
tildelt kr. 50.000 til sitt folkehelsearbeid, i tråd med gam-
mel partnerskapsavtale, samlet bevilgning kr. 900.000. 
De resterende 900.000 ble fordelt tiltaksrettet i tråd 
med ny partnerskapsavtale.

Det er levert sluttrapporter til fylkeskommunen. Under er 
det gjengitt en oversikt over tiltakene som ble gitt tildeling. 

1. Våler kommune: Frisklivsarbeid i Våler, tildeling 
kr 150.000
Tiltaket er 3-årig, men tilskuddet gjelder kun første år. 
Frisklivsarbeid ble startet 1. 5. 2013. Det er etablert sam-
arbeid med Frisklivssentraler i Østfold og gjennomført 
studiebesøk, og kurs for målgruppene. Det er gode til-
bakemeldinger fra barn og ungdom, foreldre og lærere. I 
3-års perioden legges det opp til kompetansebygging og 
tiltak for barn, unge og voksne. Tiltaket er gjennomført i 
tråd med forutsetningene.

2. Sarpsborg kommune: Innbyggerundersøkelse i 
utvalgte soner (18 år +), tildeling kr 140.000
Undersøkelsen skulle gjennomføres i 2013, og analyse 
skulle ferdigstilles vinteren 2014. Dette er forskjøvet noe 
i tid. Intervjuer er gjort i mai 2014. Noe behov for ny inter-
vjurunde, det er trukket nytt representativt utvalg i aktu-
elle soner, og igangsatt 1.9.2014. Resultater vil foreligge 
oktober / november, og innarbeides i levekårsrapporten. 
Framdriften er noe forskjøvet, men tiltaket gjennomføres 
for øvrig i tråd med forutsetningene.

3. Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir 
livskvalitet til ungdom, tildeling kr 295.000
Prosjektet har mål om å rekruttere ungdom til frivillig ar-
beid og utvikle gode strategier for dette. Det startet opp 
i mai 2013, og avsluttes oktober 2014. Det er utarbeidet 
markedsføringsmateriell, og Facebookside som er lan-
sert på skolene. Ulike aktører er kontaktet, for rekrut-
tering til frivillig arbeid. Tiltaket er gjennomført i tråd med 
forutsetningene.

4. Halden kommune: Tilrettelegging for fysisk 
aktivitet i ungdomsskolen utenom ordinært tilbud, 
tildeling kr 200.000
Forutsetningen var at tiltaket skulle igangsettes ved sko-
lestart 2013 og avsluttes ved skoleslutt 2014. Planer for 
tiltaket er lagt, men foreløpig er det ikke startet opp. I 
e-post av 11.9.2014 varsler kommunen om at prosjektet 
ikke vil bli gjennomført, og tilskudd tilbakeføres fylkes-
kommunen. Tiltaket er ikke gjennomført etter forutset-
ningene.

5. Aremark kommune: Barns levekår i Aremark: 
fokus fysisk aktivitet og kosthold for barn og unge, 
tildeling kr 45.000
Oppstart i august 2013 og avslutning medio desember. 
Bl. a. gjennomført kompetanseheving, innføring av ret-
ningslinjer for kosthold i barnehage, oppstart av aktivi-
tetsgruppe, samarbeid med idrettslag. Tiltaket er gjen-
nomført i tråd med forutsetningene.

6. Sarpsborg kommune: kunnskap og kompetanse 
på det tverrfaglige folkehelsearbeidet, tildeling kr 
70.000
Prosjektet har målsettinger knyttet til forankring, sam-
handling og organisering av folkehelsearbeidet. Det er 
gjennomført tre samlinger – en for ledere, en for ansatte 
og en bredt anlagt samling med deltakelse fra fylkes-
kommunen, fylkesmann og folkehelsekoordinatorer i 
øvrige kommuner. Erfaringene fra prosjektet vil brukes i 
videre arbeid med lederopplæring overfor flere kommu-
ner. Tiltaket er gjennomført i tråd med forutsetningene.

3.1 rapporterIng på regIonale FolkehelsemIdler



 25

I 2013 mottok hver kommune 50.000 kroner som de selv kunne velge hvordan de ønsket å disponere. 14 av 18 
kommuner har rapportert på bruken:

Kommune Disponering

Aremark Overført til frivilligsentral til drift av folkehelserettede tiltak 

Askim Benyttet til å dekke kommunens deltakeravgift i Aktiv på Dagtid (kr. 48 500,-), samt delfinansiering 
av kommunens anskaffelse av 75 stk. Tafix håndstrøer med singel (totalsum kr. 6 000,-).

Eidsberg Har brukt midlene på følgende: 1.Boccia for eldre. 2. Jentebølgen (mosjonsløp). 3. Mysen 
Filmfestival. 4. PU-arrangementer. 

Halden Videreført de fleste tiltak som ble rapportert for 2012. I tillegg har Frivilligsentralen og kommunen 
samarbeidet om tilbud om fysisk aktivitet for innvandrerkvinner. Midlene er også brukt på livskafeer 
og bowlsutstyr / bowlstilbud og benyttet på kompetanseoppbygging og innkjøp av statistikk. 

Hobøl Lønn til folkehelsekoordinator. I tillegg har folkehelsemidlene dekket kr. 10 000 for medlemskap 
i Aktiv på dagtid. 

Hvaler Lønn til folkehelsekoordinator. 

Marker A. Klatrevegg på Ungdommens kulturhus (UKH) spesielt med tanke på barn med overvekt: 25.000.-. 
B. Rydding av stier utført av UKH. C. UKH har fått midler til å utvikle sine aktiviteter. Kr 25.000.-. 

Moss Planarbeid, systemarbeid, administrativ koordinering og samordning, arbeid overfor frivillig sektor

Rygge Videreføre og drifte konkrete folkehelsetiltak, særlig med innretningen «kultur gir helse».

Råde A. Gjennomføre kurs i «Motiverende intervju». B. Egenandel for kommunens deltagelse i «Aktiv 
på dagtid» og til medlemskap i Trygg Trafikk og Folkehelseforeningen. C. Lokalt er det brukt 
penger til å premiere beste klasse i årets «gå til skolen»- kampanje.

Sarpsborg Friluftslivets dag/Ridderdagene, Månedens tur, Flere freske folk, Folk i form til tusen – 
Glommaløpet, Gå/sykle til skolen og Plattform for frivillighet.

Skiptvet Lønn til folkehelsekoordinator. 

Trøgstad Lønn, folkehelsekoordinator og avgift i Aktiv på dagtid (20.000)

Våler Tildelt frivillige: V/S skigruppa til natur og kunstsnøbaserte langrennsløper, Oppstart av skateklubb 
for barn og unge, DNT Vansjø (oppgradering av Fjellveiens forlengelse til rullestol og sykkelvei 
standard) og til Frivilligsentralen til utbedring av lysløypa ved Kirkebygden. Formål for tildeling: A. 
Stimulere til fysisk, sosial og/eller kulturell aktivitet. B. Oppfordre til bredest mulig medvirkning og 
involvering. C. Bidra til utjevning av sosiale forskjeller i helse. D. Rette innsats og påvirkning mot 
forebygging av en negativ folkehelseutvikling. E. Etablere tilbud/ aktivitet i Våler kommune.

Kommunene Moss, Råde,  Sarpsborg og Halden har gitt mer utfyllende rapporteringer som er gjengitt i vedleggsde-
len. 

3.2 rapporterIng på generelt FolkehelsetIlskudd
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I den nye partnerskapsavtalen om Østfoldhelsa, har part-
nerne forpliktet seg til å samarbeide om en årsrapport. 
På koordinatormøtet 6. desember 2013, ble det beslut-
tet at denne skal gjennomføres som en SWOT-analyse. 
Den skal si noe om hvor kommunene og fylkeskommu-
nen står i arbeidet med å etterleve folkehelseloven. Kart-
leggingen» skal representere partnernes status per den 
dato som swot-analysen gjennomføres på, som for de 
fleste kommunene ble gjort i perioden mai-august 2014. 
Partnerne ble også oppfordret til å besvare følgende 
spørsmål: Har vi gjort grep i forbindelse med folkehel-
seloven, som har overføringsverdi til andre kommuner? 
(Kan både være positive og negative erfaringer).

3.3.1 oppsummering av de kommunale 
rapportene
Fjoråret var preget av stor aktivitet i kommunene med å 
imøtekomme bestemmelsene i folkehelseloven. Barn og 
unge, og fysisk aktivitet ser ut til å være satsningsom-

råder i de fleste kommunene i Østfold. Flere kommuner 
rapporterer om god tilgang på natur og rekreasjonsom-
råder, og det satses på å utvikle sosiale møteplasser i 
nærmiljø hvor det er tilrettelagt for både organisert og 
uorganisert fysisk aktivitet. I mange kommuner er frivil-
lige organisasjoner viktige samarbeidspartnere, og det 
rapporteres også om godt samarbeid mellom kommuner 
i Østfold. Drop out fra videregående skole, dårlige sko-
leresultater og sosiale ulikheter i helse ser ut til å oppta 
mange kommuner, og det gjennomføres flere tiltak ret-
tet mot dette. Det satses også på rusproblematikk, eldre 
og psykisk helse. Noen kommuner rapporterer om dårlig 
inneklima, støy og begrenset uteområde i tilknytning til 
barnehage og skole.

Størrelsen på kommunene ser ut til å påvirke både mulig-
hetene og begrensningene i det lokale folkehelsearbei-
det. Flere av de små kommunene rapporterer om nært 
og godt samarbeid på tvers av fag og sektorer. Samtidig 
gir de uttrykk for at fagmiljøene er små og sårbare, og 

3.3 kommunale analyser på oppFØlgIng av Folkehelseloven
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at oppgavene er mange. Enkelte kommuner opplever 
at det stilles urealistiske forventninger i forhold til hva 
kommunen skal klare å utrette innenfor folkehelse. Også 
større kommuner opplever å ha en trang økonomi, noe 
som fører til at helsefremmende- og forebyggende ar-
beid blir nedprioritert. Flere kommuner opplever fortsatt 
utfordringer i forhold til å arbeide systematisk og helhet-
lig med folkehelse, og å sikre at folkehelseperspektivet 
blir ivaretatt i politiske beslutninger. Enkelte, større kom-
muner opplever å ha for liten kvalitativ kunnskap om be-
folkningens ønsker, behov og ressurser. 

Noen kommuner rapporterer at de er godt i gang med 
oversiktsarbeidet, og i enkelte kommuner er helsetilstan-
den blitt gjort kjent både politisk og administrativt. Arbei-
det med oversiktsarbeidet har i visse kommuner bidratt til 
økt forståelse for folkehelse på tvers av fag og sektorer. 
Enkelte kommuner opplever at oversiktsarbeidet medfø-
rer mye arbeid, og at det arbeidet som utføres mangler 
struktur og organisering. Det er likevel overraskende at 
ikke flere kommuner gir uttrykk for utfordringer i forhold 
til et så utfordrende lovpålegg.

Kommunene opplever utfordringer i forhold til å imple-
mentere «helse i alt». Det er en omfattende og tidskre-
vende jobb, som forutsetter godt samarbeid på tvers 
av kommunens sektorer og en felles visjon. Det settes 
i gang mange gode tiltak og prosjekter i kommunene, 
men på grunn av manglende ressurser er det ofte utfor-
drende å følge opp mål og medvirkningsprosesser. 

I forhold til barn og unge, rapporteres det både om be-
kymringer knyttet til lave skoleprestasjoner, og om at 
ensidig fokus på læringsresultater kan gå ut over gene-
rell mestring og trivsel. Enkelte kommuner opplever mye 
stillesitting blant ungdommen, til dels på grunn av data-
spill og sosiale medier. Flere kommuner skulle gjerne ha 
utbedret sykkel- og gangstier, og tilbudet om offentlig 
kommunikasjon.

Sosiale ulikheter i helse er en gjennomgående utfordring 
og det etterlyses støtte og veiledning i forhold til utvikling 
og gjennomføring av tiltak som er rettet mot dette.

Flere kommuner har opprettet tverrfaglige prosjektgrup-
per som blant annet består av representanter fra de ulike 
kommunesektorene, politikere og frivillige organisasjoner. 
Folkehelse ser også ut til å være godt forankret i plan-
verket i flere kommuner, i blant annet kommuneplanens 
samfunnsdel, plan for folkehelse, plan for idrett- og fri-
luftsliv, og virksomhetsplaner. Enkelte kommuner har også 
vedtatt at folkehelse skal vurderes i alle politiske saker.

Noen kommuner har god erfaring med at folkehelseråd-
giver er plassert i rådmannens stab, eller i avdeling for 

overordnet plan. Disse plasseringene kan gi rom for 
systematisk og langsiktig arbeid, og muligvis også øke 
gjennomslagskraften. Andre kommuner har positiv er-
faring med å inkludere folkehelserådgiver i kommunens 
plangruppe, for å sikre at folkehelseperspektivet blir in-
kludert i de ulike sektorene. 

Kommunene gir uttrykk for at folkehelseloven legitime-
rer folkehelsearbeidet, og at det har ført til økt fokus på 
folkehelse, og tverrfaglige samarbeid og ansvar rundt 
dette. Samtidig genererer loven mer arbeid og nye områ-
der å sette seg inn i.

Flere kommuner trekker frem partnerskapet Østfold-
helsa som en styrke for folkehelsearbeidet. Gjennom 
Østfoldhelsa står flere aktører sammen om å sette fol-
kehelse på dagsorden, og bidrar til erfaringsutveksling, 
kompetanseutvikling og økt forståelse for folkehelselo-
vens innhold.

3.3.2 positive og negative erfaringer med 
folkehelseloven og betraktninger som kan 
ha overføringsverdi til andre kommuner

Aremark kommune
Positive/negative erfaringer i arbeidet med folke-
helseloven: I Aremark er erfaringen at arbeidet med 
Folkehelseloven skaper mye engasjement hos ansatte, 
ledere og andre aktører der det blir tatt opp. Den admi-
nistrative folkehelsekomiteen ledes av rådmannen og er 
derfor godt forankret i kommunens toppledelse. Et godt 
og tett samarbeid med kommuneoverlege er også viktig, 
samt at prinsippet om medvirkning tas på alvor. I Aremark 
har vi derfor hatt møte i folkehelsekomiteen hvor også 
frivillige organisasjoner og andre aktører inviteres med 
for å diskutere tiltak og problemstillinger lokalt, på denne 
måten kan man også lettere finne løsninger på proble-
mer enn om alt skal løses kommunalt.

Askim kommune
Positive/negative erfaringer i arbeidet med folke-
helseloven: Det er en erfaring at virksomhetene løser 
oppgaver og utvikler tjenestene uten at det reflekteres 
hvorvidt dette er nødvendig for en generell styrking av 
folkehelsen. Vi har en utfordring i å snu tenkningen, slik 
at vi oftere spør oss selv: hva skal til for at tjenestene 
våre skal ha en god virkning på folkehelsen?

Vi har en lang vei å gå for at kommunen som helhet ten-
ker at bedret folkehelse er vår hovedoppgave. Likevel 
er vår erfaring at det hjelper å snakke om, etterspørre 
og opplyse om folkehelseloven og innsatsen. Også poli-
tikerne må utfordres på deres folkehelsevilje og ansvar 
for å legge til rette.



28  

Fokuset på folkehelse har bidratt til en større forståelse 
for at alt henger sammen, at det er helse i alt vi gjør.

Eidsberg kommune
Har vi gjort grep i forbindelse med folkehelseloven, 
som har overføringsverdi til andre kommuner? Vi har 
hatt gode prosesser administrativt under utarbeidelse av 
kommuneplanens samfunnsdel. Alle virksomhetsledere 
har vært delaktige i utarbeidelse av målformuleringer og 
strategier, og planen har vært fast tema på møter i råd-
mannens ledergruppe under hele prosessen.

Fredrikstad kommune
Positive/negative erfaringer i arbeidet med folke-
helseloven: Fredrikstad kommunes erfaringer i arbeidet 
med folkehelseloven er nært knyttet til våre erfaringer 
med arbeidet med kommunedelplan folkehelse, da den-
ne følger kravene i loven.

Folkehelseloven har vært en styrke for arbeidet med 
kommunedelplan folkehelse da denne tydeliggjør folke-
helse som hele organisasjonen ansvar og ikke bare en 
sektor. Kravet om oversikt over helsetilstanden, vurdering 
av tiltak og medvirkning harmonerer også med en kom-
munedelplanprosess.

Folkehelseloven, plan og bygningsloven og folkehelse-
forskriften har tydeliggjort at folkehelse er et viktig poli-
tikkområde.

Veilederen i helseoversikt var til stor hjelp for å utvikle 
oversiktsdokumentet.

Av negative erfaringer kan det trekkes frem for liten støt-
te fra sentrale myndigheter. Spesielt gjelder dette faglig 
støtte til å hente ut skadestatistikk fra helseforetaket, 
utvikle lokal statistikk og utvikle lokale tiltak på området 
sosial ulikhet i helse.
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Halden kommune
Positive og negative erfaringer i arbeidet med fol-
kehelseloven: Halden kommune har jobbet for en fore-
byggende profil i mange år, Kapittel 2 i folkehelseloven 
er ikke ny tenkning, men det nye er at det har vært fokus 
på fagområdet i større grad de siste par årene i forhold 
til tidligere.

Når folkehelsekoordinator ble organisert i avdeling for 
overordnet plan ble arbeidet mer oversiktlig. Dette gjør at 
folkehelse ikke bare blir assosiert med helse og omsorgs-
sektoren, men også andre kommunalavdelinger ser at det 
har nytte å tenke folkehelse og av å bruke ressursen.

