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Forord

2019 har vært et annerledes år for Østfoldhelsa. At
Østfold skulle bli en del av Viken fylkeskommune ble
besluttet senhøsten 2018. 2019 har derfor handlet
mye om å gjøre seg klare for den nye regionen. En
stor del av ressursene i sekretariatet for Østfoldhelsa
har vært brukt i arbeidet med å sy sammen tre gamle fylker til ett. Man har begrenset igangsettelse av
nye prosjekter som strekker seg ut over 2019, også
på bakgrunn av usikkerhet rundt økonomien i nye
Viken fylkeskommune. Usikkerheten og fokuset på
sammenslåinger gjelder for de fleste partnerne i
Østfoldhelsa. Til tross for dette, har Østfoldhelsa
lykkes med å opprettholde omfanget og intensiteten
i folkehelsearbeidet i Østfold.  
Politisk har det ikke vært noe tvil: Det forebyggende
og helsefremmende arbeidet i Østfold må i årene
som kommer få minst like stor oppmerksomhet som
det har hatt. Utfordringene er langt større her enn i
de fleste andre fylker, og de forsvinner ikke til tross
for nye administrative grenser. Viken fylkeskommune
skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet og
det samsvarer godt med folkehelsetenkning i Østfoldhelsa. Den sosiale og økonomiske bærekraften var
vektlagt i Østfolds folkehelseplan allerede fra 2012.  
Det pågår mange gode tiltak i Østfold. Det gjelder
særlig RØRE 6–19 og Mestring og mening, der man
til sammen har lykkes med å fremskaffe ekstern
støtte på til sammen 60 millioner kroner. En gledelig
nyhet er at Viken fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB går sammen om å videreutvikle RØRE-
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prosjektet i Viken. Hele 40,5 millioner kroner har
Sparebankstiftelsen DNB satt av til dette arbeidet de
neste tre årene. Det er en enorm anerkjennelse for
det vi har fått til i Østfold. En rekke skoler er mobilisert til å arbeide for å utvikle seg til nærmiljøarenaer for hele lokalsamfunnet, og vi har et fokus på å
benytte kommunikasjon for å realisere våre folkehelsemål. Det har ikke minst sammenheng med de muligheter som vil oppstå ved å ta ny teknologi i bruk.  
Befolkningsundersøkelsen, Oss i Østfold, ble gjennomført i 2019. Hele 16 558 østfoldinger svarte
på spørsmål om selvopplevd helse og livskvalitet,
helsetilstand, sykdom og plager, miljørelaterte- og
individuelle ressurser og risikofaktorer, sosial deltagelse, håndtering og mestring av livets utfordringer.
Undersøkelsen viser at østfoldingene trives godt i
nærmiljøet og at de generelt har god livskvalitet.  
Stafettpinnen for folkehelsesamarbeidet i Østfold
sendes nå videre og inn i Viken. Det er en uttrykt
forventning og trygghet knyttet til at det gode
partnerskapet med kommunene tas vare på og at
folkehelsearbeidet i vår del av Viken utvikles videre også inn en ny og større region.
Vi ser frem til å fortsette det brede samarbeidet for
en bedre folkehelse i Østfold!
Inger-Christin Torp
Styreleder, Østfold fylkeskommune
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1 Strategier, filosofi, mål
og organisering

I Østfold jobber vi sammen for en bedre folkehelse!
Østfoldhelsa er et folkehelsepartnerskap der alle
kommunene i Østfold er med, i tillegg til alle frivilligsentralene, Østfold Idrettskrets, Inspiria, Høgskolen
i Østfold, Sykehuset Østfold HF og Østfold fylkeskommune.
Ved å forplikte hverandre skal vi realisere folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold og folkehelseloven.
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Et fylkeskommunalt sekretariat koordinerer satsingen,
fremmer partnerskapets mål og strategier, og bistår
med rådgivning samt gjennomføring av felles tiltak.
Rapporten gir en kort oversikt over aktivitetene i
regi av Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og i
kommunene. Årsmeldingen viser også hvordan de
regionale folkehelsemidlene har blitt brukt.

1.1 Viktige nasjonale grep
Viken og nye kommuner
Østfold blir en del av Viken fra 1. januar 2020. Fellesnemda i Viken har vedtatt at eksisterende planer,
medlemskap og nettverk fortsetter til noe annet
blir vedtatt av politikerne i Viken. For å skape en
viss forutsigbarhet i folkehelsearbeidet har derfor
alle kommunene i Østfold fått brev om å forlenge
partnerskapsavtalene med Østfoldhelsa med 2 år.
Østfoldhelsa fortsetter derfor i sin nåværende form
ut 2021.  
Folkehelsemelding: Gode liv i et trygt samfunn
I folkehelsemeldingen ‘Gode liv i et trygt samfunn’
presenterer regjeringen den samlede innsatsen for
å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre
utvalgte områder:
• Tidlig innsats for barn og unge
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er styrket
og skal videreutvikles. Opptrappingsplanen mot
vold og overgrep følges opp og videreføres.
• Forebygging av ensomhet
Samle mere kunnskap om ensomhet og hvilke
konsekvenser det har for helsa. Det skal skapes
mer åpenhet og flere møteplasser.
• Mindre sosial ulikhet i helse.
Arbeide for å redusere lavinntekt blant barnefamilier og redusere frafall fra videregående skole.
Initiativ til å utrede årsakene til sosial ulikhet i
bruk av helsetjenester og i resultat av behandling.

Gjennom tidlig innsats skal vi sørge for at barn i
størst mulig grad får like forutsetninger for god helse
og muligheter til å lykkes i livet. Alle foreldre skal ha
tilgang til barnehager av høy kvalitet for sine barn.
Det skal legges vekt på utvikling av foreldrekompetanse og foreldreevne.
I fylkesplanen for Østfold er det fremhevet at tidlig
innsats er viktig for å lykkes med fylkeskommunens
arbeid med å skape et godt samfunn. Barnehagene er
en verdifull arena for tidlig innsats hvor fylkeskommunen kan bidra med sin pådriver- og understøtterrolle.
I Østfold har fylkeskommunen jobbet aktivt med å
skape helsefremmende barnehager siden 2014.
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1.2 Østfoldhelsas mål, organisering
og sammensetning
Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet
i kommunene. Dette sier folkehelseloven. Videre skal
fylkeskommunen også være pådriver for, og samordne, folkehelsearbeidet i fylket. Arbeidet i partnerskapet Østfoldhelsa skal legge til rette for et kunnskapsog erfaringsbasert folkehelsearbeid i hele Østfold.
Styret i Østfoldhelsa består av ledende politikere fra
fylkeskommunen og fra kommunene. Styret følger
med i gjennomføringen av folkehelsearbeidet, godkjenner handlingsplaner og årsmeldinger og har
ansvaret for partnerskapets måloppnåelse.
I 2019 besto styret av:
•

Styreleder Inger-Christin Torp
Østfold fylkeskommune

•

Monica C. Gåsvatn

Østfoldhelsas mål
Regional folkehelseplan 2016–2019 (2024) konkretiserer fylkesplanens folkehelsestrategier og består av
7 delmål.
Delmål 1: Forankring
Folkehelsearbeidet skal fremme bærekraftig
planlegging.
Delmål 2: Partnerskap
Samarbeid på tvers av fag og nivåer skal styrkes.
Delmål 3: Helsevalg
Livsstil og levevaner som har betydning for
helsen skal bedres.
Delmål 4: Lokalsamfunn
Østfold skal ha trygge og levende lokalsamfunn.