Det oppleves at folkehelsetiltak mottas positivt stort sett 
i alle fora, men problemet oppstår dersom det trengs 
penger til å realisere tiltak. Ofte tar det lang tid før tilta-
kene virker, og bevilgningsmyndighetene vil ha resultater 
fort. Det ble f.eks. vedtatt å etablere frisklivssentral Hal-
den, men det ble ikke satt av penger i budsjettet til drift. 
Da strandet det naturlig nok.

I arbeidet med helseoversikten opplevde vi stor interesse 
fra innbyggere og andre. Det viser at temaet ulikhet i hel-
se opptar og engasjerer når det blir satt på dagsorden. 
Det er positivt. I neste omgang når det skal utarbeides 
planer kommer tiltakene. De blir ikke alltid like entydig 
positivt mottatt.

Samarbeidet med frivillige oppleves positivt, og det er 
utvilsomt et være eller ikke være for mange av aktivite-
tene at frivillige er så sterkt involvert.

Det negative er at å være folkehelsekoordinator kan være 
en ensom jobb. Det kreves mye ressurser for å få innpass 
i ulike fora for å forankre arbeidet. Det må jobbes for å få 
folk interessert i prosjekter, og for å få de til å delta.

De som ikke kjenner folkehelsearbeidet og folkehelse-
loven har gjerne dannet seg en forestilling om hva dette 
dreier seg om, som ikke er i overenstemmelse med vir-
keligheten

Hobøl kommune
Positive / negative erfaringer i arbeidet med folke-
helseloven: I alle år har det vært få ressurser til faktisk 
folkehelsearbeid. Imidlertid har virksomhet kultur vært
en aktiv bidragsyter som blant annet har sikret utvikling av 
turstier med benker til befolkningen. De ulike idrettslage-
ne i kommunen er også aktivt med på å sikre vedlikehold 
av turstier og anlegg i kommunen. Dette er godt folkehel-
searbeid og er viktige bidragsyter for kommunen. Skolene 
og barnehagene benytter aktivt naturen rundt seg i kom-
munen i sin undervisning og opplegg i barnehagen.

Kommunen har fått på plass kommunale planer som be-
kjempelse av barnefattigdom, revidering av rusmiddelpo-
litikk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. Dette 
er viktige bidrag i kommunens behandling av sosiale 
ulikheter. 

Folkehelsekoordinatoren ønsker at kommunen også skal 
få på plass en Folkehelseplan. Det vil sikre at kommunen 
får en mer planlagt og forutsigbar aktivitet rundt folke-
helsearbeidet og tydeliggjøre behov for konkrete tiltak.

Med tanke på oversikt over helsetilstanden benytter 
kommunen seg særskilt av Folkehelseprofilen fra Folke-
helseinstituttet, men ser at dette arbeidet kan utvikles 
enda mer og bli integrert og gjort til «vårt» eget. De ulike 
kommunale tjenester må få økt eierskap til FOLKEHEL-
SE, og mangel på ressurser legger en demper på dette.

Hvaler kommune 
Positive erfaringer i arbeidet med folkehelseloven:
•  Det faktum at folkehelsearbeidet er forankret i lov, gjør 

sitt til at det er enkelt å få gehør for nødvendigheten 
av å arbeide forebyggende og på tvers av fag og 
virksomheter.

•  Arbeidet med plan for folkehelse, vedtatt i mars 
2014, skapte positiv oppmerksomhet rundt begrepet 
«folkehelse» og de temaområder dette omfatter.

•  Deltagelsen i ulike nettverk i regi av Østfoldhelsa, har 
gitt grunnlag for verdifull informasjon som igjen har 
kommet til nytte i lokalt arbeid

•  Østfoldhelsas motivasjonsarbeid rundt muligheten for 
å søke midler
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Andre erfaringer i arbeidet med folkehelseloven:
•  For å oppnå resultater i folkehelsearbeidet, er det nød-

vendig med god organisering og en klar prioritering av 
arbeidsoppgavene. Hva skal Hvaler kommune satse på 
– På hvilke områder har vi gode forutsetninger for å 
lykkes? Om vi ikke foretar en slik avklaring, kan dette 
bli området der alt og «ikke no’» skal puttes inn.

•  «Folkehelse» kan lett bli et begrep som brukes og til 
dels misbrukes for å legitimere tiltak som har lite eller 
ingenting å gjøre med folkehelse. Et eksempel på dette 
var debatten om innføring av e-skatt der folkehelse ble 
brukt for å legitimere et standpunkt

Marker kommune
Av overføringsverdi til andre kommuner:
A.   Aktiv MOT –kommune – gir ungdommene et 

bevisst syn på viktige områder som også innbefatter 
folkehelse.

B.   Tidlig intervensjon fra jordmor, helsestasjon og 
fysioterapi av barn/foreldre – tidlig avdekking av 
folkehelseutfordringer

C.   Aktivitetsområder for barn/unge i sentrum/
skoleområde og UKH – holder barn og unge i 
naturlig fysisk aktivitet og skaper sosiale arenaer for 
fritid.

D.  Screening av helse og trivsel på 3. og 8.trinn med 
oppfølging fra helsestasjon og aktivitet gjennom 
fysioterapi ved identifiserte behov – tar utfordringer 
innen folkehelse på et tidlig stadium.

Moss kommune
Har vi gjort grep i forbindelse med folkehelseloven, 
som har overføringsverdi til andre kommuner?

•  Ordførers innspill om å innføre 
folkehelsekonsekvenser som fast mal i saker til 
politisk behandling har fått positiv respons i andre 
kommuner. Noen kommuner har i ettertid etablert 
samme ordning.

•  Oversiktsdokumentet over befolkningen i Moss har 
overføringsverdi til andre kommuner. Det bygger 
på mal fra helsedirektoratet og vil være felles for 
kommunene. 

Rygge kommune
Positive erfaringer i arbeidet med folkehelseloven: 
Det har siden 2013 og frem til i dag blitt etablert nye 
samarbeidsarenaer for folkehelsearbeidet. Det er allere-
de mange gode folkehelserelaterte tiltak i ulike enheter i 
Rygge kommune. Familiesenteret og helsesøstertjenes-
ten har benyttet sin kompetanse, erfaringer og fagkunn-
skap til å målrette tiltak for enkeltgrupper. Friskliv 2-12, 
støttegrupper til barn av psykisk syke foreldre er to ek-
sempler på dette. Kulturtjenesten har i flere år arbeidet 
under mottoet «Kultur gir Helse» og har satt i gang flere 
tiltak for å skape gode møteplasser og utvikle lokalsam-
funn i nært samarbeid med frivilligheten. Kommunen har 
prioritert Frisklivsentral og Frivilligsentral. Alle disse er 
eksempler på folkehelserettede tiltak som vi vet virker. 
Det er viktig å løfte dette frem for å erkjenne at vi alle-
rede gjør mye som er bra.

Det nye er at systematisk oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen vil gi arbeidet retning, og at vi må prioriter 
og sette mål deretter.

Det betyr også at vi må være tydelige i hvordan vi synlig-
gjør og setter tiltakene inn i plan og rapporteringssyste-
met slik at de blir synlige for alle.

Negative erfaringer i arbeidet med folkehelseloven: 
Om ikke det er en negativ erfaring, så er det i alle fall en 
erfaring at ting tar tid. Kommunen har den ressursen den 
har, og nye oppgaver som skal integreres eller gjøres på 
en annen måte i en stor organisasjon, tar tid. 

Vi har ennå en vei å gå slik at vi benytter naturlige møte-
plasser og møtetider effektivt nok i folkehelseperspektiv. 
Det er mange som jobber godt, men vi er ikke alltid like 
gode til å samarbeide og samordne tiltakene. F. eks.har 
Kulturtjenesten og NAV samarbeid på flere områder, men 
det er ennå ikke slik at det er kjent nok for alle ansatte. På 
den annen side er tiltakene like gode for det. Problemet 
kan være at tiltak kan etterlyses mens de allerede finnes. 
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Rømskog kommune
Overføringsverdi til andre kommuner: Å involvere lo-
kale organisasjoner i folkehelsearbeidet gir en god for-
ankring i bygda, og styrker deltagelsen i befolkningen

Råde kommune
Har vi gjort grep i forbindelse med folkehelseloven, 
som har overføringsverdi til andre kommuner? Fol-
kehelsevurdering som fast del av saksmal til politiske 
saker. Saksbehandler og politikere må tenke over fol-
kehelsekonsekvenser. Liten bruk av sjekklister og liten 
kunnskap om hvordan folkehelsevurderinger gjøres gir 
lav kvalitet på vurderingene. Ingen felles opplæring gjør 
vurderingene saksbehandleravhengige.

Folkehelserådgiver i 100 % stilling forankret i rådman-
nens stab. Gir rom for systematisk og langsiktig arbeid. 
Gir legitimitet til arbeidet og folkehelserådgivers dispo-
sisjoner.

Politisk behandling av folkehelseprofil, ung data under-
søkelsen mv. Har gitt politisk forståelse og velvilje til fol-
kehelsearbeidet.

Folkehelse som eget budsjettområde: Synliggjør folke-
helse politisk og innebærer faktisk avsatte økonomiske 
ressurser til feltet.

Skiptvet kommune
Positive erfaringer i arbeidet med folkehelseloven: 
Etter at folkehelseloven trådte i kraft har kommunen hatt 
et økt fokus på folkehelseområdet. Det har blitt dannet 
et eget tverrfaglig folkehelseråd som også består av re-
presentanter fra frivilligheten og de folkevalgte.

Utarbeidelse av en egen folkehelseplan for kommunen 
har vært snakket om tidligere men iverksatt etter at lo-
ven trådte i kraft. Ved å etablere Skiptvet folkehelseråd 
har kommunen skapt et forum som jevnlig diskuterer og 
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belyser folkehelseproblematikken i kommunen. På denne 
måten står kanskje kommunen bedre rustet ovenfor ar-
beidet med folkehelsa i dag enn før loven trådte i kraft.

Negative erfaringer i arbeidet med folkehelseloven: 
Det er mye og sette seg inn i. Den nye loven gir mer 
ansvar til kommunene som også genererer mer arbeid. 
Dette er noe som kanskje merkes mer i de små kom-
munene som har få ansatte.

Trøgstad kommune
Grep som Trøgstad Kommune har gjort i forbindelse 
med folkehelseloven som har overføringsverdi til 
andre kommuner: Trøgstad kommune har utarbeidet en 
modell (Trøgstad modellen) for hvordan ansatte skal bru-
ke sin kompetanse på best mulig måte på tvers av fag- og 
etatsgrenser i møte med barn, unge og foreldre som har 
behov for bistand eller oppfølging fra kommunen. Dette 
handler også om å ta ansattes bekymringer vedørende 
det enkelte barn på alvor.

Helsestasjonen har gjennomført et prosjekt «Friskliv barn 
og unge» som handler om identifisering og oppfølging av 
barn med risiko for livsstilsykdommer. Resultatene har 
vært redusert overvektsutvikling og økt aktivitet hos barna.

Det gjennomføres screening på helse og trivsel på 3. og 
8 trinn med oppfølging fra helsestasjonen på de med 
dårlig score.

Ernæringsprogram på sykehjemmet handler om at bru-
kerne får nok og riktig mat. Enkelte eldre som er urolige/ 
har søvnproblemer kan være sulten/ får ikke i seg nok 
mat. Dette har tradisjonelt vært løst med medisinering i 
fht søvnløshet noe som igjen fører til økt passivitet. 

Skoler og barnehager har hatt kosthold og aktivitet som 
tema i både skole og barnehage. «Løp og spis i skolen» 
på Skjønhaug skole er et eksempel på dette. 

Trøgstad kommune har ansvaret for flere naturreserva-
tet, bl.a. Hæra Naturreservat hvor det er bygget et Fu-
gletårn for fugletitting, sosialt samvær og et pedagogisk 
opplegg utarbeidet for skolene slik at området brukes 
aktivt av barn og unge.

Det er mange fine turområder i Trøgstad. Stigruppa i 
Trøgstad i DNT Indre Østfold arbeider med å merke 
Trøgstadstien fra nord til sør i kommunen. 

Våler kommune
Grep i forbindelse med folkehelseloven, som har 
overføringsverdi til andre kommuner: 
Skolene fortsetter med å gjennomføre LP- modellen 
ved alle skolene. Gjennom samarbeid mellom skole, bar-
nehage, SFO og frivillige lagde vi et konsept i Svinndal 
som fikk navnet «Sprett i kroppen, vett i toppen» Det ga 
oss status som demonstrasjonsskole for fysisk aktivitet. 
Dette ga et stort løft i det totale aktivitetsnivået blant folk 
i nedslagsfeltet. Nyetablert servicegruppe består av bru-
kere fra Helse- og omsorg og klienter fra Nav som mot-
tar sosialhjelp for arbeidsaktivitet. De arbeider sammen 
og løser aktuelle kommunale oppgaver. Den som er an-
satt som ansvarlig for servicegruppa arbeider også 50% 
som driftstekniker og har derfor en naturlig kontakt med 
miljøet som forvalter mange kommunale driftsoppgaver. 

Positive / negative erfaringer i arbeidet med fol-
kehelseloven: SWOT analysen gir et bilde av at alle 
virksomheter i Våler kommune allerede har fokus på 
kommunens ansvar for folkehelsearbeid kapittel 2 i fol-
kehelseloven. De ulike virksomhetene arbeider systema-
tisk innenfor sin egen virksomhet, og deltar i tverrfag-
lige fora som har til hensikt å fremme helse og medvirke 
til utjevning av sosiale forskjeller. De allerede etablerte 
tverrfaglige fora for samhandling er mye rettet mot ut-
satte barn/ unge og voksne. Våler kommune som mange 
andre kommuner har fokus på kompetanseutvikling og 
samhandling der vi har de største utfordringene og ikke 
like stort fokus på det brede, systematiske, helsefrem-
mende arbeidet slik Folkehelseloven fordrer. Alle kom-
munens virksomheter setter i analysen fokus på man-
glende felles mål, behov for kompetanseutvikling innen 
folkehelse og helsefremmende arbeid og et behov for 
tverretatlig systematisk arbeid. Dårlig økonomi og lite 
ressurser gir oss utfordringer, men også en mulighet til 
å lete etter nye løsninger. Våler kommune er i gang med 
et systematisk arbeid for å nedtegne folkehelsetilstan-
den i Våler. Kommunen er i ferd med å utvikle en fol-
kehelsestrategi som vil sette folkehelse på agendaen i 
alle kommunens ulike virksomheter og fagavdelinger, og 
ligge til grunn for alt planarbeid. Vi er på vei mot å imple-
mentere Helse i alt vi gjør.
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Fylkeskommunens ansvar etter folkehelseloven er i ho-
vedsak regulert etter kapittel fire. Der har fylkeskommu-
nen tre hovedoppgaver: Helseovervåking, fremme fol-
kehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som 
fylkeskommunen er tillagt og fylle en pådriver- og sam-
ordnerrolle i folkehelsearbeidet. Den påfølgende SWOT-
analysen er en analyse over trusler og mulighetsrom i 
arbeidet for å etterleve lovens bestemmelser, samt en 
analyse over styrker og svakheter.  

1. Hva er Østfold fylkeskommunes styrker 
i arbeidet med å etterleve kapittel 4 i 
folkehelseloven? 
1.  Østfoldhelsa er et velfungerende partnerskap med 

gode evalueringer.

2. Alle kommuner er med i Østfoldhelsa.

3.  Sekretariatet har god fagkompetanse.

4.  Folkehelse er godt politisk og administrativt forankret 
i fylkeskommunen

5.  Østfold har en god fylkesplan, med tilhørende 
arealdel, som er velegnet for folkehelseformål.

6.  Østfold har noen gitte forutsetninger som er positivt 
for folkehelsa - beliggenhet, samt at korte avstander 
gjør det lettere å samarbeide på tvers av grenser.

7.  Østfold har gjennomført regelmessige 
fylkeshelseundersøkelser som supplerer annen 
registerdata.

8.   Flere andre seksjoner i fylkeskommunen er veldig 
gode på folkehelsearbeid.

9.   Folkehelsekoordinatorene i kommunene holder et 
høyt nivå og mange har gjennomslagskraft i egen 
organisasjon.

4.1  Fylkeskommunal sWot-analyse på status I Forhold tIl 
Folkehelseloven
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10.  Fylkeskommunen er en kompetent organisasjon, 
besatt av ansatte som holder et høyt nivå.

11.  Vi har over mange år prioritert 
kompetanseoppbygging.

12.  Fylkeskommunens økonomi er forholdsvis god. 
Det finnes tiltaksmidler gjennom regionale 
folkehelsemidler.

13.  Østfold er alene om å ha et vitensenter med stort 
folkehelsefokus.

14.  Fylkeskommunen har vært god på metodeutvikling 
som attpåtil har høstet nasjonal interesse.

15. Koordinatormøtene er viktige og som oftest gode.

16.  Krafttak for læring har gjort og gjør et viktig arbeid 
for å redusere sosiale ulikheter i helse.

17.  Folkehelsearbeidet har kontinuitet, vedvart siden 
midten på 90-tallet.

18. Velferdsstaten er et fundament i folkehelsearbeidet.

19.  Folkehelse er markant med i fylkeskommunens 
sentrale planverk.

20.  Fylkeskommunen har en god dialog med 
kommunene om deres planverk (dialog med 
kommunene på tidlig tidspunkt i planfasen, samt 
påfølgende engasjement I høringsrunder. Dette 
gjøres også fra Østfoldhelsa sin side).

21.  Østfoldhelsas årsmeldinger fyller en viktig funksjon. 
De er kanskje for lange og fyldige, men like fullt en 
grundig tilbakemelding på den jobb som er gjort.

2. Hva er Østfold fylkeskommunes svakheter 
i arbeidet med å etterleve kapittel 4 i 
folkehelseloven? 
22.  Rapportering: Det er vanskelig å finne 

gode parametre som måler utviklingen på 
folkehelsearbeidet.

23.  Internkontrollarbeidet er ikke kommet langt nok på 
folkehelsefeltet.

24.  Ambisjonsnivået er noen ganger for høyt, som 
medfører forsinkelser.

25.  Man mangler virkemidler når avtaler (f.eks. 
partnerskapsavtaler) ikke følges opp.

26.  Partnerskapet får en karakter av å være et 
«konsensuspartnerskap». Det mangler formell 
makt. Man unngår viktige temaer der det kan være 
konflikter. (Dette kan imidlertid ivaretas noen ganger 
av fylkeskommunen – og ikke partnerskapet).

27.  Styremøter i Østfoldhelsa blir ikke bestandig 
prioritert: Et uttrykk for forbedringspotensial?

28.  Østfoldhelsa har ikke funnet en god form på 
samarbeid og utvikling av frivilligheten.

29.  Folkehelse er et felt som kjennetegnes av 
målkonflikter.

30.  Det er et klart forbedringspotensial i 
fylkeskommunens tverrsektorielle arbeid.

31.  Sekretariatet for Østfoldhelsa / folkehelseseksjonen 
er sårbare i perioder med redusert bemanning.

32.  Ikke alle fagmiljøer ivrer like mye for 
folkehelsearbeid.

33.  Fylkeskommunen er noe forsinket i forhold 
til opprinnelige planer i forhold til å realisere 
folkehelseforskriften.

Hvilke eksterne og interne trusler kan 
vanskeliggjøre Østfold fylkeskommunes arbeid 
med å etterleve kapittel 4 i folkehelseloven? 
34.  Østfold er et fylke med særskilte utfordringer i 

arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse, og 
det er liten vilje nasjonalt til å bidra I å løse regionale 
ulikheter. Beliggenheten nær Oslo har både positive 
og negative sider, deriblant medfører det økt press 
på velferdstjenester. Det er uvisst hvilken retning 
nasjonal folkehelsepolitikk tar. Folkehelsefeltet er de 
gode ords arena, og det er manglende vilje til å løfte 
feltet økonomisk. Manglende statlig samordning 
skaper en rekke utfordringer regional og lokalt. 
Folkehelsearbeidet blir i for stor grad oppfattet 
som helsetjenestenes ansvar, og de får også ofte 
ansvaret i kommunene. Dette er blant annet en 
konsekvens av statlig politikk.

35.  Det er en risiko for at vi utvikler et 
«rettighetssamfunn» og ikke et samfunn der borgere 
tar tilstrekkelig ansvar for sine nærmiljøer.

36.  Globalisering kan ha som bieffekt økende 
fremmedgjøring.
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37.  Det forekommer forutinntatte holdninger hva 
folkehelsearbeid innebærer, og de som arbeider 
med feltet kan således bli tillagt holdninger og 
synspunkter en ikke har: Det er en barriere for å få 
andre yrkesgrupper til å ivre for folkehelsearbeid.

38.  Fylkeskommunenes fremtid er preget av mange 
spørsmålstegn.

39.  Østfold fylkeskommune har særskilte, økonomiske 
utfordringer de neste årene.

40.  Offentlige organer er gjerne sektorisert. Det har 
flere fordeler, men vanskeliggjør samarbeid på tvers.

41.  Kommunene er så presset på økonomi at det går ut 
over overskudd og engasjement til å prioritere annet 
enn tjenesteyting. Samfunnsutvikling har lett for å 
bli en salderingspost.

42.  Flere sentrale regionale aktører er vanskelige å 
mobilisere på folkehelsefeltet.

43.  Den nye folkehelseloven har en innretning 
som risikerer at «eksperter» posisjoneres i 
folkehelsearbeidet. Det kan gå på bekostning 
av den kunnskap og innsikt som befinner seg i 
andre profesjoner enn helsetjenestene – inklusive 
i lokalsamfunn og nærmiljøer. Det er viktig at 
fagprofesjoner er oppmerksomme på denne 
risikoen. Folkehelsearbeid er kontekstuelt, og selv 
om det er mye positivt med folkehelseloven kan 
dette forholdet innebærer et tilbakeskritt i forhold til 
idegrunnlaget i Ottawa-charteret.

44.  Den store vektleggingen av statistikk og 
helseoversikter, kan resultere i en «falsk 
rasjonalitet» der kommuner og andre påberoper 
seg at folkehelsefeltet følger en kunnskapsbasert 
logikk – uten at kvaliteten på det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet blir bedre. 

45.  Vektleggingen av helseoversikter, kan resultere i at 
det «faktiske» forebyggende og helsefremmende 
arbeidet nedprioriteres fordi alle tilgjengelige 
ressurser i kommuneorganisasjonen benyttes på 
dette utfordrende lovkravet.

46.  Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler er et nyttig 
supplement til annen kunnskap i kommunene, men 
kan risikere at «det man har data på» prioriteres 
fremfor andre utfordringer som kanskje er viktigere.

47.  Kanskje enda viktigere enn risikoforhold, er de 
ressurser kommunene besitter. Dette er vanskelig å 
kartlegge og tallfeste. Nettopp derfor er det grunn til 
å føle uro for at kommunene vil vektlegge data som 
er lettere å fremskaffe.

48.  Vi mangler kunnskap om hva som er gode grep for 
å redusere sosiale ulikheter lokalt og regionalt med 
tilstrekkelig kraft til å snu utviklingen.

Hvilke eksterne og interne muligheter kan forenkle 
Østfold fylkeskommunes arbeid med å etterleve 
kapittel 4 i folkehelseloven?
49.  Statlig tilsyn på folkehelsefeltet kan mobilisere 

kommuner.

50.  Folkehelsfeltets forankring i ulike lovverk gir en 
anledning til å mobilisere viktige miljøer.

51.  Våre mange og gode nettverk gir et mulighetsrom, 
også internasjonalt.

52.  Østfold Analyse er opptatt av folkehelse og har 
legitimitet i Østfold-samfunnet. Deres rolle kan også 
videreutvikles.

53.  Det er trolig et uforløst potensial i samarbeid 
mellom fylker.

54. Beliggenhet nær Oslo er viktig for fylkets utvikling.

55.  Østfolds mange utfordringer gjør det lettere å skape 
forståelse for folkehelsearbeid.

56.  Mer aktivt bruk av medier kan nå mange 
østfoldinger.
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Folkehelselovens kapittel to regulerer i hovedsak det 
kommunale folkehelseansvaret. Hovedelementer i ny 
folkehelselov, sett fra et kommuneståsted er: Ansvaret 
for folkehelsearbeidet er lagt til kommunen som sådan 
(kommuneperspektiv, ikke helsetjenesteperspektiv).Mål 
og strategier for folkehelsearbeidet skal forankres poli-
tisk. Folkehelsepolitikken skal forankres i planprosesse-
ne etter plan- og bygningsloven. Kommunens ansvar for 
å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er 
videreført og tydeliggjort. Statlige og regionale myndig-
heter skal legge til rette for nøkkeldata/styringsdata for 
kommunen. Kommunen må handle i forhold til de lokale 
utfordringene og skal benytte de virkemidler den har.

De påfølgende SWOT-analysene er kommunenes egne 
vurdering av trusler og mulighetsrom i arbeidet for å et-
terleve lovens bestemmelser, samt en analyse over deres 
styrker og svakheter som er relevante i denne sammen-
heng.

4.2 kommunale sWot-analyser 

4.2.1 aremark kommune

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
§4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid, herunder 
fremme befolkningens helse, forebygge, bidra til utjev-
ning av sosiale helseforskjeller:

Aremark er en liten kommune i forhold til folketall, det 
gjør forholdene oversiktlige.

Organiseringen av folkehelsearbeidet oppleves som en 
styrke, den administrative folkehelsekomiteen er ledet av 
rådmannen, og består av kommunens ledergruppe samt 
kommunelege, folkehelsekoordinator og leder av Frivil-
ligsentralen. Organiseringen gjør det mulig å identifisere 
utfordringer tidlig, ta raske beslutninger, ha oversikt over 
økonomi, lovverk, teknisk etc. i forhold til tiltak, mål og 
planlegging.

I tillegg har kommunen et meget godt etablert tverrfag-
lig samarbeid med alle etater i forhold til forebyggende 
arbeid og oversikt over befolkningen og utfordringer i 
forhold til tiltak.

§5. Oversikt over helsetilstand:
Som tidligere nevnt er Aremark en liten kommune, med 
få innbyggere og godt tverrfaglig samarbeid. Det gjør at 
vi kan få gode kvalitative data å bruke i helseoversikten. 
Helseoversikten er under utarbeidelse av kommunelege 
og folkehelsekoordinator. Oversikten vil være styrende i 
forhold til hvilke tiltak kommunen bør satse på.

§6. Mål og planlegging:
Aremark har et godt etablert interkommunalt plansam-
arbeid med «like» kommuner i forhold til demografi, næ-
ring og folketall. Aremark kommune kan gjennom dette 
samarbeidet fastsette mål og strategier på et bredere 
grunnlag enn vi kunne gjort alene.

§7. Folkehelsetiltak:
Aremark er en liten kommune med begrensede ressur-
ser, innsatsen må derfor spisses, men dette kan også 
gi større folkehelsemessige gevinster enn mer tilfeldige 
tiltak ville gjort. Aremark har satt fokus på barn og unge 
hvor gevinsten ved det forebyggende arbeidet forhå-
pentligvis blir størst.

Det er lagt stor vekt på å samarbeide med de frivillige, 
Frivilligsentralen er fast medlem av folkehelsekomiteen, 
og det gjør at mange tiltak prøves ut der.

www.ostfoldhelsa.no er partnerskapets felles 
informasjonsplattform.
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Å være i partnerskap med Østfoldhelsa gir fordeler i form 
av kompetanseheving, samarbeid med andre kommuner, 
mulighet til å delta i fylkeskommunale prosjekter, veiled-
ning i forhold til helseoversikt, mulighet for å søke til-
skudd etc.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
§4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid, herunder 
fremme befolkningens helse, forebygge, bidra til utjev-
ning av sosiale helseforskjeller:
Aremark er en kommune med relativt lavt folketall, det 
gjør at det er færre ressurser, både økonomisk og perso-
nalmessig, samt færre miljøer å spille på i folkehelsear-
beidet.

§5. Oversikt over helsetilstand:
At Aremark har få innbyggere gjør at vi har færre reliable 
kvantitative data enn større kommuner til å bygge folke-
helseoversikten på, og det kan være uheldig siden over-
sikten vil være med å styre hvilke folkehelsetiltak kom-
munen bør satse på. Det er også færre personalmessige 
ressurser til å utarbeide og oppdatere helseoversikten.

§7. Folkehelsetiltak
Lite økonomiske ressurser til undersøkelser eller tiltak, 
samt kompetanseheving hos kommunalt ansatte.

Få personalmessige ressurser til å drive folkehelsearbeid.

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeliggjøre vårt arbeid med å etterleve kapittel 
2 i folkehelseloven?
Eksterne: 
Aremark er en liten kommune som vil være aktuell å slå 
sammen med en større kommune. En kommunesam-
menslåing med tilhørende desentralisering vil kunne gi 
lang vei til besluttere og liten politisk innflytelse for inn-
byggerne i Aremark og vil kunne påvirke folkehelsear-
beidet negativt.

En annen utfordring er de økonomiske rammebetingel-
sene for småkommuner, samt at små kommuner som 
Aremark har få ressurser til å søke midler til større pro-
sjekter, og i tillegg vil ha vanskelig for å oppfylle kravene 
til egenandel i slike prosjekter.

Interne: 
Aremark har en aldrende befolkning og i tillegg synker 
folketallet, dette kan føre til dårligere kommuneøkonomi, 
noe som igjen vil kunne gå ut over folkehelsearbeidet.

Ved en evt. kommunesammenslåing risikerer vi at kom-
petansen/kjennskapen til lokale forhold i forhold til fol-
kehelsearbeid kan bli borte.

For å kunne etterleve Folkehelselovens krav om «helse i 
alt vi gjør» kan det være behov for kompetanseheving om 
folkehelsearbeid hos de kommunalt ansatte, dette er det 
begrenset med midler til.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?
Eksterne muligheter:
Samarbeid med andre aktører gir muligheter for et mer 
effektivt folkehelsearbeid, eksempelvis bidrar Partner-
skapet Østfoldhelsa som tidligere nevnt med kompetan-
seheving i forhold til folkehelsearbeid, samarbeid med 
andre kommuner, og muligheter til å søke tilskudd og 
delta i ulike prosjekter, alt dette er viktig i forhold til kra-
vene i Folkehelseloven.

Interne muligheter:
Folkehelse har i etterkant av den nye folkehelseloven 
kommet høyere på agendaen til både politisk og admi-
nistrativ ledelse, og toppforankringen er en viktig forut-
setning for at folkehelsearbeidet skal lykkes i forhold til. 
kravene i Folkehelseloven.

Aremark har også kommunelege og lege som bidrar 
med kompetanse og engasjement i folkehelsearbeidet.

I Aremark vil et godt folkehelsearbeid, spesielt med sat-
sing på tiltak rettet mot barn og unge, kunne bidra til 
å gjøre kommunen mer attraktiv å bo i og tiltrekke seg 
flere barnefamilier, dette vil igjen kunne gi positive ring-
virkninger for Aremark som kommune.
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4.2.2 askim kommune

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Det er som en prøveordning etablert et folkehelseteam 
organisert på overordnet nivå, tilknyttet Strategienheten. 
Dette er et tverrfaglig team, og består av medlemmer 
fra Askimskolen, Askim barnehagen, Familiens hus og 
Strategienheten. Teamets mandat er å være rådgivende, 
arbeide med utarbeidelse av helseoversikt, ha et spesielt 
fokus på barn og unge og være en ressurs i planarbeid. 
Med dette menes å ivareta det overordnede fokuset på 
fokuset på folkehelse i kommunens planer og strategier.

Arbeidet med revidering av kommunedelplan for folke-
helse, omsorg og samhandling er igangsatt, og arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel likeså. Folkehelse 
er et viktig fokusområde i alt planarbeid.

Enkelte virksomheter har over tid utviklet et nært og po-
sitivt samarbeid med frivillige gjennom Askim frivilligsen-
tral. Dette har bidratt til sosiale møteplasser og større 
vekt på fysisk aktivitet for mange eldre. Kommunen har 
også et eget råd for folkehelse og frivillighet.

Det er etablert et levende og aktivt samarbeid med dis-
triktets to videregående skoler gjennom prosjekt «Livs-
glede for eldre». Her møtes mennesker på tvers av
generasjoner, sosiale møteplasser skapes, hyggelige 
måltider og gode opplevelser deles. Dette er et viktig 
tiltak for å forebygge sosial isolasjon og styrke den en-
keltes opplevelse av en god psykisk helse. Det er også 
igangsatt tiltak som bidrar til at enkeltpersoner kan bo 
hjemme lengst mulig, noe vi ser på som viktig for den 
enkeltes opplevelse av god folkehelse.

Det er igangsatt et regionalt folkehelsesamarbeid i Indre 
Østfold, hvor Helsehuset og avdeling for samfunnsmedi-
sin er koordinerende instans.

Hva er våre svakheter er i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?

Kommunen har ingen egen ressurs avsatt til folkehel-
sekoordinator, men har lagt til strategileder en funksjon 
som folkehelsekontakt. Dette er ikke tilstrekkelig. 

Vi mangler en skriftlig oversikt over befolkningens helse-
tilstand, og med det en manglende koordinering av det vi 
allerede vet noe om.

Vi er ikke tydelige nok på hva som er våre folkehelsemål, 
noe som tas tak i gjennom planarbeidet som nå pågår. 
Dette antas å være en forklaring på at ikke alle virksom-
heter har stort nok fokus på folkehelse.

Overfor den eldre del av befolkningen har kommunen et 
forbedringspotensiale når det gjelder systematisk arbeid 
med ernæring og fallforebygging.

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeliggjøre vårt arbeid med å etterleve kapittel 
2 i folkehelseloven?
Mangel på kompetanse om folkehelse generelt og om 
folkehelseloven spesielt ser vi at kan vanskeliggjøre vårt 
arbeid. Det kan synes som om enkelte oppfatter at
folkehelseinnsats betyr mer arbeid, og av den grunn tar 
avstand til arbeidet.

Kommuneøkonomien oppleves å vanskeliggjøre innsat-
sen noe. Det settes ikke av midler spesielt til folkehelset-
iltak, eller til en opptrapping av innsatsen.

Det er noe utfordrende å samhandle og koordinere inn-
satsen på tvers. Mangel på tid påvirker det systematiske 
arbeidet og muligheten for å utvikle gode folkehelsetil-
tak, men det handler også om kommunikasjonen mellom 
tjenestene og de ulike nivåene.

Det kan virke noe hemmende at det stilles urealistiske 
forventninger utenfra til hva kommunen skal gjøre innen-
for feltet folkehelse.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?
Askim kommune har tilgang til en rekke medvirkningsa-
renaer og behersker ulike medvirkningsverktøy, noe som 
i seg selv er en styrke for folkehelseinnsatsen.

Å være i partnerskap med Østfoldhelsa er en styrke for 
vårt arbeid. Det er en samarbeidspartner som aktivt bi-
drar til at vi setter folkehelse på dagsorden, og bidrar til 
økt forståelse for folkehelselovens innhold. Muligheten 
for å søke prosjektmidler muliggjør det å prøve ut tiltak 
vi har tro på virker.

Det å øke vårt kunnskapsgrunnlag både om hvilke hel-
seutfordringer vi har, men også vår kompetanse på fol-
kehelsefeltet, vil gjøre det enklere å etterleve kapittel 2 
i folkehelseloven. Gjennom folkehelseteamet har vi nå 
fått muligheten til å gjøre kjent hvilken betydning folke-
helseinnsats har, og systematisk spre kunnskap om hva 
som virker.