Østfold fylkeskommune
•

Roar Høisveen
Østfold fylkeskommune

•

Nestleder Ellen Solbrække
Ordfører i Rakkestad kommune

•

Reidar Kaabbel

Delmål 5: Sosial ulikhet
Sosiale forskjeller i helse i Østfold skal utjevnes.
Delmål 6: Kunnskap
Folkehelsearbeidet i Østfold skal være
kunnskapsbasert.

Ordfører i Våler kommune
•

Kjersti Nythe Nilsen
Ordfører i Marker kommune

•

Delmål 7: Østfold fylkeskommune
Rollen som regional aktør og som tjenesteutøver innen folkehelse skal styrkes.

Jon-Ivar Nygård
Ordfører i Fredrikstad kommune

•

Elin Tvete
Observatør, Østfold fylkeskommune

Folkehelseseksjonen er sekretariat for Østfoldhelsa
og var i 2019 bemannet med 7 årsverk.
Staben har ivaretatt sekretariatet for Østfoldhelsa
og dekket oppgaver som skal ivaretas av fylkeskommunens folkehelseseksjon. Det er i tillegg en rekke
andre funksjoner i fylkeskommunen som har folkehelse som en del av sin portefølje.

Det er laget 29 strategier og 30 tiltak som skal følge
opp dette.
Fylkesplanen Østfold mot 2050 som ble vedtatt i
2018 inneholder oppdaterte mål og strategier som
også blir lagt til grunn for videreutviklingen av fylkets
folkehelsearbeid.

Årsrapport Østfoldhelsa 2019
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1.2.1 Rapportering av handlingsprogrammet

1.2.2 Rullering av handlingsprogram i
regional plan for folkehelse

En regional plan skal ha eget handlingsprogram
som oppdateres hvert fjerde år. Regional plan for
folkehelse gjelder for perioden 2012–2024. Handlingsprogram for perioden 2016–2019 ble vedtatt av
fylkestinget i 2016.

I 2018 ble det gjort justeringer i det opprinnelige
planbehovet fra regional planstrategi for Østfold,
som følge av sammenslåingen til Viken fylkeskommune. Det ble besluttet at noe av planarbeidet
som opprinnelig lå inne i planstrategien ikke skulle
gjennomføres, herunder rullering av regional plan for
folkehelse. I stedet ble det satt i gang en prosess for
å rullere handlingsprogrammet.

Rapportering på oppfølging av handlingsprogrammet ble lagt frem for styret i Østfoldhelsa og for
Opplæringskomitéen i mars 2019. Rapporteringen
på handlingsprogrammet viser at det før planperiodens utløp har vært jobbet godt med de fleste av
tiltakene. Noen handlinger kan sies å være «overoppfylt» ved at man har skapt resultater utover det
man trodde var realistisk da planen ble laget.
I realiseringen av handlingsprogrammet ser vi at det
er viktig å ha økonomiske ressurser for å stimulere kommunenes arbeide med tiltak, f.eks. gjennom
de regionale folkehelsemidlene. Det er foretatt en
vellykket omlegging og styrking av ordningen ved at
tilskuddsmidlene er økt fra 1,8 millioner kroner til 3,0
millioner kroner. Rapporteringen viser at de regionale folkehelsemidlene fungerer etter intensjonen og
at de har vært viktige for å stimulere kommunenes
arbeid med tiltakene i handlingsplanen.
Folkehelseseksjonen har lagt vekt på å finne ekstern
finansiering og støtte til å realisere tiltak i handlingsprogrammet. I perioden har vi hentet inn ca. 75
millioner kroner i eksterne midler. De største satsingene er Mestring og mening og Røre-prosjektet med
ekstern støtte på ca. 60 millioner kroner til sammen.
Folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa, der ulike organisasjoner og fagmiljøer har samarbeidet, har vært
viktig for å lykkes med å få slik ekstern finansiering.
Folkehelsearbeidet i Østfold har i perioden gått
gjennom en utvikling, der man i økende grad har
prioritert helsefremmende arbeid fremfor tradisjonell forebygging.
Gevinsten ved godt folkehelsearbeid høstes i andre
organisasjoner og sektorer.
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Folkehelseseksjonen ledet dette arbeidet i samarbeid med planseksjonen. Det ble opprettet en
referansegruppe bestående av medlemmer fra partnerskapet Østfoldhelsa og en intern tverrgående
referansegruppe.
Gjennom medvirkningsprosessen for rullering av
handlingsprogrammet ble tiltak som sikrer langsiktighet i folkehelsearbeidet og tiltak som retter seg mot
bakenforliggende årsaker til sosiale og geografiske
ulikheter i helse trukket frem. Folkehelsearbeidet skal
være styrkebasert, det vil si at det skal ta utgangspunkt i innbyggernes og lokalsamfunnets ressurser.
Tiltakene skal bidra til at fylkeskommunen ivaretar
sitt ansvar for å samordne, støtte og være pådriver
for regionalt og kommunalt folkehelsearbeid. Mange av tiltakene i handlingsprogrammet var allerede
igangsatt og ble videreført gjennom rulleringen.
Her er oppdatert handlingsprogram som ble vedtatt
28. november 2019.

1.2.3 Et kunnskapsbasert
folkehelsearbeid
Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav
til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt
over helsetilstanden i befolkningen og de positive og
negative faktorene som kan virke inn på denne. For å
kunne drive et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid er en slik oversikt nødvendig.
Oversiktsdokumentet er et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi
og fastsetting av mål i planer etter plan- og byg-

ningsloven. Helsedirektoratet har laget en veileder
til forskrift om oversikt over befolkningens helsetilstand. Oversikten skal omfatte opplysninger om
og vurderinger av: a) befolkningssammensetning,
b) oppvekst- og levekårsforhold, c) fysisk, biologisk,
kjemisk og sosialt miljø, d) skader og ulykker, e) helserelatert atferd og f) helsetilstand.
Det er et mål å supplere oversiktsdokumentet med
mer kvalitativ kunnskap. Vi trenger mer lokal kunnskap som kan utdype hva som ligger bak de statistiske funnene. Videre er dette også viktig fordi
trivselsfaktorer ofte ikke er så lett å tallfeste. Helseoversikten bør brukes som et utgangspunkt for diskusjoner slik at man kan komme frem til hva som er de
viktigste utfordringene og som bør være gjenstand
for politiske prioriteringer.
Ungdata i Østfold og konferanse
For første gang har alle ungdomsskoler og videregående skoler i Østfold deltatt i Ungdataundersøkelsen. Østfold fylkeskommune og KoRus arrangerte
konferansen Ung i Østfold 2019 i Filadelfiakirken i
Sarpsborg 27. november 2019. Målgruppe for konferansen var elever fra ungdomsskole og videregående

skole, lærere, skoleledere, planleggere, politikere
og alle som trenger kunnskap om ungdom. Elevlærling- og mobbeombudet i Østfold, Henrikke
Bugdø-Aarseth ledet konferansen og rigget til en
prosess der ungdom fra ulike skoler i Østfold forberedte innlegg for å fylle ut statistikken med sine
meninger og synspunkt. Ellers bidro blant annet
Nova og KoRus med foredrag om nye funn og trender.
Befolkningsundersøkelsen Oss i Østfold (Viken),
rapport og konferanse
Befolkningsundersøkelsen Oss i Østfold ble gjennomført i alle kommunene i Østfold i 2019. 16 558
østfoldinger svarte på spørsmål om selvopplevd
helse og livskvalitet, helsetilstand, sykdom og plager,
miljørelaterte- og individuelle ressurser og risikofaktorer, sosial deltagelse, håndtering og mestring av
livets utfordringer. Undersøkelsen var et spleiselag
mellom Østfold fylkeskommune og kommunene
i Østfold. Et av målene med undersøkelsen var å
finne ut hva som fremmer god helse og livskvalitet.
Resultater fra undersøkelsen er samlet i rapporten
Oss i Østfold, samt i kommunerapporter. Resultater
ble også presentert på en konferanse i Fredrikstad
31.oktober 2019.
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1.3 Nettverk
WHO Healthy Cities og Sunne kommuner
WHO Healthy Cities er et globalt nettverk som skal
arbeide med å sette helse på den politiske og sosiale
agendaen. Østfold fylkeskommune har vært medlem av det europeiske WHO-nettverket Healthy
Cities siden 2006. Sunne kommuner er det norske,
nasjonale nettverket i WHO Healthy Cities. Nettverket arbeider for å skape lokalsamfunn hvor det er
godt, sunt og trygt å leve. Dette arbeidet er knyttet
til Healthy Cities’ faser for lokal folkehelseinnsats. I
april 2019 arrangerte Sunne kommuner en 2-dagers
konferanse og nettverkssamling med tittelen ‘Gode
lokalsamfunn skaper vi sammen’.
Regions for Health Network (RHN)
Østfold fylkeskommune ble formelt medlem av
Verdens Helseorganisasjons nettverk «Regions for
Health Network» i 2015. Regions for Health Network
ble etablert i 1992. En viktig del av arbeidsområdet
handler om å omsette Europas helsestrategi «Health
2020» til praktisk handling. En vesentlig del av denne
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strategien handler om å redusere sosiale ulikheter i
helse, samt å arbeide etter prinsippet om helse i alt
vi gjør. Regioner som skal delta i nettverket er forventet å ha vilje og mulighet til å ta beslutninger på
folkehelseområdet. I juni 2019 deltok representanter
fra Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold
på den 25. årlige nettverkssamlingen i RHN.
Med utspring i Østfold fylkeskommune sitt medlemskap i RHN har forsker Jo Ese, HiØ og professor
Camilla Ihlebæk, NMBU/HiØ jobbet i tett samarbeid
med RHN om et prosjekt som ser på samarbeid mellom det administrative nivået i regionene/fylkene og
den regionale forsknings- og utdanningsinstitusjonen. De forsker blant annet på suksessfaktorer for
partnerskap og samarbeid omkring folkehelseutfordringer i regionene. Østfold fylkeskommune er med
som en av casene.

2 Regionalt folkehelsearbeid
og oppfølging av delmål
2.1 Folkehelsearbeid i fylkeskommunens
egen drift
Arbeidet med folkehelse må skje helhetlig og tverrsektorielt. Det viktigste arbeidet skjer i andre sektorer
enn helsesektoren, «Helse i alt» er en viktig forståelse av hvor innsatser må settes inn. Dermed er
det også nødvendig at vi sikrer samordning mellom
fylkeskommunens samlede planverk. Folkehelsearbeidet i fylkeskommunen er viktig i alle tjenesteområdene våre, men spesielt gjennom opplæring som
involverer alle de unge i Østfold.

2.1.1

Videregående opplæring

Det største tjenesteområdet i Østfold fylkeskommune er videregående opplæring.
Dette er hovedmålene for videregående opplæring:
• Alle elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat.
• Alle elever skal ha et godt læringsmiljø fritt for
mobbing og krenkelser.
• Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass.

Både nasjonale og regionale planer legger føringer
for hvilke prioriteringer vi skal gjøre på opplæringsområdet for å nå disse målene.
Regional kompetanseplan
Planens overordnede mål er at Østfold skal ha en
sterk kultur for livslang læring og faglighet som
preger utdanning, arbeids og samfunnsliv. En kunnskapsbasert praksis tilpasset demografiske behov
skal gi ungdommene gode resultater og en solid
plattform for videre yrkesliv.

En god og virkningsfull grunnopplæring er en nøkkel
inn i arbeidet med å nå dette målet. Likevel er det
slik at dette er store og overordnede samfunnsmål
hvor skole og utdanningssystemet er avhengig av
drahjelp og samarbeid med samfunnet rundt. Spesielt omkring ungdom og familier med utfordringer på
folkehelseområdet, hvor nærmiljøet og arbeidslivet
ikke er tilstrekkelig eller tilgjengelig som kilder til den
nødvendige og brede kompetansen som er beskrevet i denne planen.
Sektorplan for videregående opplæring
Østfoldskolen mot 2020 – fornyelse av videregående opplæring i skole og bedrift er, i tillegg til årsbudsjett og økonomiplan, det viktigste styringsdokumentet for de videregående skolene i Østfold.
Opplæringen til elevene skal kjennetegnes ved at
eleven utvikler kompetanser innen fag, grunnleggende ferdigheter, læringskompetanse og kompetanse i livsmestring. For å lykkes i å utvikle kompetanse innen livsmestring må det utvikles gode tiltak i
tett samarbeid med folkehelseseksjonen.

2.1.2 Helsefremmende skoler
For Østfold fylkeskommune er helsefremmende
skoler skoler som styrker elevenes og personalets
fysiske, og psykiske helse, gjennom å ha fokus på
skolemiljøet, undervisningtilbudet og undervisningssituasjonen, samt å sørge for at det helsefremmende arbeidet er systematisk forankret. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel
og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene
gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet.
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I 2019 ble Frederik II videregående skole godkjent
som helsefremmende skole, og dette ble behørig
markert ved skolestart i august. Skolen framholder
særlig arbeidet sitt med sosial kompetanse-programmet MOT som en bærebjelke i det helsefremmende arbeidet på skolen.
Alle de 11 videregående skolene i Østfold deltok i
2019 i nettverket for helsefremmende videregående
skoler. Hovedinnsatsområder i nettverket er tiltak på
egen skole, fellestiltak i regi av nettverket og arbeid
med å opprettholde kvaliteten som en helsefremmende skole. Som tidligere år setter alle 11 skoler
av 20 % stilling til skolens folkehelsekoordinator, og
folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune bidrar
med 80.000 kr pr skole i medfinansiering av denne.
Nettverket har jobbet mye i 2019 med å forberede
overgangen til Viken fylkeskommune. Alle skolene,
ved folkehelsekoordinator ønsker at arbeidet med
helsefremmende videregående skoler videreføres i
Viken. Vi har jobbet med hva vi vil ha med oss inn i
Viken, hvorfor vi vil ha det, og hvordan dette eventuelt kan gjøres.
Folkehelsekoordinatorene er opptatt av at nettverket beholdes, og at samlinger prioriteres i ikke for
store geografiske regioner. Videre er man opptatt av
at arbeidet med kriterier videreføres. Kriterier er en
god måte å forankre og synliggjøre det helsefremmende arbeidet på skolen. Nettverket anbefaler at
folkehelsearbeidet forankres i den årlige styringsdialogen med skolene. Det etterspørres også en enkel
digital delingsplattform.
Videre er folkehelsekoordinatorene tydelige på at
medfinansiering er en god måte å sikre samarbeid
mellom skolene i folkehelsearbeidet og samarbeid
med andre folkehelseaktører i fylkeskommunen.