Vi har ansatte ved servicetorget og redaktører til våre 
nettsteder og sosiale medier som sammen kan gjøre vårt 
folkehelsearbeid kjent for publikum.

Frivillighetsapparatet i kommunen er en stor mulighet for 
å iverksette tiltak for å bedre folkehelsen.
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4.2.3 eidsberg kommune

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Folkehelseperspektivet er på plass i planverket. Både i 
Kommuneplanens Samfunnsdel og i Kommunedelplan 
for kultur er mål og strategier for folkehelsen nedfelt.

Det er satt av økonomiske ressurser til en folkehelse-
koordinatorstilling i 40 %. Folkehelsekoordinatoren skal 
være kontaktperson for folkehelsearbeidet, samt være 
ansvarlig for framdriften av arbeidet med å lage en folke-
helseplan for kommunen.

Eidsberg kommune har god oversikt over innbyggernes 
helse gjennom folkehelseprofiler utarbeidet av statlige 
og fylkeskommunale organer. Det betyr at kommunen 
også har mye kunnskap om årsakssammenhenger og 
hvilke konsekvenser disse vil få i framtiden.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Eidsberg kommune har ingen strategisk plan for folke-
helse per i dag. Det finnes mange gode tiltak, men de 
er ikke samordnet. Folkehelsearbeidet krever samarbeid 
mellom alle virksomheter, noe som kan bli utfordrende, 
fordi det er lite tradisjon for det i organisasjonen. Det kan 
bli utfordrende å forankre tanken om et felles ansvar for 
folkehelse i alle virksomheter i organisasjonen.

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeliggjøre vårt arbeid med å etterleve kapittel 2?
Eksterne trusler kan være at øremerkede midler innlem-
mes i kommunens rammer. Overordnede myndigheter 

bygger oppunder rettighetssamfunnet, slik at kommunen 
får mindre handlingsrom.

Rettighetssamfunnet, dvs. befolkningen er mest opptatt 
av egne, individuelle rettigheter og ser ikke det store bil-
det. Rettighetssamfunnet har ført til at de mest bevisste 
og krevende innbyggerne får sine krav innfridd og i dette 
henseende er blitt storforbrukere av kommunens ressur-
ser både økonomisk og arbeidsmessig.

Interne trusler kan være at virksomhetene glemmer fol-
kehelsen i sin utføring av oppgavene og tenker mest på 
andre lovpålagte oppgaver. Manglende innsikt i folkehel-
seplanene kan føre til liten bevissthet og vilje eller til feil 
fokus når prosjekter planlegges.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?
Eksterne muligheter kan være kommunens dialogmø-
ter med frivillige organisasjoner. Her kan folkehelse bli 
et viktig tema på møtene og kan føre til økt bevissthet 
om det felles ansvar folkehelsearbeidet kommer til å bli i 
framtiden. Dette kan igjen føre til økt samarbeid mellom 
frivillig sektor og kommune.

Andre eksterne muligheter er at rammevilkårene for 
kommunen kan komme til å øke. Kommunens virksom-
heter og frivillige organisasjoner kan bli flinkere til å søke 
om midler til folkehelsearbeidet, både hver for seg og i 
samarbeidsprosjekter.

I 2013 kom folkehelsemeldingen «God helse – felles ansvar».
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Interne muligheter kan være at folkehelseperspektivet 
kan bedre samarbeidet på tvers mellom virksomhetene 
i kommunen. Det kan også føre til at fokus flyttes til pro-
sjekter som vil ha positiv innvirkning på folkehelsen. En 
annen mulighet er at man vil ha folkehelseperspektivet 
med seg når man planlegger prosjekter, slik at man får 
folkehelseperspektivet med i prosjekter som ikke natur-
lig hører inn under folkehelse.

Har vi gjort grep i forbindelse med folkehelseloven, 
som har overføringsverdi til andre kommuner?
Vi har hatt gode prosesser administrativt under utarbei-
delse av kommuneplanens samfunnsdel. Alle virksom-
hetsledere har vært delaktige i utarbeidelse av målfor-
muleringer og strategier, og planen har vært fast tema på 
møter i rådmannens ledergruppe under hele prosessen.
 

Folkehelse er eget punkt under mål og strategier for alle 
seksjoner i kommunens handlingsplan for 2014:

Eksempel fra Kultur, miljø og byutvikling:
•  Kommunen arbeider systematisk og målrettet med 

folkehelse og har helsefremmende og forebyggende 
perspektiv i alt sitt arbeid.

•  Lede prosessen for å utarbeide kommunedelplan 
for folkehelse i 2014 (Folkehelseplanen) herunder 
utarbeide oversikt over helsetilstanden, analysere og 
utarbeide tiltaksforslag, samt utvikle, tilrettelegge og gi 
folkehelseinformasjon.

•  Følge opp levekårskartlegging og utjevning av sosial 
ulikhet i helse ved å, sammen med Fylkeskommunen, 
delta i «Marmot-prosjektet» (samarbeid med University 
College London).

Eksempel fra Oppvekst og utdanning
•  Økt fysisk aktivitet blant barn og unge og redusert 

omfang av barn og unge med overvekt.

•  God psykisk helse blant barn og unge.

•  Redusert bruk av tobakk og rusmidler blant barn og 
unge.

Eksempel fra Teknisk drift
•  Brøyting og strøing av fortau, veier og gangveier.

•  Tilfredsstillende ventilasjon og godt vedlikehold for 
skoler, barnehager og kommunale bygg.

•  Bidra til trygge nærmiljøer og utjevning av levekårene 
ved drift og forvaltning av kommunale boliger.

•  Innbyggerne har tilgang på godt vann med 
tilfredsstillende trykk.

Fredrikstad kommune startet med Levekårskartlegging 
på sonenivå i 2012 og det kom en ny rapport i 2014. Det 
er tverrpolitisk enighet om dette arbeidet og rapportene 
legges til grunn i plan- og budsjettarbeidet.

I 2012 ble det vedtatt at folkehelse og levekår skal vur-
deres i alle politiske saker. Det var tverrpolitisk enighet 
om dette vedtaket.

Vi opplever i Fredrikstad at det er en bedre og bredere 
forståelse av folkehelse som begrep og viktigheten av 
dette. Det er vilje til samarbeid og et stort engasjement 
for folkehelse og levekårsutfordringer blant politikere og 
i kommuneorganisasjonen. Et eksempel på dette er de 
mange deltagerne på seminaret om sosial ulikhet i helse 

4.2.4 Fredrikstad kommune

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Folkehelsearbeidet i Fredrikstad er sterkt politisk og ad-
ministrativt forankret, faglig sterkt og er en positiv sam-
arbeidsarena.

Fredrikstad kommune har på folkehelseområdet svært 
klare mål i kommuneplanens samfunnsdel. Eksempler på 
mål: «Folkehelse og levekår er kraftig forbedret», «Fol-
kehelse er et lokalpolitisk, sektorovergripende satsings-
område», «Vi har et folkehelsearbeid som er kompetan-
sebasert og en helseovervåking som er systematisk» og 
«Sosiale helseforskjeller er utjevnet. Målene i Samfunns-
delen er flere og finnes bl.a. på side 23.
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som ble arrangert 18. juni med forskere fra University 
College London.

Folkehelse er med som tema i planer ut over kommune-
planen, slik som Kommunedelplan oppvekst og er med 
som tema når Kommunedelplan bolig skal utarbeides.

Folkehelseplanarbeidet har vært en motor i det å få fol-
kehelsearbeidet forankret. Prosessen ledes av folkehel-
sekoordinator og en kommuneoverlege. De samarbeider 
med en tverrsektoriell prosjektgruppe om prosessen og 
dette bidrar til forankring av arbeidet i hele organisasjo-
nen. Folkehelseplanprosessen har mål om å produsere 
en kommunedelplan, men har også et mål om å bedre 
kunnskapen om folkehelse i organisasjonen.

Fredrikstad har en lang historie med lokalsamfunnsar-
beid, folkehelsearbeid og bærekraftsarbeid som gir den-
ne måten å arbeide på legitimitet og styrke. Og i en stor 
kommune er det mange gode enkelttiltak på folkehel-
seområdet, både ledet av kommuneorganisasjon, frivil-
lige lag og foreninger og i samarbeid.

Det er i dag et sterkt samlet kompetansemiljø i Seksjon 
Kultur, miljø og byutvikling. I virksomhet Bærekraftig sam-
funnsutvikling arbeider folkehelsekoordinator, to kommu-
neoverleger og statistiker med ansvar for levekårskart-
legging og samfunnsdelen. Virksomheten har også to 
koordinatorer for lokalsamfunnsarbeidet. Som en del av 
fagmiljøet på denne seksjonen er Miljørettet helsevern.

Det er en styrke at folkehelsekoordinator har eget bud-
sjett som disponeres både til tiltak og utviklingsarbeid.

Som et resultat av levekårsarbeidet og folkehelseplanar-
beidet har vi i dag god oversikt over folkehelseutfordrin-
ger og påvirkningsfaktorer.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Det er mangler innenfor tilrettelegging og organisering 
av samarbeid på tvers. Dette har startet opp bl.a. i forbin-
delse med levekårs- og folkehelseplanarbeidet, men det 
har ikke nådd potensialet.

Manglende formalisering/struktur på helseoversiktsar-
beidet. Arbeidet gjøres (eksempelvis støyberegninger, 
måling luftforurensning og badevannskvalitet), men sam-
les i for liten grad.

Manglende folkehelsegruppe på tvers med ansvar over-
sikt/analyse, prosjektgruppen for folkehelseplanen er 
denne gruppen i dag.

For få skreddersydde forebyggende tiltak i forhold til en 
helhetlig vurdering av utfordringer/kunnskap.

Vi har en kommunikasjon- og interaksjonsstruktur som 
ikke harmonerer med dagens virkelighet/utfordringer på 
folkehelse-/levekårsområdet. Viser seg bl.a. som man-
glende kunnskap om arbeid og ressurser i andre orga-
nisasjonsledd.

Vi har for liten kvalitativ kunnskap om befolkningens øn-
sker, behov og ressurser.

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeliggjøre vårt arbeid med å etterleve kapittel 
2 i folkehelseloven?
Usikker kommuneøkonomi og høy etterspørsel etter lov-
pålagte tjenester

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?
Det er økt forståelse blant samfunnsaktørene for verdien 
av ulike former for partnerskap. Innenfor «frivilligheten», 
en godt organisert tredje sektor og Høyskolen er det 
store Samarbeidsmuligheter.
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4.2.5 halden kommune

MÅL: Etterleve kapittel 2 i folkehelseloven.

Styrker: Arbeidet med helseoversikten var tidlig i gang 
i kommunen, og et førsteutkast var ferdig sommeren 
2013. Det ble gjort kjent både politisk og administrativt, 
og omtalt i lokalavisen. Halden har et sterkt frivillig appa-
rat, og det er lang tradisjon på å delta i foreningslivet, fra 
kirkesamfunn til sportsklubber. Det finnes mange gode 
tiltak for å fremme folkehelsen.

Folkehelsekoordinator er organisert i overordnet plan og 
jobber tverrsektorielt. Gode rutiner i forhold til involvering 
av folkehelsekoordinator er etablert i plansammenheng. 
Det er gode muligheter for et aktivt friluftsliv med et stort 
turområde med merkede løyper. Turkart er utarbeidet, og 
gapahuker er satt opp til fellesskapet.

Ansatte i kommunen er opptatt av folkehelsespørsmål 
når de involveres og prioriterer å delta i diskusjonene.

Det er laget en rutine for at folkehelsekoordinator skal gi 
muntlig informasjon til rådmannens ledergruppe. Rutinen 
er implementert i internkontrollsystemet og etterleves 
selv om det blir litt på etterskudd.

Halden har en aktiv frivilligsentral. Det er opprettet gode 
folkehelseaktiviteter i regi av frivilligsentralen i samar-
beid med folkehelsekoordinator.

Svakheter: Kommunen har ikke frisklivssentral, og dette 
utfordrer kommunen i forhold til §7 i folkehelseloven når 
det gjelder tiltak i forhold til tobakksbruk og ernæring. 

Folkehelsearbeidet er ikke godt nok forankret i politisk 
og administrativ toppledelse, og det mangler fortsatt en 
helhetlig tanke om «helse i alt».

Eksterne og interne trusler: Den økonomiske situasjo-
nen til kommunen gjør at ressursene til folkehelsearbeid 
er redusert. Dette vil medføre en sterkere prioritering på 
hvilke saker/oppgaver folkehelsekoordinator skal enga-
sjere seg i. En annen ting er at ledere i enhetene ikke 
prioriterer folkehelsearbeid nok fordi det fokuseres på 
omstilling og driftsreduksjoner, og de sier de har nok med 
dette nå. Dette er realitetene for vår kommune nå, og da 
gjelder det å drifte det vi har godt i stedet for å sette i 
gang mange nye tiltak det ikke er ressurser til å drifte.

Det oppleves at føringene i folkehelseloven og stortings-
meldingene nr. 20 (Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller) og nr. 34 (Folkehelsemeldingen —God 
helse —felles ansvar) er veldig krevende å etterleve uten 
at det prioriteres økonomiske midler. Noen målsetninger 
er lette å få til, mens andre er sammensatte kompliserte 
problemstillinger som trenger både lang tid og felles inn-
sats fra mange for å gjennomført.

Arbeidsledighet og dropout er områder som truer folke-
helsen i kommunen. Trenden med at ungdom ikke fullfø-
rer utdanningen sin er et område det må jobbes med fra 
både kommunen og andre. Særlig gjelder dette bevisst-
gjøring i forhold til mangel på lærlingeplasser.

Østfold som fylke er utsatt mht. levekår, og Halden er 
ikke noe unntak. Det er foretatt en levekårskartlegging 
på sonenivå, og den viser også store ulikheter internt i 
kommunen.

Det viktigste er sånn vi ser det at det satses på ungene. 
I motsatt fall er vi redd det synes på levekårssiden om 
noen år.

Eksterne og interne muligheter: Levekårskartleggin-
gen nevnt ovenfor gir kommunen mulighet til å satse på 
områder med utfordringer. I plansammenheng er kartleg-
gingen viktig å ha med seg.

Det finnes prosjektmidler som kan omsøkes til folkehel-
setiltak. Imidlertid kreves det ressurser til oppfølging av 
disse, og oftest er det en forventning om egenandeler 
som kan være krevende å oppfylle.

Kommunen har ny hjemmeside som gir gode muligheter 
for informasjon til innbyggerne. Lokalavisen er også vel-
villig når det gjelder omtale av folkehelsetiltak.

Halden kommune har opprettet en folkehelsegruppe 
som skal jobbe tverrsektorielt med folkehelsespørsmål. 
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Det er gode erfaringer med tverrsektorielt arbeid for å 
sikre at tenkning om helse i alt kommer ut i alle avde-
linger.

Familiens hus med blant annet helsesøstertjenesten og 
barnevernstjenesten er fra 2014 organisert i kommunal-
avdeling for undervisning og oppvekst. 

Dette gir nye muligheter for samarbeid i det forebyg-
gende arbeidet med barn og unge.

Det er mange frivillige lag og organisasjoner i Halden, 
og det er gode muligheter for et enda tettere samarbeid 
med disse. Det er allerede etablert samarbeid med flere, 
f. eks å holde turstier ryddig mot et tilskudd fra kom-
munen.

samt har god kjennskap til nærområder og miljø. Kom-
munen har SLT-koordinator noe som bidrar til å samkjøre 
de lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltakene i 
kommunen. Riktignok er dette i oppbyggingsfasen, men 
vi er i gang. Det gjennomføres tverrfaglige møter og vi har 
igangsatt «trygghetsvandring» for å sikre at kommunale 
bygg og områder er oversiktlige og i tråd med regelverket. 
Ny rusmiddelpolitisk handlingsplan er vedtatt i 2014. Til-
taksteam er igangsatt på ungdomskolen.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
ansvaret beskrevet i kapittel 2 i folkehelseloven?
Kommunen har liten økonomisk handlefrihet og få res-
surser til konkret og ensartet folkehelsearbeid. Det er 
få møteplasser for Hobøls befolkning. Kommunen har få 
muligheter til å tilby kommunale boliger til vanskeligstilte. 
I tillegg ser vi at skoleresultatene for elevene svinger 
mye. Dvs grunnskole poeng er svake over flere år.

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeliggjøre vår arbeid med å etterleve kapittel 2 
i folkehelseloven?
Fortsatt trange økonomiske rammer, som vil gjøre at vi 
fortsatt har lite ressurser til blant annet forebyggende 
arbeid ovenfor barn og unge. Eksempler på dette er psy-
kisk helsetjeneste og rusarbeid.

Lite avsatt tid til faglig oppdatering og utvikling innen de 
ulike tjenesteområder, da de økonomiske rammene er 
trange og det er økonomi som fort blir styrende innen 
tjenestene. Ofte nye politiske vedtak som gjør at orga-
nisasjonen aldri får «satt» seg. Dette hemmer kontinuitet 
og forutsigbarhet.

Det er få støttefunksjoner i administrasjon og flere med-
arbeidere med liten stillingsprosent. Sterk befolknings-
vekst (blant de største i Norge for 2013) uten samtidig å 
styrke de ulike tjenesteområder som skal sikre at befolk-
ningen får de tjenester de har krav på.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?

Interne muligheter;
Det å få et strukturert samarbeid med frivillige lag og 
organisasjonene, er en intern mulighet her i Hobøl. Det vil 
si at vi må avklare hva de ulike organisasjonene gjør, slik 
at vi sikrer at det er ulike aktiviteter for de ulike alders-
gruppene i kommunene. Dette vil gi oversikt og unngå 
dobbelt booking av arrangementer etc. Med bakgrunn i 
at vi kan sikre tilbud for alle aldersgrupper og ulike aktivi-
teter. Pr i dag er det lite aktiviteter for ungdom og voksne. 
Ny folkehelsegruppe er vedtatt, men har ikke kommet i 
gang. Den vil bestå av varaordfører, representanter fra 

4.2.6 hobøl kommune

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Vi er en liten og oversiktlig kommune. Innbyggerne er for-
delt på tre tettsteder med hver sin skole og barnehage. 
Kommunen har mange aktive og engasjerte frivillige lag 
og organisasjoner. Vi har utpekt egen folkehelsekoordi-
nator som deltar i tverretatlige og tverrfaglige møter. Vi 
har interkommunalt samarbeid. Det er vedtatt en plan for 
bekjempelse av barnefattigdom. En revidering av boligso-
sial handlingsplan ble gjennomført og vedtatt våren 2014. 
Hver av virksomhetene har en aktiv holdning til folkehelse, 
uten nødvendigvis alltid å være seg bevisst at det er fol-
kehelse! Eksempel på det er at de ulike tjenestene be-
nytter naturen rundt seg i ulike oppgaver og opplevelser, 
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idrettsråd, frivilligsentral, folkehelsekoordinator og 2 
valgte representanter fra friluftsorganisasjoner i kommu-
nen. Denne vil sikre politisk forankring av folkehelsear-
beidet til kommunen.

Kommunen har vedtatt ny boligsosial handlingsplan som 
bidrar til blant annet endring av Startlånsordning for van-
skeligstilte, samt planer for flere nye kommunale boliger, 
noe som vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller i kom-
munen.

Kommunen vedtok ny rusmiddelpolitisk handlingsplan 
som gjør at fokuset også på denne vanskeligstilte grup-
pen er diskutert.

Kommunen har vedtatt en plan for bekjempelse av bar-
nefattigdom, noe som gjør at kommunen har et generelt 
fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller i kommunen.

Virksomhet Pleie- og omsorg har stort fokus på endring 
av sine interne rutiner, noe som bidrar til å øke fokus på 
forebyggende tiltak til den eldre delen av befolkningen. 
Virksomheten ønsker nå å få til en kartlegging av alle 75 
åringer. Det er for å kartlegge eventuelle behov for å sikre 
hjemmet, slik at den eldre kan bo trygt hjemme lengre 
noe som vil kunne gi en stor helsemessig gevinst og være 
folkehelse! Organisasjonen er endringsvillig og det finnes 
mye engasjement og kompetanse blant medarbeiderne.

Alle tjenestelederne ønsker å ha ett tverrfaglig fokus i 
sitt daglige arbeid.

Kommunen deltar i prosjektet «Saman om…». Tre-part 
samarbeid, noe som tilfører fokus på medarbeiderskap, 
lederskap og kompetanse-mobilisering med et innovativt 
perspektiv. Hobøl kommune har gjennomført medarbei-
derundersøkelser og har igangsatt brukerundersøkelser. 
Arbeidet med kompetanse-kartlegging er igangsatt.

Omlegging av trase E-18 vil bli gjennomført og kan 
skape en tryggere ferdselsvei mellom de ulike stedene 
i kommunen.

Ny utbygging, og økt tilflytting av mennesker i etable-
ringsfasen kan være gode bidrag til å øke tilgangen på 
lokalt engasjement i kommunen.

Kommunen har 5 mål for folkehelsearbeidet i sin kom-
muneplan. Vi mangler å konkretisere dette, dvs å eie må-
lene i det praktiske arbeidet som gjøres hver dag.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er på-
drivere for å sikre universell utforming på alle kommu-
nale bygninger og aktiviteter. Det har vært gjennomført 
befaringer.

4.2.7 hvaler kommune 

Hva er vår styrke i arbeidet med å etterleve kapittel 
2 i folkehelseloven?
1. Forankring i planverk
•  Arbeidet med folkehelse i Hvaler Kommune (HK) er 

godt forankret i planverket, herunder:
 - Kommuneplanens samfunnsdel
 - Plan for folkehelse
 - Plan for idretts- og friluftsliv
• Virksomhetsplaner

2. Ressursbruk
• Kommunen har en folkehelsekoordinator i 50% 
stilling.

3.  Folkehelsearbeidet, som et tverrsektorielt 
arbeid, virkeliggjøres bl.a. gjennom kommunens 
koordinerende team (ledet av kommunalsjef). I 
dette teamet er det med representanter for NAV 
(kommunepsykolog), skoler, barnehager, omsorgen 
for funksjonshemmede, barnevernet, helsestasjonen 
samt folkehelsekoordinator.

4.   Korte beslutningsveier. I en relativt liten kommune 
som Hvaler, der «alle kjenner alle», er det enkelt å ta 
kontakt på tvers av fag og seksjoner, noe som også 
er en styrke for arbeidet med folkehelsen.

5.   Mangeårig arbeid med folkehelse. Skoler og barneha-
ger har etablert en praksis for uteliv og aktivitet som et 
godt grunnlag for gode levevaner. Her skal også nev-
nes at skolene har fysisk aktivitet på timeplanen hver 
dag, med andre ord godt over det som er minstekravet. 
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Naturen på Hvaler gir også et godt utgangspunkt for ak-
tivitet. F.eks. gjelder det utvikling av «Kyststien» der det 
på enkelte traseer tilrettelegges spesielt for bevegelses-
hemmede og rullestolbrukere. 

Den nye «bystranda» på Skjærhalden (Kroksand) har fått 
en egen baderampe for bevegelseshemmede.

6.   Annet arbeid med betydning for folkehelsen
•  Alt HMS-arbeid er faset ut til Fredrikstad kommune. 

Folkehelsekoordinator deltar på de halvårige møtene 
mellom HK og HMS-avdelingen i Fredrikstad 
kommune.

•  Det er vedtatt ruspolitisk handlingsplan for perioden 
2012 – 2016.

•  Det er vedtatt en integrerings- og inkluderingsplan 
2013 – 2017. Planen vektlegger en rekke tiltak 
relevant for arbeidet med folkehelse der målsettingen 
er å redusere sosiale forskjeller.

•  Arbeidet med en beredskapsplan for Hvaler kommune 
er startet opp.

•  I 2013 startet et større planleggingsarbeid for å legge 
strømkabler i bakken Dette igjen som grunnlag for 
arbeidet med gang- og sykkelvei langs fylkesvei 108. 
Sikkerhet, helse og kulturopplevelser er stikkord for 
denne utbyggingen.

•  HK søkte og fikk innvilget kr 49.000,- til prosjekt 
«Barne- og ungdomstråkk». Prosjektet gjennomføres i 
2014

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
•  Plan for folkehelse gir i handlingsdelen veivalg i 

folkehelsearbeidet. Selv med slik avgrensning, vil det 
være nødvendig å foreta ytterligere prioriteringer for 
utnyttelse av den ressursen som er stilt til rådighet.

•  HK ligger under landsnormen for bemanning i 
skolehelsetjenesten/helsestasjonen.

•  I forhold til avstander på Hvaler, er det «for mange» 
barn som er avhengig av skoleskyss. Dette skyldes at 
store strekninger, spesielt knyttet til fylkesvei 108, er 
svært trafikkfarlig. Foreldreskyss er også en utfordring 
i Hvaler.

•  Det er ønskelig med større vekt på 
svømmeundervisning i barneskolene, noe som 
imidlertid er vanskelig å få til både økonomisk og 
praktisk (ingen svømmehall).

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeliggjøre vår arbeid med å etterleve kapittel 2 
i folkehelseloven?
Eksterne
•  Høyt prisnivå på boliger – det nest høyeste i Østfold 

(pr m2) gjør det vanskelig for førstegangsetablerere 
og sosialt vanskeligstilte å skaffe seg egnet bolig.

•  Skjev demografisk utvikling, med spesiell sterk vekst i 
aldergruppen 70 – 79 år fra 2015.

Interne
•  Stram kommunal økonomi.

•  Svak kultur for tverrfaglig og tverretatligsamarbeid.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?
Eksterne
•  I større grad utvikle folkehelsearbeidet i samarbeid 

med omegnskommunene.

•  Inngå et mer planmessig samarbeid med frivilligheten 
i kommunen.

•  Utnytte de mange støtteordninger som «tilbys» 
folkehelsearbeidet.

Interne
•  Organisere oss på en måte som gir større synergier. 

Flere jobber tidvis med samme problemstillinger uten 
at dette fanges opp og utnyttes positivt.

•  Småkommunen gir muligheter for raske beslutninger 
og kontakt over «grenser».

•  Folkehelsearbeidet må knyttes nærmere til 
planarbeidet i kommunen.
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4.2.8 marker kommune

Interne styrker 
A. Tverrfaglig vilje og evne til å tenke folkehelsearbeid for 
innbyggere 0-100 år.
B.  Kompetanse i virksomhetene

C. Korte avstander i organisasjonen

D. MOT-kommune

E. Prosjekt Bolyst

F. Gjennomført Ungdataundersøkelse

G.  Sentrale møteplasser for særlig barn/unge 
med aktiviteter som lekeapparater, skaterampe, 
sandvolleyball, kunstgressbane osv.

H. Mange turstier og oppmerkede løyper

I.  Frivilligsentral m/ tjukkasgjeng, seniordans, 
bruktbutikk m.m.

J. Småbarnstreff med foreldre 1 g/uke

K.  Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger

L.  Dugnadsånd

M.  Stor andel av målgruppen deltar i tilbudet til UKH 
(Ungdommens kulturhus)

Interne svakheter
N.  Trang kommuneøkonomi må prioritere lovpålagte 

oppgaver

O. Små og sårbare fagmiljøer

P. Liten stilling til folkehelsekoordinering

Q. Ikke bredt forankret folkehelsetankegang

R.  Mangler i universell utforming

S. Små tall gir begrensninger i f.h.t statistikkopplysninger

Eksterne/ interne muligheter
T. Kultur for interkommunalt samarbeid

U. Korte avstander innenfor Indre Østfold region

V. Mange frivillige lag og organisasjoner

W. Nærhet til rekreasjonsområder

X.  Viljen og tverrfagligheten gir mulighet for økt fokus på 
folkehelse

Y. Tilrettelegge og bruke skoleveien bedre

Eksterne/ interne trusler
Z. Delta i nasjonale strategitiltak for folkehelsearbeid

AA. Økende økonomiske utfordringer i kommunen

BB. Lav befolkningsutvikling

CC. Ujevne fødselstall vanskeliggjør planlegging

DD.  Mangler arbeidsplasser for yrkesaktiv aldersgruppe 
med utdanning

EE. Dårligere offentlig kommunikasjon

FF.  Farlig trafikk riksvei 21 og kommende 
gjennomkjøring i sentrum ved omlegging av E18

Østfolds frivilligsentraler deltar i partnerskapet Østfoldhelsa og 
gjør et viktig helsefremmende arbeid, blant annet ved å utvikle 
lavterskelstilbud der folk bor.
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4.2.9 moss kommune

Interne styrker
•  I saker til politisk behandling foretas en vurdering 

av folkehelsekonsekvenser. Det bidrar til å sette 
folkehelse på dagsorden i forhold til politisk nivå og 
tenke helse i alt vi gjør.

•  Levekår og folkehelse er et av temaene i 
kommuneplanens samfunnsdel.

•  Folkehelse som tema i alt planarbeid, ihht føringer i 
folkehelseloven med forskrift.

•  Det er utarbeidet oversikt over helse- og helsetilstand 
i befolkningen, i samsvar med helsedirektoratets 
veileder.

•  Oversiktsarbeidet gir god oversikt over kommunens 
utfordringer på tvers av sektorer og fagområder.

•  Utviklingstrekk og utfordringer innenfor levekår og 
folkehelse er forankret til rådmannens forslag til 
Handlingsplan 2015-2018.

•  Kommuneanalysen i forbindelse med Sjumilssteget gir 
en tverrfaglig oversikt over sektorer som arbeider med 
barn og unge på ulike fagområder, og vil bidra til å 
styrke samarbeid på tvers for barn i utsatte familier.

•  Kommunens kvalitetssystem (Risk) skal sikre kvalitet 
på tjenesten og melder avvik.

Interne svakheter
•  Det er en utfordring å kunne si med sikkerhet og 

kunnskapsbasert hvilke konsekvenser en sak vil få for 
folkehelsa i saker som utredes for politisk behandling.

•  Mål og strategier nedfelt i kommuneplanens samfunns-
del er ikke godt nok kjent og bør brukes mer aktivt.

•  Det mangler en mal for planarbeid som sikrer at 
folkehelseperspektivet blir godt nok ivaretatt i 
planarbeidet.

•  Oppfølging av befolkningsoversikten forutsetter 
at ledelsen setter det på dagsorden og benytter 
kunnskapsgrunnlaget aktivt.

•  Sørge for ressurser som kan videreutvikle og ajourføre 
oversiktsdokumentet med løpende ny kunnskap.

Eksterne muligheter
•  Frivillighetspolitikk for Moss med handlingsdel 

fokuserer på frivillig sektor som en viktig 
samfunnsressurs, som i et samarbeid med kommunen 
bidrar til utvikling av lokalsamfunnet.

•  Kommunens prioritering av tilskudd til frivillig sektor 
rettes mot organisasjoner som bidrar til lavterskeltiltak 
og sosial og kulturell integrering.

•  Inngå samarbeidsavtaler med organisasjoner som 
bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, og der 
dette er et tema i avtalen.

•  Styrke et samarbeid mellom kommunen og 
næringslivet som ønsker å profilere seg som lokal 
samfunnsutvikler overfor grupper som tradisjonelt 
ikke deltar i aktiviteter. Dette kan eksempelvis være 
arbeidsrettede tiltak, honorere frivillig innsats, mv.

•  Det er en økende andel eldre som vil leve lenger 
og møte alderdommen med bedre økonomi, helse 
og utdanning. I et folkehelseperspektiv må denne 
gruppen betraktes som en ressurs for lokalsamfunnet 
og motiveres til frivillig innsats.

•  Benytte innvandrergrupper som en ressurs 
ved å inkludere dem i frivillige innsats og i 
organisasjonsarbeid. Dette kan være en god 
integreringsarena.
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Eksterne trusler
•  Manglende sektorovergripende forankring 

av folkehelsearbeidet i departementene kan 
virke hindrende for sektorovergripende arbeid 
i kommunene. Helsedirektoratets «eierskap» 
til folkehelse fører lett til at eierskap havner i 
helsesektoren i kommunene.

•  Fokus på kortsiktige politiske resultater forhindrer 
langsiktig og forebyggende arbeid, i en situasjon der 
kommunens begrensede økonomiske ressurser har 
hovedfokus.

•  Frivillig innsats i lokalsamfunnet endres og blir mer 
rettet mot aksjonsgrupper som ønsker å ivareta 
avgrensende interesser.

Arbeidet med systematisk helseoversikt er laget, og vil 
bearbeides og styrkes. Det er nedsatt en egen tverrfaglig 
referansegruppe for folkehelse som har faste møter hver 
14. dag, og kommuneoverlegen og folkehelsekoordinator 
møter fast en gang pr. mnd. i rådmannens ledergruppe.

Plan for folkehelse skal utarbeides og vedtas i 2014.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Arbeidet med å implementere «helse i alt» er omfattende 
og tidkrevende. Det er knapphet på administrative res-
surser på flere tjenesteområder, og derfor må dette ar-
beidet nødvendigvis ta tid. 

Det er nødvendig med en grundig opplæring og det må 
avsettes nok tid i administrative fora, for hele ledergrup-
pa, med administrativ ledelse, enhetsledere og mellom-
ledere, slik at begrepet folkehelse blir forstått og imple-
mentert i alle enheter. Dette er ikke gjennomført ennå.

Nå som vi er i ferd med å skaffe en grundig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen, og har avsatt ressurser til 
analysearbeidet, må resultatene etter hvert bearbeides 
og konsekvensutredes.

Arbeidet er såpass nytt for oss, og dermed er kan hende 
oversikten ikke god nok, og i alle fall ikke godt nok be-
arbeidet til at vi på en systematisk måte bruker funn inn i 
den videre planleggingen. 

Hvilke eksterne og interne trusler ser er vi som kan 
vanskeliggjøre vårt arbeid med å etterleve kapittel 
2 i folkehelseloven?
Fordi det er mange tiltak i kommunen som med stor grad 
av sikkerhet kan være svar på funn i oversikten over hel-
setilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunene, kan 
disse bli vår «sovepute» og hindre at vi prioriterer folke-
helsetiltak på andre viktige områder. Det er slik at kon-
sekvensen av funn på noen områder kan få økonomiske 
følger for f.eks. utbyggere i kommunal og privat sektor. 
Det er dermed viktig at vi setter standarder som gjør det 
klart hvilke krav som settes og hva som må innfris før 
tiltak settes i gang. 

Folkehelse må få prioritet og utredes, på samme nivå 
som Universell utforming Miljøkonsekvenser i saker til 
politisk behandling. Tilsvarende må folkehelse inngå som 
tema i fremtidig politikeropplæring.

I felles kommuneplan for Mosseregionen er Levekår og 
folkehelse en av fire grunnpilarer. Det er viktig at målene 
her følges opp. Det er ikke avholdt felles temadager eller 
lignende for ansatte slik at dette arbeidet kan festes til 
konkrete tiltak.

4.2.10 rygge kommune
 
Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Det foregår mye godt folkehelsearbeid allerede på flere 
tjenesteområder, og det er utvist politisk vilje til å satse 
på folkehelsefremmende tiltak i kommunen; så som Fri-
villigsentral, Aktiv på dagtid og Frisklivsentral for å nevne 
noe.

Folkehelse er nå lagt inn i kommunens styringssystemet 
hvor alle enheter rapporterer. Dette vil være med på å 
sikre at den enkelte enhet har folkehelseperspektivet i 
planleggingen. 

Solnedgang i Rygge.
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Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven.