2.1.3 Elev-, lærling- og mobbeombudets arbeid
Østfold fylkeskommune har siden 2003 hatt et elevog lærlingombud. I 2014 ble Østfold fylkeskommune
med i et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet
med mobbeombud for videregående opplæring der
mobbeombudsoppgavene ble lagt innunder elev og
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lærlingombudsordningen. Ordningen ble videreført
og er nå en fast ordning.
Ombudets arbeidsområder retter seg mot gode
mobbefrie psykososiale læringsmiljø, å styrke samarbeidet mellom ombudet, skoleledere og skoleeier,
styrke elevdemokrati ved skolene og gi informasjon
og veiledning til ungdom og voksne i opplæringsløpet i enkeltsaker.
Alle elever i norsk skole har rett til en trygg og god
skolehverdag uten mobbing. Ombudet har valgt
å satse på forebyggende og holdningsskapende
arbeid med sikte på et godt, mobbefritt psykososialt læringsmiljø. Ombudets antimobbearbeid kalles
#snillsnakk.
Sammen med folkehelseseksjonen og opplæringsavdelingen har elev-, lærling-, og mobbeombudet i Østfold fylkeskommune iverksatt et prosjekt for en bedre,
mer inkluderende og helsefremmende russefeiring
uten mobbing. Mange ungdommer opplever et sosialt
og økonomisk press i planleggingen og gjennomføring
av russefeiringen. Dette kan begynne allerede i 10.
klasse. Dessverre så er det også flere russ som opplever å stå utenfor sin egen russefeiring, og å bli eksklu-

dert. Målet med prosjektet er å skape en god russetid
for alle og sikre gode fremtidige russefeiringer.

2.1.4 Helsefremmende barnehager
Det er fremhevet i fylkesplanen at tidlig innsats er
viktig for å lykkes med fylkeskommunens arbeid
med å skape godt samfunn. Barnehagene er en verdifull arena for tidlig innsats hvor fylkeskommunen
kan bidra med sin pådriver- og understøtterrolle.
Fylkeskommunen har jobbet med helsefremmende
barnehager siden 2014. Arbeidet bygger på erfaringer fra prosjektet 18 000 timer. Det er utarbeidet
et kriteriehefte som skal ligge til grunn for arbeidet
med godkjenningsprosessen i barnehagene.
Fylkeskommunen anbefaler systematisk og kunnskapsbasert arbeid i barnehagene når det gjelder
kosthold, måltider, aktivitet og det psykososiale
miljøet. Det er viktig å være bevisste på hva slags
forhold de ansatte har til dette og hvordan de kan
jobbe sammen for å få en felles forståelse. Det var
stor aktivitet i 2019 med mange barnehager som
hadde jobbet med å oppfylle kriteriene og var klare
for å bli godkjente. Til sammen er om lag 40 Østfold-barnehager godkjent som helsefremmende.

2.1.5 Tannhelsetjenesten
Tannpleierne har årlige møter med alle helsestasjoner i fylket, i henhold til samarbeidsavtale. Det er
også gjennomført samarbeidsmøter med kommunal
rusomsorg, barneverntjenesten og tjenesten psykisk
utviklingshemmede i enkelte kommuner. Tannpleierne har i tillegg utført tannhelseundervisninger
på flyktningmottak i henhold til samarbeidsavtale.
Tannhelseundervisninger til beboere og ansatte på
Skjellfoss psykiatriske senter og Origosenteret (institusjon for rusavvenning) ble også utført.
Tilbudt tannhelseundervisning.
Alle Østfolds kommuner skal tilbys tannhelseundervisning minimum én gang årlig. 16 av 18 kommuner
ble tilbudt undervisning minimum én gang under
året 2019.
Det viser seg fortsatt vanskelig å få helse- og omsorgstjenestene til å prioritere tid for sine ansatte

til å motta denne undervisningen. Det er i tillegg
gjennomført oppdrag etter forespørsel fra andre aktører i 2019 som på foreldremøte i barnehager, LHL,
Glemmen vgs., voksenopplæringen ved Risum vgs.,
Hannestad skole, Eidsberg ungdomsskole, Askim
ungdomsskole og vgs., elevrådet ved Cicignon skole.
Forebyggende tobakksarbeid.
Et av målene til tannhelsetjenesten er at alle fra 12
år skal bli spurt/informert/hjulpet i forhold til tobakksbruk, og det fokuseres på dette arbeidet.
Tannhelsetjenesten har samarbeidet med og hatt
en representert i ernæringsnettverk til risikoutsatte
grupper USHT Østfold (Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenester).

2.1.6 Folkehelsearbeid
i planseksjonen
Planlegging etter plan- og bygningsloven er et viktig
virkemiddel for folkehelsearbeidet. God planlegging
vil fremme gode bo- og livskvaliteter. Fylkeskommunen leder arbeidet med regionale planer for
østfoldsamfunnet, for ulike fagområder og for bruk
av fylkets arealer. Videre gir Østfold Fylkeskommune
uttalelser til kommunale planer. Fylkeskommunen
oppfordrer kommunene til å ta inn mål for folkehelse og levekår i samfunnsdelen av sine kommuneplaner, og at arealdelene utformes som gode virkemidler for å nå disse målene. Kommunene oppfordres til
å jobbe med disse temaene gjennom sin planstrategi og gjennom handlingsdeler til samfunnsdelene,
slik at det blir en rød tråd helt fra mål til handling.
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I ØFKs planarbeid er det spesielt fokus på sikring av
tilgjengelighet til utøvelse av friluftsliv og utforming
av gode, tilgjengelige og bærekraftige tettsteder og
byer. Ikke minst har fylkeskommunens planleggere
fokus på bokvalitet i by og barn og unges oppvekstsvilkår, både gjennom Fylkesdelplan barn og unge og
gjennom oppfølging av Statlig planretningslinje for
barn og unge i arealplanleggingen.
Friluftsliv
Plan- og miljøseksjonen jobber for å øke deltagelsen
i alle typer friluftsliv i fylket. Hovedvirkemidlene er
uttalelser i plansaker, oppfølging av egne planer, tilskuddsmidler, rådgiving, nettverksbygging, samt noen
prosjekter. Friluftsliv i denne sammenhengen inkluderer også jakt og fiske. Fylkeskommunen bidrar med
informasjon om muligheter for friluftsliv, jakt og fiske
i Østfold gjennom mange kanaler. Turkart Østfold er
en av de viktigste, men fylkeskommunen bidrar også
til produksjon av kart, brosjyrer og bøker. Profilering i
media er også et viktig virkemiddel.
Samarbeid med kommunene og frivilligheten er viktig for å oppnå resultater. Fylkeskommunen arrangerer fellesmøter for kommuner og frivilligheten på
flere områder. Fylkeskommunen fordelte 4 390 000
kroner i statlige friluftsmidler til tilrettelegging av
friluftsområder og friluftslivsaktiviteter i 2019.
I tillegg ble det fordelt 950 000 fylkeskommunale
kroner til tilrettelegging av friluftsområder og aktiviteter. Disse prosjektene varierer fra fugletårn til
turstier og aktiviteter for skolebarn.
Bynettverket
Bynettverket i Østfold ble etablert høsten 2016 og
har fire årlige møter.
Bynettverket er et tverrfaglig samarbeidsforum for
medarbeidere fra både arealplanlegging, samfunnsplanlegging og folkehelse. Bynettverkets mål er å
dele erfaringer på tvers av kommunegrenser og bidra
til økt kompetanse om sammenhenger mellom sosial bærekraft, folkehelse og byplanlegging.
De seks bykommunene Moss, Fredrikstad, Askim,
Eidsberg, Sarpsborg og Halden er med i nettverket.
I tillegg til Rygge, Trøgstad, Hobøl og Spydeberg, som
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blir en del av bykommuner gjennom sammenslåingsprosesser frem mot 2020. Fylkesmannen i Oslo og
Viken, Høgskolen i Østfold og Husbanken deltar også.
Planseksjonen og folkehelseseksjonen i Østfold
fylkeskommune samarbeider om sekretariatsfunksjonen i nettverket.
I 2019 ble det arrangert fire møter i bynettverket:
erfaringsdelingskonferanse i Fredrikstad om prosjekt
helsefremmende lokalsamfunn, møte i samarbeid
med Husbanken i Halden om kunnskapsinnhenting
og byutvikling, møte med byvandring i Moss om
transformasjonsprosesser på Verket og et møte om
stedsidentitet og kulturminner i Mysen.
Bidrag til kunnskapsutvikling
Høgskolen i Østfold har utarbeidet en rapport som
handler om bolig- og arbeidsmarkedet i Østfold,
med hovedfokus på utviklingen i de fire største byene i Østfold (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden)
de siste 10-20 årene. Rapporten har blitt til etter
innspill fra bynettverket og finansiering fra Østfold
fylkeskommune.
OsloMet har laget en kunnskapsoppsummering om
områdesatsing i Norge som publiseres som en artikkel i Tidsskrift for boligforskning i desember 2020.
Kunnskapsoppsummeringen er initiert av Fredrikstad
kommune og støttet av Østfold fylkeskommune.
Arbeidet med by- og stedsutvikling videreføres i regi
av Viken fylkeskommune.