Det kan med fordel arrangeres felles opplæring / work 
-shops o.l. for nøkkelpersonell i regionen. Det kan styrke 
regionen og vi vil kunne trekke veksler på hverandres 
kompetanse. 

Fylkeskommunens samlinger bør videreføres. Det er til 
stor nytte å få kurs/opplæring og ha samlinger. Særlig 
nyttig er det for kommuner som har få ressurser avsatt 
og hvor enkeltpersoner blir jobbende mye alene.

Nå som analysearbeidet begynner å ta form vil vi kunne 
planlegge strategier i tråd med disse. Det vil gi folkehel-
searbeidet retning og være med på å sikre at målene i 
overordnet og lokalt planverk følges.

Annet
Rygge kommune var en av tre kommuner for tilsyn på fol-
kehelseområdet, og fylkesmannens tilsyn ga fart i kom-
munens arbeid med å sette plan for folkehelsearbeidet. 
Tilsynet med før og etterarbeid ble opplevd utelukkende 
positivt, og har medført at Rygge kommune nå arbeider 
systematisk og målrettet med folkehelse.

Som svarene i Swot-analysen viser er arbeidet ikke fer-
digstilt, og mye kan bli bedre, men vi er absolutt på rett 
vei.

4.2.11 rømskog kommune

Styrker i arbeidet med å etterleve kap. 2 i 
Folkehelseloven
Rømskog kommune har få innbyggere, og det er rel. stor 
avstand til nabokommunene. Dette gjør at mange innbyg-
gere benytter helsetjenester lokalt. Kjennskap til pasien-
ter/bruker samt tilgang til statistikk blir derfor ganske god

Svakheter i arbeidet med å etterleve kap. 2 i 
Folkehelseloven
Små kommuner har de samme forpliktelser som større 
kommuner. Mange administrative og praktiske oppgaver 
skal fordeles på få personer.

Hvilke eksterne og interne trusler kan 
vanskeliggjøre vårt arbeid med å etterleve kap. 2 i 
Folkehelseloven
I arbeidet med Frisklivssentral ser vi at antall personer i de 
ulike målgruppene ofte er lavt. Dette utgjør en utfordring 
når målrettede tiltak skal utformes. Både innbyggere og 
helsepersonell erfarer at rovdyrfrykt er en utfordring når 
folk skal oppfordres til utendørs mosjonsaktivitet. Myn-
dighetenes rovdyrpolitikk er således en utfordring.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som kan for-
enkle vårt arbeid med å etterleve kap. 2 i Folkehelseloven 

Å være liten kommune gir god oversikt over tilgjengelige 
ressurser. Mange har «flere hatter» og de fleste kommu-
nalt ansatte bor i bygda. Rømskog er et transparent lo-
kalsamfunnet. Dette gjør at mange tiltak kan være enkle 
å gjennomføre. 
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4.2.12 råde kommune

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Folkehelsearbeidet er forankret politisk og administrativt 
gjennom vedtak i kommuneplanens samfunnsdel, folke-
helsevurdering gjøres fast i alle politiske saker, (ligger i 
saksmal) på lik linje med økonomi, ansatte og miljø.

«Helse i alt vi gjør» implementeres gjennom aktivt arbeid 
fra folkehelserådgiver.

Folkehelserådgiver i 100 % stilling og organisatorisk 
plassert i rådmannens stab gir rom for systematisk og 
langsiktig arbeid.

Det er opprettet administrativ folkehelsegruppe med del-
tagelse fra rådgivere for tjenesteområdene, virksomhets-
leder teknisk og virksomhetsleder for NAV. Gruppa skal 
være med å gi arbeidet retning, tolke og drøfte aktuelle 
data og komme med forslag til tiltak.

Folkehelserådgiver er deltager i kommunens plangruppe.

Deltagelse i partnerskapet Østfoldhelsa gir kommunen 
folkehelsenettverk, rådgivning, kompetanseutvikling og 
mulighet til samarbeid med andre kommuner i partner-
skapet og fylkeskommunen om utvikling av maler etc. til 
bruk i arbeidet med kapittel 2.

Folkehelsearbeidet er en del av kommunens årshjul og 
er selvstendig område i plan- og økonomi/budsjettpro-
sesser. Er eget budsjettområde.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Arbeidet er fortsatt fragmentert i organisasjonen. Det 
er manglende sentral oversikt over folkehelsetiltak som 
gjennomføres i organisasjonen.

Folkehelsegruppa er for smalt sammensatt og har for 
svakt mandat til å ha reel påvirkning på politiske beslut-
ninger.

Det er laget få rutiner og maler for folkehelsearbeidet.

Folkehelsearbeidet har vært for lite systematisk.

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeliggjøre vårt arbeid med å etterleve kapittel 
2 i folkehelseloven?
Dersom vi ikke klarer å mobilisere sivilsamfunnet i almin-
nelighet og frivilligheten i særdeleshet vil vi gå glipp av 
lokal kunnskap, og få et svakere forankret folkehelsear-
beid.

Det er for lite kunnskap om folkehelse i organisasjonen 
og det er et begrep som er vanskelig å forklare. Forståel-
sen at folkehelse er noe helse- og omsorgsområdet har 
ansvaret for henger igjen.

Folkehelse anses ikke som en kjerneoppgave og taper i 
konkurranse med andre av virksomhetenes/kommunens 
oppgaver.

Det er laget få rutiner og maler for folkehelsearbeidet.

Folkehelsearbeidet har vært for lite systematisk.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?
Statlig myndighet, ved helsedirektoratet arbeider konti-
nuerlig med å gi kommunene bedre verktøy.

Fylkesmannens tilsyn kan gi oss god retning på videre 
arbeid.

Østfoldhelsas arbeid med å utvikle felles maler og in-
dikatorsett for helseoversikt og formidle kunnskap og 
statistikk.

Bruke fylkeskommunen som rådgiver/sparringspartner i 
vanskelige saker.

Aktivt bruke at oppgavene er forankret i lov som markør 
på betydning av arbeidet med.
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Østfold analyse som bistår med tolkning av data samt 
presentere data for administrasjon og folkevalgte.

Helsedirektoratets folkehelseprofil gir godt utgangs-
punkt for videre jobbing.

Endring av sammensetning av folkehelsegruppa og et 
sterkere mandat vil gi større innflytelse i planprosesser 
og på politiske vedtak.

Folkehelserådgiver som deltager i kommunens plangrup-
pe gir stor påvirkningsmulighet

Øverste politiske og administrative ledelse ønsker at or-
ganisasjonen på alle nivå skal få bedre kompetanse om 
folkehelse gjennom interne seminarer.
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Figuren viser på hvilket tidspunkt de ulike kommunene i Østfoldhelsa sluttet seg til partnerskapet.
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4.2.13 sarpsborg kommune

Hva er kommunens styrker i arbeidet med å etterleve kapittel 2 i folkehelseloven?

Styrker Svakheter

Folkehelse er ansvarsforankret i kommunens øverste 
ledelse

Kommunen har et system for styring av 
folkehelsearbeidet (internkontroll)

«Helse i plan» er innarbeidet som prosedyre ved hjelp 
av sjekklister. Disse brukes aktivt

Sjekklistene er lite kjent blant kommunesjefer og 
enhetsledere 

Kommunen har vedtatt en frivillighetspolitikk som 
omhandler bl.a. samarbeid mellom kommunen og 
frivilligheten

Kommunen har iverksatt deler av tiltaksplanen. Den 
er for lite kjent i kommuneorganisasjonen.

Medvirkning fra sivilsamfunnet er innarbeidet i 
veilederen for utarbeidelse av kommunale planer, jfr. 
Pbl av 2008.

Det er fortsatt noen kommunedelplan som kun har 
medvirkning i form av høringsuttalelser, dvs. som 
følger minstekravet i medvirkning jfr. Pbl 2008.

Kommunen har gjennomført «Barnetråkk» ved alle 
barneskolene. Barnetråkk brukes i planleggingen

Barnetråkk er relativt nytt. Ikke alle sektorer i 
kommunen er klar over at de fins.

Bruker levekårskartleggingen på sonenivå av 2012 
aktivt for å utjevne sosiale levekårsforskjeller

Levekårsrapporten av 2012 brukes ikke systematisk 
og av alle. Er den for lite kjent??

Den løpende oversikten over helsetilstanden ligger 
ute på kommunens nettside og tilgjengelig for alle

Arbeidet med oversiktsdokumentet over 
helsetilstanden i befolkningen med vurderinger av 
konsekvenser og årsaksforhold, positive og negative 
påvirkningsfaktorer, er under arbeid, men ikke ferdig.

Mål og strategier for det forebyggende arbeidet 
overfor barn og unge (0-19 år) er utarbeidet, jfr. 
Prosjekt «Helhetlig forebygging for barn og unge – 
0-19 år».

Kommunedelplan for folkehelse er under utarbeidelse

Kommunen driver en rekke helsefremmende og 
forebyggende tiltak innen for alle de områdene som 
nevnes i §7, kap. 2 i Folkehelseloven

Tiltakene er ikke nødvendigvis planlagt ut fra 
kjente folkehelseutfordringer. De er mest basert på 
nasjonale folkehelseutfordringer. Dette fordi v har for 
dårlig statistikk på kommunenivå i forhold til områder 
som fysisk aktivitet, overvekt, tobakksbruk mm.

Gjennom blant annet frisklivsentralen, forebyggende 
tjenester og fastlegene gir kommunen råd og 
veiledning om hva den enkelte selv kan gjøre for å 
fremme egen helse. 

Informasjon om hva den enkelte kan gjøre for bedre å 
ta vare på egen helse, ligger ikke ute på kommunens 
nettsider. 

Folkehelsestatistikk har i en årrekke vært en del av 
kommunens årsrapport

Det rapporteres ikke systematisk på de samme 
indikatorene hvert år, slik at det er vanskelig å fange 
opp trender
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Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan vanskeliggjøre vårt arbeid med å etterleve kap. 2?

Eksterne Interne

For dårlig statistikk på kommunenivå i forhold til 
livsstil. (områder som fysisk aktivitet, overvekt, 
tobakksbruk mm)

Folkehelse er en verdi på lik linje med andre verdier 
(miljø, næringsutvikling mm) og vil til en hver tid være 
gjenstand for politiske prioriteringer

Utjevning av sosiale helseforskjeller handler mye om 
statlig økonomisk fordelingspolitikk. Den rår ikke 
kommunen over

Økonomiske utfordringer

En fragmentert stat og manglende regional 
koordinering vanskeliggjør en samordnet 
folkehelsesatsing i kommunen. Eks: kan andre 
departementer eller direktorater komme med 
meldinger, anbefalinger, pålegg som ikke understøtter 
folkehelsearbeidet

For dårlig forankring av blant annet folkehelseloven, 
folkehelseforskriften, levekårsrapporten og Plattform 
for frivillighet internt i kommuneorganisasjonen til at 
vi klarer å etterleve kap. 2

Næringslivet, private utbyggere oa. Har andre 
agendaer enn folkehelse. Kommune har ikke 
virkemidler til å påvirke dette.

Tidkrevende planprosesser, kan føre til færre planer 
på alle nivåer i planhierarkiet

Manglende økonomiske ressurser fra statlig 
hold til helsefremmende og forebyggende 
arbeid. Midlene kommunen er tilført som følge av 
Samhandlingsreformen dekker for Sarpsborg sin del 
kun utgiftene ved å drifte «Helsehuset» 

Kommunen har ikke noe tverrfaglig forum internt i 
kommune med fokus på folkehelse. Det vanskeliggjør 
samordning av det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet internt i organisasjonen.

Kravet til planlegging i hht. Pbl 2008 gjør planarbeid 
særdeles tid- og ressurskrevende.

Barnetråkk er relativt nytt. Ikke alle sektorer i 
kommunen er klar over at de fins.

Det kan føre til at planlegging nedprioriteres og 
dermed også muligheten for å sikre «helse i plan» 
helse på alle politikkområder, samt medvirkning.

S
A

R
P

S
B

O
R

G



 55

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kap. 2?

Eksterne Interne

Økt «trykk» fra frivilligheten og ønske om samarbeid 
om folkehelsetiltak 

Arbeidet med oversiktsdokumentet bidrar til økt 
forståelse for folkehelse på tvers av fag og sektorer i 
kommunen

Synlige tiltak som f.eks. «Stolpejakten», «Månedens 
tur», Senioruka, «Av-og-til»-kampanjene, pluss en 
rekke andre tiltak som er ofte i media, kan bidra til 
økt bevissthet hos den enkelte innbygger om hva 
hun/han gjøre selv for bedre å ta vare på egen helse.

Tilført tverrsektoriell kompetanse på universell 
forebygging i kommuneorganisasjonen, bidrar 
til økt kunnskap og forståelse for verdien av 
helsefremmende og forebyggende arbeid 

Kommunen sikrer tverrfaglighet og behov for 
plankompetanse ved at en representant fra enhet 
plan og samfunnsutvikling deltar i planprosesser i alle 
sektorer og så ledes sikrer «helse i plan»

Økt ønske om miljøfyrtårnsertifisering fra bedrifter i 
Sarpsborg, bidrar til økt fokus på miljø og helse.

Levekårsrapporten har bidratt til økt fokus på sosial 
utjevning hos ledelsen og i de ulike enhetene

Kommuneledelsen ønsker å styrke det tverrsektorielle 
aspektet i folkehelsearbeidet

Sjekklister for folkehelse i planer bidrar til økt fokus 
på helse i alle planer.
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4.2.14 skiptvet kommune

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Etter at folkehelseloven trådte i kraft har Skiptvet kom-
mune endret arbeidsmetode med tanke på folkehelsear-
beidet. I dag er arbeidet mer preget av samarbeid på 
tvers av seksjoner og tettere med frivilligheten i kom-
munen enn tidligere. 

Det første skrittet vi gjorde i Skiptvet var å danne en ar-
beidsgruppe som skulle utforme en folkehelseplan for 
kommunen. Denne gruppa består av folkehelsekoordina-
tor samt representanter fra alle kommunens seksjoner. I 
tillegg er også Frivilligsentral og politikken representert. 
Denne gruppa har nå fått navnet Skiptvet folkehelseråd. 
Det holdes jevnlige møter og det jobbes nå aktivt for å 
ferdigstille folkehelseplanen for kommunen.

Sammensetningen av rådet har fungert bra. I Skiptvet 
har vi ca. 80 forskjellige frivillige lag og foreninger. Kom-
munen og frivilligheten har mange gode samarbeid, både 
med at kommunen bistår og legger til rette for møteplas-
ser og aktivitet. Frivillige stiller opp på blant annet føl-
getjeneste av eldre personer som skal til lege, sykehus 
etc. dette i regi av Skiptvet frivilligsentral. Noe annet er 
at kommunen sammen med frivillige lag og foreninger 
arrangerer aktiviteter for barn og unge i høst og vinter-
ferien. Dette er med på å utjevne sosiale forskjeller blant 
barn og ungdom.

Ved at kommunen er liten er det kort vei mellom seksjo-
nene innad. Dette letter også arbeidet på tvers av sek-
sjonene. Noe vi har tydelig erfart i arbeidet med folkehel-

seplanen. Det er også stor interesse for arbeid og tiltak 
som retter seg mot folkehelse blant politikerne i kommu-
nen. Skiptvet har de siste årene hatt et stort fokus på å 
legge til rette for møteplasser hvor man kan utføre både 
organisert og uorganisert fysisk aktivitet. Noe som har 
resultert i aktivitetsparken ved Vestgård skole, bevilgning 
av midler til kunstgress på Skiptvet stadion og nå fokus 
på turstier og møteplasser langs Glomma.

Skiptvet har også god dialog med de andre kommunene 
i Indre Østfold og det er etablert gode former for inter-
kommunalt samarbeid. Ett eksempel på dette er prosjek-
tet «Robust ungdom». Når det gjelder barn og unge er 
trivselsfaktoren på skolen høy og det viser seg at det 
forekommer lite mobbing i skoletiden.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Den største svakheten internt er at kommunen består av 
en liten administrasjon med store ansvarsområder. Med 
andre ord få ansatte med mange oppgaver. Dette gjør 
både arbeidsgruppa og arbeidet sårbart.

Kommunen har også for tiden en trang økonomi. Noe 
som gjør det mer utfordrende å skape nye folkehelsetil-
tak. Dette er noe som merkes godt etter at man gikk bort 
ifra den gamle utbetalingsmodellen hvor kommunen fikk 
en sum i året til folkehelsearbeidet. Kommunen ser også 
helt klart hva som er utfordringene innen folkehelsear-
beidet og ønsker å jobbe målrettet mot dette.

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeligjøre vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 
i folkehelseloven?
Den største trusselen for folkehelsearbeidet i Skiptvet 
er at mange unge sitter hjemme foran data og spiller 
spill, benytter sosiale medier osv. Dette medfører at 
mange unge blir svært passive og i dårlig form. Man kan 
på mange måter si at vi nå må konkurrere med trusler 
som eksisterer på hjemmebane hos innbyggerne (Særlig 
blant de unge). En annen trussel er at Skiptvet har en 
utfordring med dårlige skoleresultater. Stor andel med 
«Drop Out» elever fra videregående.

De to største interne truslene er trang kommuneøkonomi 
og at kommunen har få ansatte med mange ansvarsom-
råder og arbeidsoppgaver.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?
Det at kommunen er klar over utfordringene og ønsker å 
gjøre noe med dem gir gode muligheter til å komme opp 
med gode tiltak og ta utfordringene på alvor.
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Det ligger også gode muligheter i interkommunalt sam-
arbeid. Dette er noe kommunene i Indre Østfold har god 
erfaring med og som vi i dag er i gang med. Et eksempel 
på dette er prosjektet «Robust ungdom».

Det er tillit og åpenhet mellom administrasjon og poli-
tisk nivå og stor vilje til å se Trøgstad kommunes fol-
kehelsearbeid som en viktig del av samfunnsansvaret. 
Gjennom deltakelse i pilottilsyn for folkehelse har også 
kommunen fått hjelp og råd og et økt fokus på folkehel-
searbeidet i kommunen.

Kommunen har kompetente fagpersoner i virksomhe-
tene og det oppleves en positivitet, kreativitet og god 
endringsvilje når det er snakk om å skape noe nytt og 
bedre for våre innbyggere. Vi har ansatte som ikke er 
redd for å gå nye veier og som inkluderer bredt både 
internt og eksternt. Et godt arbeidsmiljø kommer blant 
annet til uttrykk gjennom gode resultater på medarbei-
derundersøkelser.

Det er et rikt og variert kulturliv i Trøgstad med aktive 
lag og foreninger. Trøgstad Kommune har en lagskoor-
dinator i 30% stilling. Kommunen er bevisst på å støtte 
frivilligheten og ser verdien i dette for å nå våre mål på 
folkehelseområdet. 

Det satses på ungdomsarbeid hvor «Bakgårdslomma» og 
den kommunale fritidsklubben har tilbud til barn og unge.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Trøgstad Kommune har stramme økonomiske rammer 
noe som gjør at alle tiltak må igjennom en prioritering. 
Enkelte prosjekter har vært avhengig av å søke midler 
for gjennomføring og mobilisering av frivillig innsats. 

Det er også sårbart med få personer med mange roller 
og små fagmiljøer. Med stort og mangfoldig ansvar på 
den enkelte medarbeider blir det alltid en prioritering på 
hvilke oppgaver som haster mest. Det er nødvendig med 
prioriteringer og det er andre oppgaver som tar tid.

4.2.15 trøgstad kommune

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve 
kapittel 2 i folkehelseloven?
Trøgstad Kommune er en to-nivå modell hvor det er kort 
avstand fra rådmann til den enkelte medarbeider. En flat 
og inkluderende organisasjons struktur bidrar til en reell 
tverrfaglighet og helhetstenkning. Den tverrfaglige sam-
handlingen gir også god ressursutnyttelse.

Gjennom Østfoldhelsa har kommunene fått tilgang på selvopplevde befolkningsdata, der det blant annet rapporteres på støy i 
nærmiljøet.
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FIGUR 9. Andel som 
svarer ja på spørsmålet om 
bostedet og nærområdet 
har forstyrrende støy (fra 
industri, trafikk, jernbane). 
Østfold helseprofil 2011-
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Noen kommuner har definert en stillings % på folkehel-
sekoordinator. I Trøgstad er det liten kapasitet på den 
koordinerende funksjonen og ikke avsatt spesiell tid til 
dette arbeidet.

Trøgstad har frem til nylig manglet struktur og oversikt på 
helheten i folkehelsearbeidet selv om det har vært gjort 
mye bra folkehelse arbeid på den enkelte virksomhet.

Med tre små sentra er det begrensede muligheter for 
åpne møteplasser for innflyttere. Det er i tillegg små ut-
valg i spørreundersøkelsene noe som gir begrensninger 
i forhold til statistikk-uttrekk.

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan 
vanskeliggjøre vår arbeid med å etterleve kapittel 2 
i folkehelseloven?
Den største trusselen slik vi ser det er en stadig økende 
ressursknapphet. Økonomien strammes til og prioriterin-
ger kan føre til at det som ikke gir raske resultater kuttes 
ned på. Store arbeidsmengder på få personer kan også 
føre til overbelastning. Et manglende engasjement poli-
tisk og i lokalsamfunnet vil også vanskeliggjøre arbeidet 
med å etterleve kap 2.

En stor risiko knyttet til skader og ulykker er trafikkbildet 
på riksvei 22 og 115.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som 
kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i 
folkehelseloven?
Indre Østfold har god kultur for interkommunalt sam-
arbeid på mange arenaer og et samarbeid på folkehel-
seområdet blant annet gjennom Helsehuset i Askim gir 
nye muligheter for samhandling på tvers. Det er korte 
avstander innenfor regionen Indre Østfold.

Trøgstad er innenfor pendleavstand til Oslo noe som på 
sikt kan gi befolkningsøkning gjennom økt tilflytning. 

Måten Trøgstad Kommune er organisert på bidrar til at 
Folkehelse er integrert i arbeidet i den enkelte virksom-
het. Folkehelsearbeid er bredt forankret. Gjennom måten 
å jobbe på gir det en mulighet for økt tverrfaglighet.

Trøgstad ligger landlig til, har flere naturreservater og 
nærhet til tur og rekreasjonsområder. Det er stor frivil-
lighet og dugnadsånd i bygda som er verdifullt i arbeidet 
med folkehelse.

Annet 
Kultur, folkehelse og miljø går hånd i hånd i Trøgstad og 
det jobbes med utgangspunkt i forskjellige målgrupper 
i befolkningen slik at vi kan tilby muligheter som kan 
passe den enkelte. Et type prosjekt har vært 70+ som 
handler om å aktivisere og tilby kulturopplevelser for de 
eldste innbyggerne våre.
 

Andre Hansen i Østfold Idrettskrets forbereder spinning-time i Aktiv på Dagtid. Foto: Trine Bakke Eidissen, Østfoldavisen.
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4.2.16 våler kommune

Styrker i arbeidet med å etterleve kapittel 2
Skolene i Våler jobber systematisk og i samarbeid med 
helse med program/ modeller som har målsettinger om 
å styrke mental helse og minimere faktorer som skaper 
uhelse (kriminalitet, rus). Skolene gjennomfører pro-
grammet Trygg Oppvekst på 7. trinn og har laget opplegg 
som prøves ut på 4. trinn. 

Våk skole bruker Zippys venner og Steg for steg for å 
utvikle god sosial kompetanse. Det benyttes LP (læ-
ringsmiljø og Pedagogisk Analysemodell) for å utvikle 
trygge og gode lærende læringsmiljøer. Det gjennomfø-
res leksehjelp og ressurser øremerket til tidlig innsats i 
basisfagene for elever som ikke følger forventet progre-
sjon. Arbeidet med sjumilssteget (barnekonvensjonen), 
påbegynt våren 2014 vil på sikt være en styrke i folke-
helsearbeidet. 

Beliggenheten til skolene i Våler fremmer god folkehel-
se. Nærhet til skog og naturopplevelser som 100-meter-
skogen, «Gryta hass Thor» fremmer fysisk aktivitet både i 
skole- og fritid. Våler har også lokal barneidrett Augerød 
barnehage har en ernæringsfysiolog som lager variert 
og sunn mat. Barnehagen legger til rette for mye akti-
vitet ute, også i skogsområdene i nærmiljøet. Våk skole 
har lovpålagte timer til Fysisk aktivitet på 5. og 6. trinn 
i tillegg til ordinær kroppsøvingsopplæring. Det er mu-
ligheter for mye tid i svømmebasseng og dette skaper 
gode svømmeferdigheter. Foreldrene får informasjon om 
sunne matpakker. 

Skolene har et godt samarbeid med skolehelsetjenesten 
og helsesøstrene jobber mye med elever som har behov 
for en god samtale om vanskelige forhold. Våler har enga-
sjerte frivillige lag og foreninger (Helselaget, Bygdekvin-
nelaget, (FAU), Bygdesentralen o.l. Kommunen har en ko-
ordinerende enhet – formalisert samarbeid mellom Helse, 
Nav og Kultur og oppvekst. Tverrfaglig oppvekstgruppe 
(TOG) er en konstituert møtearena for relevante virksom-
hetsledere med kopling til rådmannens ledergruppe og 
Vansjø lensmannskontor. Dynamiske samarbeidstiltak og 
løpende dialog på ledernivå med Frivilligsentralen fører til 
mange positive tiltak i lokalsamfunnet. Økt fokus på læ-
ringsmiljø, mobbing og trivsel i BH og skole sørger for tid-
lig intervensjon. Det gode tverrfaglige arbeidet gjør det lett 
lett å få oversikt og gir rom for god samhandling. Felles 
rutine for utsatte barn og unge og «Sjumilssteget» styrker 
arbeid og samarbeid for utsatte barn og familier. 

Det er mange unge og engasjerte nyinnflyttede innbyg-
gere som er positive bidragsytere i lokalmiljø. «Aktiv på 
dagtid»- for sykemeldte og de som står utenfor arbeids-
livet er et godt tilbud for innbyggere med behov for å 
komme i aktivitet og etablere et sosialt nettverk. Våler 
har gode tilbud til barnefamilier med ekstra behov for en 
håndsrekning via Home-Start og Åpen barnehage. Vi har 
et tett samarbeid innen psykisk helsearbeid barn / voks-
ne, tidlig oppfølging av gravide og nyfødt- barselgrupper 
(utvidet jordmorstilling 2014) Det er i 2014 etablert et 
variert aktivitetstilbud for flere yngre og eldre bruker-
grupper hvor aktivitet, mestring og arbeid står i fokus. 

Våler har et godt etablert kriseteam og et godt samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten innen fagfeltet psykiatri og 
rus. Mange av de ansatte i Våler har god kjennskap til lo-
kalbefolkningen og dette fører til at det blir kort avstand 
fra bruker til saksbehandler. Våler har gjeldsrådgiver og 
saksbehandlere på NAV som følger klientene tett opp 
i form av samtaler og rådgivning. Innbyggere som bor 
på Våler sykehjem trives godt. Det er kort saksbehand-
lingstid i seksjon Helse og omsorg og innbyggerne får 
raskt hjelp med sine utfordringer. Det nyetablerte dagak-
tivitetssenteret fungerer allerede godt, til tross for at vi 
er i startgropa. Det er etablert et tett og godt samarbeid 
mellom fastlegene og sykepleiertjenesten i kommune. 
Samarbeidet gir rom for rask respons. Det er igangsatt 
en ordning med «aktiv på dagtid» for ansatte som står 
i fare for å bli sykemeldte eller har behov for aktivitet i 
Hjemmetjenesten. 

Våler Kommune har en god samfunnsdel i kommune-
planen med fokus på folkehelse. Kommunen har fokus 
på utredning, undersøkelser og gode friluftsområder ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner. Vi har også gode digi-
tale kart som gir grunnlag for et aktivt friluftsliv(merkede 
stier og løyper). 
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Seksjon Helse og omsorg har utarbeidet konkrete mål 
for hver virksomhet og seksjonen. Baser på målene i 
Kommuneplan, Helse og omsorgsplan og nasjonale fø-
ringer. 

Svakheter i arbeidet med å etterleve kapittel 2
Det er en svakhet at de overordnede målene i for liten 
grad er brukt i arbeidet med utvikling av handlingsmål i 
alle virksomheter. Det er liten mulighet for oppfølgning 
av mål og aktive medvirkningsprosesser på grunn av 
manglende ressurser. Lite samarbeid om folkehelsetiltak 
mellom kultur og helse på grunn av utydelige mål.Man-
glende rutiner og informasjon internt og mellom enheter. 
Manglende arbeid på tvers i kommunen med felles vi-
sjon og målsettinger også innenfor folkehelsearbeidet. 
Manglende overordnet folkehelsefokus i alt vi gjør. Man-
glende vedlikehold av folkestiene. 

Mangel på gang og sykkelveier. Barn og unge blir i stor 
grad kjørt til og fra skole og fritidsaktiviteter. Begren-
set tilbud om fritidsaktiviteter i lokalmiljøene for barn og 
unge. For få elever går/ sykler til og fra skolen. Mer syn-
lig og utbedret droppsone på Våk skole. For lite informa-
sjon til foresatte om livsstilsfaktorer og levekårsfaktorer 
som fysisk aktivitet og kosthold. Skolene er ikke fullt ut 
tilrettelagt for funksjonshemmede. Rullestolbrukere har 
ikke tilgang til tekstil og sløyd på Våk skole. Uteområ-
dene kunne vært enda bedre (estetikk og vedlikehold). 

Det er en høy andel ufaglært personell i på sykehjem-
met. Sykehjemmet har en gammel del hvor lokalene er 
uhensiktsmessige og gir en utfordrende arbeidssituasjon 
for de ansatte. Det er også et høyt fravær blant høysko-
leutdannet personell på sykehjemmet. 

Vi mangler kompetanse ifht overvekt hos barn. Mange 
barn kan ikke gå / sykle til skolen pga farlige veier / 

lange avstander. Ungdomsskolen mangler tilrettelagt 
utearealer – gir fysiske og sosiale utfordringer / ensom-
het i skolegården. Mange bor spredt med dårlige trans-
portmuligheter til butikk / senter / aktiviteter. Det er et 
begrenset tilbud til funksjonshemmede barn i regi av lag 
og foreninger lokalt. Mangler oppvarmet basseng (gra-
vide, funksjonshemmede, opptrening etter skader). Man-
gler helhetlig tilbud for ungdom med psykiske vansker. 
Mangler rutiner for mottakelse av fosterbarn på tvers 
av virksomheter. Dårlig fungerende samarbeid og tiltak 
for barn med sammensatte vansker. Manglende kontakt 
med PPT Moss. Få boliger egnet for avlastning for barn. 

Manglende husmorvikarordning for familier med behov 
for støtte over lengre tid. Det er lite ressurser til dette 
arbeidet. Gjeldsrådgiver har lav stillingsprosent i forhold 
til antall gjeldssaker. Få ansatte i enkelte posisjoner gjør 
oss svært sårbare når noen er borte fra jobb.

Eksterne og interne trusler som kan vanskeliggjøre 
arbeidet med å etterleve kapittel 2
Våler kommune har en ung befolkning, lave frie inntek-
ter, lave skatteinntekter og en høy befolkningsvekst. Be-
folkningsveksten har gitt kommunen voksesmerter. Det 
har vært særlig utfordrende å kunne tilby tilfredsstillende 
areal til skolebarna og alle barn med rettskrav på barne-
hageplass. Kommunens økonomi fordrer i stor grad at 
aktivitet og tjenestetilbud nøyaktig må tilpasses innenfor 
de rammer kommunen har til disposisjon. Ekstra utgif-
ter/midler til helsefremmende arbeid, som vi vet vil føre 
til mindre utgifter i fremtiden, kan være vanskelig å bære 
samtidig som utgifter til ordinær drift og fokus på de som 
allerede har store utfordringer forbundet med sin helse 
eller sosiale status. Mangel på ressurser til bla. å kunne 
gjennomføre trygg oppvekst, svømming, leksehjelp osv i 
det omfanget vi hadde tidligere. 

Færre rammetimer reduserer antall timer til undervisning, 
og dette skaper store utfordringer for elever som har be-
hov for tettere oppfølging enn andre ved at de opplever 
lavere mestring og kan føre til uhelse. Et ensidig fokus 
på læringsresultater fra politisk miljø vil kunne gå ut over 
mestring og trivsel for flere elever. Foresatte og befolk-
ning er generelt for lite opptatt av faktorer som fremmer 
god fysisk og mental helse. Dårlig inneklima er en intern 
trussel som kan føre til dårlig form, utvikling av sykdom, 
dårlig trivsel og dårlige resultater. 

Økonomi og tid er en utfordring. Små fagmiljøer som er 
avhengig av kun en eller få personer gjør oss sårbare. 
Holdninger som skaper negative spiraler og mindre vilje 
til dugnadsinnsats er utfordrende. 

Inneklima på Svinndal skole er svært dårlig, med dårlig 
regulerte temperaturforhold i bygningsdel fra 1939. Læ-

Utvikling av folkestier har vært et av innsatsområdene i fylkets 
folkehelsearbeid. Her åpner fylkesmann Anne Enger folkestien i 
Svinndal i 2004.
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rernes arbeidsplasser har støy og gjennomgangstrafikk 
og et par rom i barnehagen er også dårlig temperatur-
regulert. Det er svært mye støy på «Blåbæravdelingen i 
Svinndal barnehage på grunn av mangel på lyddemping. 

Store avstander i kommunen med manglende offentlig 
transport kan føre til ensomhet. Det kan være vanskelig 
å fange opp alle behov hos pasienter i hjemmesykeplei-
en som bor langt unna Helse- og sosialsenteret. Mange 
innbyggere ønsker i størst mulig grad å klare seg i eget 
hjem. Engstelse for at det avdekkes store hjelpebehov 
kan føre til en underrapportering av problemer/utfordrin-
ger til pleiepersonellet når de er tilstede. Fastlegen er en 
viktig samarbeidspartner i slike tilfeller. 

Dårlig økonomi, lite ressurser og mangel på boliger til fa-
milier og vanskeligstilte gir oss utfordringer med i å bistå 
enkeltpersoner og familier på en tilfredsstillende måte. 
Det er utfordrende å få til en integrering av vanskelig-
stilte i lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet må i like stor 
grad som kommunen bistå for å få til gode prosesser. 
Det registreres en stadig økende gjeldsproblematikk hos 
befolkningen i Våler. 

Det er mange som bruker medisiner mot psykiske lidel-
ser og gjennomsnittsalderen på de som mottar tjenester 
fra Helse og omsorg er på 59,5 år. Vi registrer også en 
økende sosial ulikhet i lokalsamfunnet. Med tanke på 
befolkningsvekst og fremtidig kommunestruktur er det 
vanskelig å planlegge for fremtiden slik at vi kan dimen-
sjonere tjenester riktig å samtidig treffe med hensyn til 
behov. Manglende ressurser – både personer med kom-
petanse og midler vanskeliggjør arbeidet. 

Det ressurskrevende systemet for endring av regionale 
planer er også en utfordring. 

Eksterne og interne muligheter som kan forenkle 
vårt arbeid med å etterleve kapittel 2
Et større felles fokus på tvers av sektorer. Bruke mer tid i 
ULG (utvidet ledergruppe)og TOG (Tverrfaglig oppvekst-
gruppe) Kunnskapsdeling og kompetanseheving om fol-
kehelse for ansatte i alle sektorer. Vedlikeholdsprogram 
for uteområdet som inkluderer dugnadsinnsats. 