2.2 Folkehelsearbeid i regi av
partnerskapet Østfoldhelsa
2.2.1 RØRE 6-19
100 RØRE-skoler i Østfold – nå skal vi RØRE Viken!
Fjerde tildeling i RØRE-prosjektet ble gjort i juni
2019. Med denne tildelingen er totalt 101 skoler i
Østfold, på en eller annen måte involvert i prosjekt
RØRE 6-19. I etterkant av tildelingen har fire skoler
trukket seg, slik at det nå er 97 skoler totalt i Østfold
som deltar. Dette betyr at 70 % av alle skoler i Østfold er mobilisert til RØRE-arbeid.
RØRE-ambassadørene er prosjektets viktigste aktører og samarbeidspartnere. 32 ambassadører fra
første kull avsluttet RØRE-ambassadørprogrammet
i mai 2019. 24 ambassadører i andre kull gjennomførte fire samlinger i 2019, og 22 nye ambassadører
i tredje kull startet opp. Til sammen vil 78 ambassadører ha gjennomført opplæringen etter endt
prosjektperiode.
Folkehelsekoordinatorene ved alle de 11 videregående skolene, i alt 13 personer, fungerer som ambassadører for RØRE-arbeidet og det helsefremmende
arbeidet på sine skoler.
Prosjektleder har besøkt til sammen 18 skoler og
har truffet mer enn 600 lærere med prosjektets
kompetansehevingsopplegg. Dette er viktig arbeid

for å formidle RØRE-målene til hele personalet på
skolene. Spørreundersøkelsen «Min livsstil» har blitt
besvart av 1800 elever på vg1 og 600 elever på 9.
trinn på ungdomsskolen. Elever uansett skoleslag
rapporterer om dårlig søvnkvalitet, jenter mer enn
gutter. Konklusjoner fra denne undersøkelsen er at
prosjektet må fokusere sterkere på tema søvn, samt
videreføre fokus på frokost, frukt og grønnsaker, og
det å redusere «sittetid».
Gavegiver Sparebankstiftelsen DNB inviterte i 2018
Østfold fylkeskommune og RØRE-prosjektet til
å vurdere en videreføring av arbeidet inn i Viken
fylkeskommune. Prosjektledelsen la ned mye tid og
engasjement i søknaden om videreføring, og endte
opp med å søke om 40.590.000 kr i støtte til prosjekt RØRE Viken.
Hele beløpet ble innvilget av styret for Sparebankstiftelsen DNB i oktober 2019. Prosjekt RØRE Viken
starter 1.1.2021.
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2.2.2 Sosiale ulikheter i helse
Sosiale ulikheter i helse beskrives som systematiske
forskjeller i helsetilstand og som følger sosiale og
økonomiske kategorier (særlig yrke, utdanning og
inntekt). Disse helseforskjellene er sosialt skapt og
mulig å gjøre noe med. I fylkesplanen Østfold mot
2050 understrekes viktigheten av å arbeide med å
redusere sosial ulikhet i helse.
Fagråd om sosiale ulikheter i helse
Fagrådet om sosial ulikhet i helse ved høgskolen
i Østfold har i 2019 bestått av førsteamanuensis
Kjersti Lien Holte, HiØ (leder); Jo Ese (prorektor, HiØ);
Camilla Ihlebæk (professor, NMBU); Annett Arntzen
(professor, USN) og Bengt Morten Wenstøb (høgskolelektor, HiØ). Folkehelseavdelingen i Østfold har
vært sekretariat.
Alle partnerne i Østfoldhelsa kan komme og presentere og få tilbakemeldinger på prosjekter eller
lignende i fagrådet.
Gruppen hadde 3 møter i 2019, hvor ulike saker og
prosjekter innen sosial ulikhet i helse har blitt diskutert. Forskerne i fagrådet har publisert 5 kronikker om
ulike saker relatert til sosial ulikhet i aviser i 2019.
Grytidlig innsats
Prosjektet Grytidlig innsats startet opp i Fredrikstad
høsten 2015. Prosjektet varte ut 2018 og sluttrapporten kom i 2019. Alle familier med barn født mellom 1. november 2015 til og med 31. oktober 2016,
som tilhørte Vestsiden helsestasjon, fikk tilbud om
å delta i prosjektet som var et tillegg til det vanlige
helsestasjonstilbudet. Det innebar ekstra hjemmebesøk, foreldreveiledning og kurskvelder for familiene. Erfaringene viste at helsesøstrene opplevde at de
oppdaget sårbare familier som ellers ikke ville vært
oppdaget så tidlig, og at de aller fleste familiene
opplevde hjemmebesøkene som verdifulle.

2.2.3 Mestring og mening i Østfold
Østfold deltar i den nasjonale satsingen for å fremme god psykisk helse for barn og unge: Program for
folkehelsearbeid i kommunene. Dette er en tiårig
satsing som Helse- og omsorgsdepartementet har
etablert i samarbeid med Kommunenes Sentralfor-
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bund. Programmet skal bidra til å integrere psykisk
helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og
fremme lokalt rusforebyggende arbeid.
Programmet har en tilskuddsordning som fylkeskommunene har fått mulighet til å søke om midler
fra, for å gi videre til kommunene. Hensikten er at
kommunene skal utvikle nye, universelle og kunnskapsbaserte tiltak for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.
Østfold fylkeskommune søkte og fikk bli med i programmet fra oppstart i 2017 sammen med fire andre
fylkeskommuner. I Østfold heter programmet Mestring og mening. Østfold ble tildelt 35 millioner kroner
som skal gå til tiltak i kommunene. Barn og unge
er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på
kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak for
å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk
av egne ressurser. Østfold hadde to søknadsrunder,
en i 2017 og en i 2018. Alle kommuner ble invitert
til å søke om tilskudd til universelle tiltak som skal
øke robustheten og motstandskraften blant barn og
unge. Psykisk helse handler like mye om glede, humor og kjærlighet som det å mestre livsbelastninger
og utfordringer.