Liten kommune med store muligheter for felles satsning 
«Sprett i kroppen, vett i toppen»- og lignende. Alle kan 
delta. Fra helsestasjon via virksomheter til frivillige orga-
nisasjoner, kommunestyre og pensjonistforeningen. Økt 
bruk av folkestier i samarbeid med Vannsjø turistfore-
ning. Videreføre satsingen på felles opplæring om god 
møteledelse og i forlengelsen av dette lage rutiner og 
informasjonskanaler. Innhente inspirasjon og tips fra an-
dre kommuner. Helse kan komme tettere på prosessene 
i BH og skole. Familiens Hus»-modellen gir mulighet for 

å styrke samarbeidet rundt barnefamilier. Skoleelever og 
eldre kan møtes mer for å skape kontakt og forståelse 
mellom generasjoner Utvikle bedre møteplasser og flere 
gruppetilbud vil redusere ensomhet og psykiske vansker. 
Vi kan bli flinkere til å gi råd og veiledning til alle alders-
grupper. Økt tverretatlig arbeid øker samhandlingsevnen 
og vil gi bedre sømløse tjenester. Utvide lavterskel ar-
beidstilbud til flere dager pr. uke. 

Det regionale samarbeidet på plansiden gjør at vi spiller 
hverandre gode. Vi har et godt nettverk både lokalt og re-
gionalt. Innlandskommunenes andel av friluftsmidler kan 
gi store helsegevinster i form av uorganisert friluftsliv.
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Nedenfor utdypes punkt 3.2 i årsrapporten:
Når det gjelder å oppfylle de seks punktene i den gamle 
samarbeidsavtalen, har Halden kommune, oppfylt disse 
på følgende måte:
1.  Fremme en helhetstenkning der forebyggende og 

helsefremmende strategier og aktivitet er med i all 
planlegging:

 •  Kommunen endret i 2012 organisatorisk 
plasseringen av folkehelsekoordinator, og flyttet 
denne til overordnet planavdeling. Dette med tanke 
på at folkehelseperspektivet skal være med inn i all 
strategisk planlegging.

2.  Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer 
og nivåer.

 •  Folkehelsearbeidet er satt på dagsorden både i 
rådmannens ledergruppe og i plansammenheng. 
Det er utarbeidet en prosedyre for jevnlig 
informasjon av alle lederne. Prosedyren er en del 
av internkontrollsystemet. Det er opprettet en 
tverrfaglig folkehelsegruppe.

4.3 utFyllende årsrapport Fra halden

3.  Lage mål- og samhandlingsplaner
 •  Halden kommune jobber med å få 

folkehelseperspektivet inn i alle planer.

4.  Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet.
 •  Kommunen har hatt flere prosjekter i gang i 2013 

hvor praktiske løsninger er fokus for å bedre 
folkehelsen i kommunen. Bl.a. «flere freske folk», og 
«friskliv 2-12».

5.  Mobilisere nærmiljøet til innsats.
 •  Halden har en stor andel frivillige lag og foreninger 

som lokalt gjør en stor innsats for folkehelsen. 
Det utvikles hele tiden nye tiltak i samarbeid med 
frivillige og kommunen.

6.  Bygge opp kunnskap.
 •  Folkehelsekoordinator gikk studie i folkehelse ved 

høyskolen i Østfold i våren 2013, og startet høsten 
2013 på studiet «helse og omsorg i plan» ved 
høyskolen i Lillehammer. I tillegg satses det på å 
bygge opp generell kunnskap til ansatte og ledelse 
via folkehelsegruppen og jevnlige rapporter og saker 
til politisk nivå.

Foto: Tone Stenbekk
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Nedenfor utdypes punkt 3.2 i årsrapporten:
Planarbeid: En arbeidsgruppe sammensatt av deltakere 
fra kommunens administrasjon, tillitsvalgte og represen-
tanter fra frivillig sektor har arbeidet med Handlingsplan 
for Moss kommunes frivillighetspolitikk 2013-2015. 
Dette er en rullering av Frivillighetspolitikk for Moss 
2010 – 2013.

Systemarbeid: Det er utarbeidet et foreløpig hjelpemid-
del med aktuelle spørsmål som kan stilles ved vurdering 
av folkehelsekonsekvenser, og som ligger tilgjengelig i 
kommunens kvalitetssystem. Her ligger også all relevant 
dokumentasjon innen folkehelse og som er tilgjenge-
lig for saksbehandlere og andre ansatte. Oppfølging av 
folkehelseprofil 2013 er presentert for politisk nivå, på 
kommunens hjemmeside og internt i organisasjonen.

Administrativ koordinering og samordning: Med bak-
grunn i tilgjengelig statistikk og befolkningsundersøkel-
ser som viser hvilke levekårsutfordringer kommunen står 
overfor, ble det etablert ei administrativ, tverrfaglig og 
tverrsektoriell «levekårsgruppe». Det er foretatt en kart-
legging av pågående og planlagte tiltak som kan bidra til 
utjevning av sosiale helseforskjeller. Tidlig innsats rettet 
mot barn og unge er prioritert.

Prosjekter: Frisklivssentral ble etablert i Moss i mars 
2012 og avviklet i mars 2013 i henhold til bystyrets ved-
tak. Evaluering og statusrapport ble utarbeidet til Hel-
sedirektoratet, som ga tilskudd til oppstart. Prosjektet 
Frisklivstiltak for innvandrerkvinner, finansiert av fylkes-
mannen i Østfold, ble videreført ut 2013.

Moss kommune deltok i søknaden om deltakelse i FOU-
prosjektet Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle. 
Kommunens innspill er delprosjektet Helse i alt i Moss 
med konsentrert innsats i geografiske utvalgte områder. 
Innsatsen i prosjektet er vedtatt i Handlingsplan 2013-
2016 og blir fulgt opp.

Frivillig sektor: I samarbeid med Frivillighetsforum, som 
ledes av Moss kommune, er det gjennomført tiltak rettet 
mot lag og organisasjoner. Dette har vært åpne møter i 
forbindelse med planarbeid og kurs. Det ble også gjen-
nomført en årlig frivillighetsdag i gågata lørdag i august, 
der organisasjonene og kommunen kunne presentere 
seg og komme i kontakt med innbyggerne.

Samarbeid med frivillig sektor er en viktig del av folke-
helsearbeidet. Frivillige bidrar til et levende lokalsamfunn 
og skaper trivsel og aktiviteter til beste for innbyggerne. 

Informasjon og kommunikasjon: På kommunens hjem-
meside er det egen link for frivillighet og for folkehelse. 
Her gis løpende informasjon som er relevant og mulighe-
ter for bestilling av nyhetsbrev.

4.4 utFyllende årsrapport Fra moss
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Nedenfor utdypes punkt 3.2 i årsrapporten:
I 2013 er blant annet følgende punkter prioritert:
Dansekurs for barn:
Det har vært satset på et lavterskeltilbud med Dansekurs 
/ Hip-hop for barn i alderen 9-15 år. Kurset har vært 
holdt i et nærområde med størst levekårsutfordringer. 
Kursene har lav deltakeravgift slik at alle kan ha mulig-
het for å delta. Kulturkontoret har også engasjert frivillige 
som voksenstøtte. 

Musikkomsorg i institusjon:
På tredje året har det vært engasjert en lokal profesjo-
nell musiker som har arbeidet etter prinsipper innenfor 
begrepet musikkomsorg. Erfaringer med prosjektet har 
tidligere blitt utgitt i egen rapport. Nå er tilbudet også 
utvidet slik at musikeren har en til en opplegg med ut-
valgte beboere på sykehjemmet. I tillegg gjennomføres 
faste musikkstunder på de ulike avdelingene. Brukere i 
dagtilbud for demente er også en målgruppe for musik-
komsorg i institusjon.

4.5 utFyllende årsrapport Fra rygge

Støtte til lag og foreninger samlet i Kulturplakaten:
Som et ledd i å støtte frivilligheten utgir Kulturtjenesten 
på fjerde året Kulturplakaten. Dette er en godt synlig 
oversikt over kulturaktiviteter i regi av lag og foreninger 
i Rygge kommune gjennom året. Hvert tiltak får tildelt 
midler til f. eks. annonsering eller arrangementstilskudd. 
Tiltakene er svært forskjellige, fra turmarsjer i nærmil-
jøet til foredrag og allmenne arrangementer. Alle har den 
funksjonen at de fungerer som gode møteplasser og 
med på å skape nettverk, gode opplevelser og stedstil-
hørighet.

Støtte til samarbeidsprosjekt Tiltaksgruppe rus/psykiatri 
og kulturtjenesten:
Kulturtjenesten har utarbeidet en skjøtselsplan for ut-
valgte kulturminner i Rygge, særlig langs Pilegrimsveien. 
Til å forestå dette arbeidet er det inngått en avtale med 
NAV/Rygge, hvor tiltaksgruppa rus/psykiatri har hatt an-
svaret for å rydde og holde disse ved like. Dette samar-
beidet er av stor betydning for kommunen, og er med på 
å holde avtalen i hevd. Kulturtjenesten har invitert gruppa 
på tur til Historisk museum og oldtidssamlingen og gull-
sporen (symbolet i kommunevåpenet). Det er gjort for å 
sette arbeidet inn i en kontekst og for å vise at arbeidet 
som er gjort er viktig og meningsfullt. 

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



 65

Nedenfor utdypes punkt 3.2 i årsrapporten:

Eksempler på lokalt folkehelsearbeid i 2013
Friluftslivets dag/Ridderdagene
Ridderdagene er en nyskaping i Sarpsborg hvor funk-
sjonshemmede barn og unge gis mulighet til å delta på 
lik linje med funksjonsfriske barn og unge på sykkelritt 
på Storedal, overnatte i speiderleir og delta på de ulike 
aktivitetene undrer Friluftslivets dag.

Storedal kultursenter er arenaen for dette arrangemen-
tet. Det ble lagt inn ekstra midler til de foreningene som 
tilrettela sin aktivitet slik at synshemmede og bevegel-
seshemmede barn og unge kunne delta i bueskyting, ri-
ding, orientering, jeger- og fiskeaktiviteter, laserskyting, 
geologiaktiviteter mm.

Månedens tur
 Dette lavterskeltiltaket når grupper som ellers ikke går 
på tur. Folkehelsemidlene ble brukt til innkjøp av en «lyd-
vest», dvs. en vest med høyttalere i hver av frontstykkene 
på vesten og en på ryggen. 

4.6  utFyllende årsrapport Fra sarpsborg

Flere freske folk
Utvidelse av bowlstilbudet, slik at det også fins øst i kom-
munen (tidl. Skjeberg kommune) og ikke bare i sentrum. 
Folkehelsemidlene ble brukt til annonsering og gjennom-
føring av en inspirasjonsdag.

Folk i form til tusen - Glommaløpet
Støtte til samarbeidsprosjektet mellom Fredrikstad 
Idrettsforening og Sarpsborg idrettslag «Glommaløpet». 
Dette er et lavterskeltiltak for å fremme folkehelse og 
mobilisere til fysisk aktivitet frem mot Tusenårsjubileet. 
Gitt som en engangsstøtte.

Gå/sykle til skolen
Igangsettelse av gå/sykle til skolen-kampanje i forbin-
delse med Mobilitetsuka. Utdeling av frukt til elevene ved 
kampanjestart og støtte til kampanjen.

Plattform for frivillighet, vedtatt av bystyret 31. januar 
2013
Trykking av kortversjonen av «Plattform for frivillighet» – 
kommunens frivillighetspolitikk

Kommunene har ansvar for å mobilisere befolkningen i folkehelsearbeidet. Her har Sarpsborg kommune engasjert innbyggere til å 
delta på månedens tur.
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Spydeberg kommune hadde i 2013 folkehelsekoordi-
nator i 50 % stilling, kommuneoverlegestilling (100 %) 
med medisinsk ansvar for forebyggende folkehelse. Det 
er ansatt SLT-koordinator i 25 % stilling. Stillingene er 
organisert under Virksomheten Familierelaterte tjenes-
ter. Under folkehelse er det organisert en folkehelseko-
mite med følgende medlemmer: Ordfører (leder), leder i 
komite for helse, kultur, opplæring og omsorg, leder for 
komite for miljø, plan og teknikk, leder for eldrerådet, le-
der for personer med bistandsbehov, leder for frivilligsen-
tralen. Sekretær er folkehelsekoordinator. 

Det har vært av holdt 4 møter i folkehelsekomiteen og 5 
møter i styringsgruppen for SLT.
Spydeberg kommune er medlem i følgende nettverk: 
Østfoldhelsa (partnerskapsavtale), Nettverket Trygge 
lokalsamfunn, Sunne kommuner, Politiet forebyggende 
forum og Trygg Trafikk. Folkehelsekoordinator har deltatt 
i de fleste sentrale samlinger i alle nettverkene.

Prioriterte aktiviteter 2013
1.  Tiltak for å forebygge hoftebrudd: Utdeling av hånd-

strøere til alle hjemmeboende pensjonister og perso-
ner med bistandsbehov. Det er opprettet kontakt med 
SINTEF for utprøving av nye hoftetruser og gulvbelegg 
i pleieavdelinger. Spydeberg kommune har prioritert 
dette som satsningsområde. Samarbeid med frivillige 
og brannvesenets forebyggende team i samme hen-
sikt.

2.  Trafikksikkerhet: Det er gjennomført registrering av 
mulige trafikale risikopunkter i kommunens boområ-
der. Dette er gjort med hjelp av Spydeberg pensjonist-
forening, Eldrerådet og enkeltpersoner. Dette er en del 
av forarbeidet med rullering av kommunens trafikksik-
kerhetsplan. I tillegg har Grååsen velforening kommet 
med innspill for en sikrere skolevei for elever som går 
langs og krysser Fv 122. Endelig fremdrift fastsettes i 
forbindelse med programmet for rullering av alle kom-
munedelplaner.

3.  Videreføring av intensjonene i 
samhandlingsreformen og ny folkehelselov.

  Spydeberg kommune har aktivt forsøkt å realisere 
de tiltak og endringer som er skissert i de nye 
lovverkene. Spydeberg kommune er en av eierne i 
Helsehuset i Askim.  

4.7 årsrapport Fra spydeberg kommune

4.  Tiltak for et sikrere sentrum.
  Det er gjennomført en sikkerhetsvandring i 

sentrum med deltakelse fra Natteravnene, 
politiet, teknisk etat, rådmann, brannvesen, 
forsikring, Frivilligsentralen, ordfører, formannskap, 
helsepersonell, lokalt næringsliv og enkeltbeboere i 
sentrum. Resultat i 2013 ; Forbedring av lyssetting 
av enkelte sentrumsveier, gjenoppretting av skilting 
gangfelt, sikring av gangvei over Hyllibekken mot 
Lundsåsen, endrede lagringsrutiner for søppel ved 
enkeltbedrifter som representerer brannfare, lys ved 
flerbrukshallen og bedring av skolevei(gangvei langs 
stadionanlegget) til Hovin skole. Opprusting av sti 
langs Hyllibekken fra Spydeberg jernbanestasjon til 
Nordmyrveien inkl. rydding av kratt og bekkefar.

5.   Kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og 
unge. SLT. 

  Det er gjennomført sommertilbud for gruppen barn 7 
– 13 år, en uke, med utgangspkt. på Vollene kultur – 
og miljøgård, Sommertur/Fjelltur for 12 ungdommer 
13. -19 år i samarbeid med Indre Østfold politistasjon 
og SLT Indre Østfold. I tillegg er det gjennomført 2 
ungdomskontrakter i f.h.t. rus. SLT-koordinator er 
til stede ved alle foreldremøter på høsten i 7. – 10 
klasse. Det er arrangert rusfri 16.mai-fest for elever 
i 9. og 10. klasse i samarbeid med lokalt næringsliv 
og Lions Club Spydeberg. Kommunen har innført 
«Det er mitt valg» som forebyggende kursopplegg 
i alle skoler og barnehager i kommunen. I tillegg er 
det gitt alternative skoletilbud på Vollene gård for 
risikoungdom. Det er gjennomført ett forebyggende 
foreldrekurs.

I folkehelsearbeidet i Spydeberg jobber man etter konseptet 
«trygge lokalsamfunn» og for å få barn og unge i mer fysisk 
aktivitet.
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Aktiviteter i 2013:
Bowles – lavterskeltiltak spesielt for 60+

Hjernetrim – samarbeid med LHL og Family sport

Livskafeer i regi av Flere freske folk

Sentrumsti – stien for alle

Seniordans

Stavgangsgruppe

«Sti gruppen» – 60+ gruppe som bidrar til å 
vedlikeholde stiene i Rakkestad kommune

Prosjekt forebygging av overvekt blant barn – «Fra 
unnfangelse til videregående skole»

«Jobbkarusellen» - forebygge drop out elever VGS

Boccia i samarbeid med Revmatikerforeningen lokalt

4.8 årsrapport Fra rakkestad kommune

Folkehelsearbeidet i Rakkestad 2013
Rakkestad kommune har ansatt folkehelserådgiver i 
100% stilling fra 1.8.2013. Organisatorisk er stillingen 
plassert i Rådmannens stab. Folkehelserådgiver deltar på 
driftsmøter i Rådmannens team en gang pr måned, for å 
sikre et systemrettet folkehelsearbeid. Det er etablert et 
«Folkehelsenettverk» bestående av medlemmer fra hel-
setjenesten, teknisk, kultur, skole, barnehage, NAV, samt 
frivillige – 10 til sammen. Dette nettverket skal drøfte og 
planlegge folkehelsearbeidet i kommunen i samarbeid 
med folkehelserådgiveren.

Rakkestad har vært en pionér i Østfold med å igangsette lavterskelsaktiviteten bowls.
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