2.2.4 Inspiria
Helse i alt! Folkehelsesatsingen på Inspiria fortsetter
å vokse. Her nås barn og unge, studenter og voksne
på en helt unik måte, som skaper stort engasjement
rundt den viktige tematikken. 2019 startet med en
suksessrik Life Science-helg. Et helt nytt konsept,
Fiskesprell Årspakke, er utviklet og gjennomført. Helseutstillingen er flyttet og fornyet, «SøvnBoost» som
nå er en del av leveransen til alle 9.trinns elever har
startet opp og verdensdagen for psykisk helse har
blitt behørig markert, bare for å nevne noe.
Vi er nå allerede kommet til det fjerde og siste året i
andre avtaleperiode for folkehelsearbeidet ved INSPIRIA. Senteret har da gjennomført folkehelserelatert
arbeid siden starten i august 2011 i et felles oppdrag
for Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune.
Programmet i Østfold har til sammen 14 tiltak som
grovt kan deles inn etter følgende tematikk:
Tverrfaglig samarbeid for å styrke barn og unge
Eidsberg: Trygge voksne og robuste barn
Fredrikstad: Foreldrekompasset
Fredrikstad: Drømmefritid
Skolen som nærmiljøarena
(Se også 2.2.7)
Moss: Fellesskapet
Sarpsborg: Sammen skaper vi det gode hjemstedet
Halden: Mestring, mening og trivsel på Låby
Mysen: Ny arena - Mysen VGS Livsmestring
Livsmestring
Askim: Robust ungdom
Rakkestad: Livsmestring i skolen
Østfold: Tankekraft – et livsmestringsprogram i de
videregående skolene
Fredrikstad: Mestring og mening på Fredrik II VGS
Hobøl: Kjennskap
Møteplasser og fritidsarenaer
Trøgstad: Trygt nærmiljø og trygg ungdom
Fredrikstad: ABCD for barn og ungdom

Målsetningene med samarbeidet har vært at INSPIRIA sitt arbeid aktivt skal bidra til å nå folkehelsemålsetningen i fylket og kommunen. Det betyr at aktivitetene har en betydelig bredere målsetning enn f.eks.
kunnskapsgenerering om helse mot barn og unge.
Arbeidet har siden åpningen av senteret blitt evaluert av INSPIRIA og samarbeidspartnerne med
jevne mellomrom, og det er åpenbart at senterets
aktiviteter når mange, særlig barn og unge. Videre
at senterets tilbud effektivt supplerer andre tiltak
fylkeskommunen og Sarpsborg kommune driver
innen folkehelse.
Avtalen med Inspiria er forlenget for ytterligere to år
fra januar 2020 og ut desember 2021.
UngRøst
Ung Røst er et helt nytt prosjekt i regi av Inspiria der
Østfold fylkeskommune har bevilget 1.6 millioner
til prosjektet. Målgruppen for prosjektet er ungdom
mellom 16-19 år.
MÅL:
Heve livskvalitet hos ungdom gjennom økt kompetanse og økt aktiv deltagelse i frivillige aktiviteter
som fremmer de tre tverrfaglige temaene folkehelse
og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt
bærekraftig utvikling.
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Prosjektet består av tre komponenter, der det ene er
en «frivillighetsboost». Alle som ser science-showet
på Inspiria, deriblant alle skoleelever, får innsikt i nytten og verdien av frivillig arbeid. Videre er det rigget
et skoleprogram for 9. klasse og videregående-elever.
Denne satsingen igangsettes over nyttår 2020.
Nyhetskanalen for og av ungdom er kanskje den
mest innovative og risikofylte delen av prosjektet,
fordi den er avhengig av at ungdommen selv velger
å engasjere seg for at den skal fungere. Nyhetskanalen driftes som en ungdomsklubb og sendeflaten
er i sosiale medier. Satsingen ble sparket i gang rett
før valget høsten 2019. Det er en veldig dedikert og
engasjert gjeng med ungdommer som i løpet av
høsten har jobbet mye med å organisere seg og fått
opplæring. Videre må det jobbes for en fremtidig drift
og finansiering av prosjektet dersom dette skal få en
varig karakter. Prosjektperioden varer ut juni 2020.

20

Viken fylkeskommune

2.2.5 Folkehelsearbeid i regi av
Østfold Idrettskrets
Idrettslagene tilrettelegger for fysisk aktivitet, noe
som gir god helse og trivsel. Idrettslagenes aktivitetstilbud er således et viktig samfunnsbidrag til god
folkehelse. Barn og unge har stor mulighet for å drive
idrett i Østfold, men fattigdom, manglende kulturforståelse eller fysiske og psykiske utfordringer er for
mange et hinder for deltagelse i idretten. I Østfold
Idrettskrets (ØIK) strategiplan legges det særlig vekt
på arbeidet for å minske disse utfordringene og barrierene. Idrettskretsen ønsker å lete etter løsninger
med flere aktører i samfunnet og skape sektorovergripende møteplasser.
Aktiv på dagtid
Østfold fylkeskommune deltar i Østfold idrettskrets
sitt tiltak «Aktiv på dagtid», et tilbud om fysisk
aktivitet rettet mot personer som har falt utenfor ar-

beidslivet. Fylkeskommunen sitter i styringsgruppen
for tiltaket sammen med andre sentrale aktører.
I 2019 støttet Østfold fylkeskommune tiltaket med
et enkeltbeløp på 350 000 kroner. Aktiv på Dagtid
var i 2019 inne i sitt 12. driftsår. Satsingen inngår
som en del av Østfoldhelsa, der Østfold Idrettskrets
også er partner.
Alle kommunene i Østfold, med unntak av Rakkestad og Rømskog, var i 2019 tilknyttet Aktiv på
dagtid. I tillegg deltok NAV Arbeidslivssenter Østfold
og Norges Idrettsforbund i tiltaket. I 2019 har til
sammen 1928 personer deltatt i Aktiv på dagtid sine
tilbud, deltakerne fordelte seg på 56 nasjonaliteter.
Tendensen viser fortsatt at tilbudet også i 2019 fikk
en del nye deltakere. 48 % var nye i 2019 (sammenliknet med 52% i 2012). Dette bidrar til at nye personer hele tiden får tilgang til aktivitetene, når andre
personer slutter og eventuelt finner andre tilbud.
Den prosentvise fordelingen på kjønn var 33 % menn
og 67 % kvinner, og gjennomsnittsalderen var 53 år.
Aktiv på dagtid er et tilbud som fremdeles er godt
mottatt av brukerne.
I 2019 oppstod en utfordrende økonomisk situasjon for Aktiv på dagtid. Grunnet ny IA-avtale mistet
Aktiv på dagtid støtten fra NAV i form av tilretteleggingstilskudd. Ressursgruppen i Aktiv på dagtid
har bidratt sterkt til at fylke og kommuner har tatt
utfordringen med å øke sitt økonomiske tilskudd for
å opprettholde aktivitetsnivået.
Østfold idrettskrets og dens partnere har ønske om
at flest mulig skal få ta del i fysisk aktivitet også i
fremtiden. Kommunene har gitt beskjed om at også
de nye kommunene er med videre i 2020, det samme gjelder for Viken fylkeskommune. Det har gjennom 2019 vært gitt en ekstra krone per innbygger
per deltakende kommune (Spydeberg avsto dette),
Østfold Fylkeskommune vedtok at de ville gi en
ekstra støtte for 2019 og 2020 på totalt 300 000,(150 000 for hvert år).
Aktiv på dagtid har utarbeidet en plan for perioden
2019–2022.

For videre utvikling er forpliktelse ovenfor avtaler og
strategiplan avgjørende for at tilbudet Aktiv på dagtid
kan fortsette også etter kommune og fylkesreform.
Fra 2020 blir Østfold idrettskrets en del av Viken
idrettskrets.

2.2.6 Folkehelsearbeid i regi av
Høgskolen i Østfold (HiØ)
For Høgskolen i Østfold er samarbeidet med fylkeskommunen om Østfoldhelsa ett av våre viktigste
og lengstvarende samarbeidsprosjekter. 2019 var et
aktivt år for samarbeidet, men mange faglig spennende aktiviteter. De siste årene har programmene
«Helsefremmende lokalsamfunn» og «Mestring og
mening» vært sentrale. I 2019 hadde HiØ deler av to
forskerstillinger finansiert av Østfold fylkeskommune
for å drive veiledning til kommuner som deltar i prosjektene, drive formidlingsinnsats i samarbeid med
fylkeskommunen, og ikke minst gjøre egen forskning
som er relevant for prosjektene. I 2019 ble veiledningsdelen av «Helsefremmende lokalsamfunn»
avsluttet, og kommunene fylkeskommunen og
høgskolen kunne se tilbake på et årelangt og godt
samarbeid der alle parter hadde fått ny kunnskap,
gjennomført gode prosjekter og ikke minst knyttet
tett kontakt på tvers av institusjonsgrensene.
Sammen med Østfold fylkeskommune har HiØ i
2019 fortsatt et godt samarbeid med Institutt for
folkehelsevitenskap ved NMBU. I 2019 kunne forskere fra begge institusjonene gjennom støtte fra
fylkeskommunen utføre datainnsamling i samarbeid
med Regions for Health-nettverket, en del av WHO
Europe. I prosjektet identifiserer forskerne suksessfaktorer for gode samarbeidsmodeller mellom akademiske institusjoner og regionale myndigheter, og
bruker data fra hele Europa, i tillegg til Nord-Amerika og deler av Asia. Det planlegges en rapport fra
prosjektet som blir utgitt av WHO, der Østfold/Viken
er ett av fire case som blir brukt som eksempel på
hvordan et slikt samarbeid kan organiseres.
En svært sentral møtearena der Høgskolen i Østfold
treffer partene i Østfoldhelsa er Fagrådet om sosial
ulikhet i helse. I 2019 hadde rådet dialog med flere
Østfoldkommuner, rådets medlemmer skrev kronik-
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ker, deltok i podcaster, og formidlet kunnskap om
folkehelse i Østfold på konferanser og temakvelder
på blant annet litteraturhuset i Fredrikstad. Fagrådet vil fortsette sin aktivitet i 2020 og ønsker å
fortsatt være en god møteplass mellom akademia
og regionen.

2.2.7 Skolen som nærmiljøarena
Skolen som nærmiljøarena er et viktig bidrag til Østfolds mangfoldige innsats for å skape bedre skoleresultater og høyere gjennomføringsgrad. Ved å legge til rette for en åpen skole etter skoletid kan flere
fritidsaktiviteter bli tilgjengelig for elever og ungdom.
Det er også ønskelig at flere frivillige organisasjoner
legger sine aktiviteter til skolene, og dermed øker
sannsynligheten for at elever deltar i frivillig arbeid.
Å delta i frivillig arbeid er positivt for å bygge sosiale
nettverk og kan dermed være en strategi for å motvirke ensomhet blant unge.
I 2019 var prosjektet inne i sitt tredje og, inntil videre,
siste år. Hvordan det skal satses videre på temaet
åpen skole og skolen som nærmiljøarena må avklares i Viken fylkeskommune.

hop, workshop for Glemmenrevyen, rengjøringsdugnader, spillkveld med enslige mindreårige flyktninger
og leksekafé hver onsdag.
Glemmen Akropark er nå svært mye brukt og det er
hele 200 registrerte medlemmer. Hver kveld er det
ca. 10-30 aktive i akrobatikksalen. Det er også stiftet
en forening på som heter Foreningen Rå, som drives
av elever og aktive brukere ved nærmiljøarenaen.
Halden videregående skole
Halden kommune har i samarbeid med Halden videregående skole mottatt støtte til en frivillighetskoordinator og startet opp prosjektet DinVenn. De har
sammen med tillitsvalgte elever fra skolen formulert
tre hovedmål for prosjektet:
• Tilrettelegge for ulike trivselstiltak i klassemiljø og
i skolens fellesområder der elevene oppholder seg
i pauser og fritimer
• Motivere til deltakelse i fritidsaktiviteter inkludert
frivillig innsats
• Gjennomføre en omfattende kartlegging av elevenes deltakelse i lag og foreninger

Det ble arrangert en kick-off for å samle inn forslag til aktiviteter og på bakgrunn av kartlegging av
ønsker er flere aktiviteter igangsatt. Svømmetrening
for flyktninger, Sammen på tvers, som er turer med
elever, og frivillig arbeid ved eldresenter. Prosjektet
jobber sammen med andre prosjekter, som RØRE,
prosjekt på Låby skole og Fylkesmannen i Østfolds
velferdspilot for å skape et helhetlig tilbud til flere
unge i Halden.

Nærmiljøarenaen på Glemmen videregående skole
Nærmiljøarenaen på Glemmen videregående skole
åpnet for alle i september 2018. Det har skapt mye
aktivitet blant ungdom, der mange av dem ikke
har hatt noe annet tilbud. Skoleåret 2018/2019 har
nærmiljøarenaen hatt en mengde aktiviteter, herunder gratis kurs i parkour og dans hver uke, gratis
kurs i luftakrobatikk hver fjerde helg, cosplay-works-
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Kirkeparken videregående skole
Kirkeparken videregående skole har jobbet med fire
tiltak under fanen «skolen som nærmiljøarena», og
tilrettelegger for at eksterne frivillige aktører kan ta i
bruk skolen.
De har særlig satset på å tilby elever et etter-skoletid-tilbud som er en aktivitet for alle. Gymsal og
trimrom åpnes for fri bruk to dager i uken. Det er
et varig tilbud med både faste og sporadiske brukere, som planlegges videreutviklet sammen med

elevrådet. Skolen har kjøpt inn flere bordtennisbord, til bruk i friminutt på skolen. I tillegg til en
airtrack-matte. Dette er også veldig populært blant
elever som i større grad enn før er aktivisert i friminuttene.
Kirkens bymisjon i Moss skal i gang med et prosjekt
som skal rekruttere ungdom til frivillighet i tilknytning til Skattekammeret i Moss sentrum, for å skape
flere aktivitetstilbud. De har vært i dialog med prosjektleder på Kirkeparken for å samarbeide om rekruttering av frivillige. Det er positivt at flere aktører
som jobber for det samme målet samarbeider.
Café Hanco
Café Hanco er en fleksibel opplæringsarena for
videregående opplæring, og er organisatorisk en
del av Glemmen videregående skole. Café Hanco
har kveldsåpent hver torsdag. De fikk i 2018 midler
til å dekke deler av en stilling som frivillighetskoordinator. Mat og leksehjelp har blitt arrangert flere
ganger i 2018, og elevene som har deltatt kommer
fra videregående skoler i Fredrikstad og Sarpsborg.
Café Hanco har i tillegg gjennomført tre kunstutstillinger med elever, og samarbeidet med Ung frivillig i
Fredrikstad om promotering av frivillig innsats under
Barnas Verdensdager. Cafe Hanco skal videre satse
på å utvide kafeens åpningstider ytterligere, så den,
sammen med lokalet som helhet, kan utvikles til en
fritidsarena for enda flere ungdommer i Fredrikstad
og omegn.
Konferanse: Skolen som nærmiljøarena – Mysen
6. mars 2019
Omkring 150 påmeldte fant veien til Mysen da Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa arrangerte den
andre konferansen om skolen som nærmiljøarena.
Når vi snakker om skolen som nærmiljøarena, snakker vi om at skolene skal utvikle hele mennesker og
at skolebyggene skal åpnes opp for frivillige krefter i
nærmiljøet. Ved å bruke skolen som nærmiljøarena,
jobber man for at det som skjer etter skoletiden skal
være til hjelp for alt som skjer i skoletiden.

Mestring og mening og nærmiljøarenaer i Sarpsborg
og Fredrikstad. I tillegg fikk vi to inspirerende foredrag fra Gøteborg og Malmø kommuner. Høgskolen i
Østfold bidro med et viktig sosiologisk perspektiv på
tematikken, og dagen ble avsluttet med et engasjerende innlegg om gevinstene ved fysisk aktivitet, av
hjerneforsker Ole Petter Hjelle.

2.2.8 Helsefremmende lokalsamfunn
Hva er det som skaper gode lokalsamfunn? Helsedirektoratet har bidratt med tilskuddsmidler for å
belyse tematikken stedsutvikling og gode lokalsamfunn, livskvalitet og trivsel. Åtte fylker og 40 kommuner har deltatt på landsbasis. I Østfold har fire
kommuner sammen med Høgskolen i Østfold og
fylkeskommunen, bidratt til å finne ut hvordan innbyggerne kan være med på å lage gode lokalsamfunn. Kunnskap fra dette utviklingsprosjektet skal
bidra til et mer systematisk folkehelsearbeid. Samtidig skal det gi ny kunnskap som kan føre til bedre
samfunnsutvikling og planlegging i kommunene.
I 2019 ble det avholdt en nasjonal avslutningskonferanse for Helsefremmende lokalsamfunn i Fredrikstad. Høgskolen i Østfold har vært en viktig samarbeidspartner for kommunene. Høgskolelektor Jo Ese
har deltatt aktivt i utviklingen av prosjektene og har
vært med på å lage presentasjonene sammen med
prosjektlederne til avslutningskonferansen.
Kommunene Marker, Trøgstad, Fredrikstad og Sarpsborg var med som deltakerkommuner.

Vi fikk høre om mange spennende lokale prosjekter under overskriftene fysisk aktivitet, frivillighet
og nærmiljø, smakebiter fra kommuneprogrammet
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Dette er prosjektene:
Trøgstad
I Trøgstad ville de finne ut mer om hva som fremmer trivsel hos innbyggerne og om hvordan denne
kunnskapen kan anvendes i utforming av tiltak, samt
for kommunens videre planlegging. Innbyggernes
ressurser ble satt i sentrum for samfunnsutviklingen
gjennom å gi rom for aktiv medvirkning. Kommunen erfarte at sosiale møteplasser er en viktig del
av et helsefremmende lokalsamfunn. Torvet bok og
mer som er Trøgstads nye bibliotek og aktivitetshus,
har blitt en suksess takket være bred involvering av
lokalsamfunnet.

Marker
Marker kommune har hatt fokus på barn og unge i
alderen 13- 16 år og deres trivsel. Hva er det som er
viktig for at ungdommene i kommunen skal oppleve Marker som et så godt sted å vokse opp at de
vil flytte tilbake etter endt utdanning? Kommunen
har innhentet kunnskap og data om barn og unges
trivsel gjennom egne spørreundersøkelser, temadag og møter med ungdommene på fritidsklubben.
Marker har fått større kunnskap om barn og unges
drømmer, utfordringer og hverdagsliv gjennom dette
utviklingsprosjektet. Kunnskapen brukes til å utvikle
tiltak for å bedre trivselen blant de unge i Marker.

Sarpsborg
I Sarpsborg kommune har prosjektet vært med på å
skape engasjement og trivsel i to av nærområdene
i kommunen som har størst levekårsutfordringer
som bla. barnefattigdom og dårlig bomiljø. I østre
del av sentrum er en lekeplass pusset opp og det er
satt i gang prosjekt med byhage i samarbeid med
Kirkens bymisjon. Alvimhaugen skole har utviklet
skolen som nærmiljøhus med gratis aktiviteter. Det
er kartlagt hvordan tiltakene oppleves av beboerne
i området. Funnene fra kartleggingen brukes som
grunnlag for å utvikle gode former for samskaping
på Alvimhaugen og i bysentrum. Informasjonen som
er innhentet, rapportene, og metodeerfaringene så
langt, skal brukes i helseoversikten.
Fredrikstad
Fredrikstad kommune ville skape rom for at lokalsamfunnene selv kan gjøre mer av det de verdsetter.
Hva skjer når lokalsamfunnet selv tar styring over
utviklingen? Sonekartlegginger og spørreundersøkelser viser at det er store forskjeller mellom nærmiljøene i Fredrikstad. Noen områder er preget av
levekårsutfordringer samtidig som det er ressurser å
bygge på. Kommunen har testet ulike kvalitative metoder som gir kommunen mer kunnskap og innbyggerne mer makt. Et eksempel på dette var utprøving
av ABCD-metoden (Asset based community development) for å skape en ny dialog med innbyggerne i et område som både gir kvalitativ kunnskap og
stimulerer engasjement. Prosjektet bidro til aktivitet
og sosiale møteplasser, samtidig som det var med
på å skape nye, positive historier om området.
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2.2.9 Forsterket kommunikasjonsarbeid
Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa jobber målrettet med kommunikasjon og vil bidra til å utvikle
kommunikasjon som et strategisk verktøy i folkehelsearbeidet. Dette er forankret i det rullerte handlingsprogrammet til Regional plan for folkehelse i
Østfold 2012-2015/2024. Et årsverk er dedikert dette
arbeidet i folkehelseseksjonen.
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3 Kommunalt folkehelsearbeid
Østfold fylkeskommune bevilget 3 millioner kroner
til folkehelsearbeidet i kommunene gjennom de
regionale folkehelsemidlene for 2019.

I 2019 kom det inn 33 søknader fra 11 kommuner og
det ble gitt støtte til 20 søknader (inkludert parsellhagene).

Tilskuddsmidlene er et verktøy for å få gjennomført
folkehelsemålsettingene i fylkesplanen og for å følge
opp handlingsprogrammet i Regional folkehelseplan. Tilskuddsmidlene er også et virkemiddel for å
følge opp fylkeskommunenes lovpålagte ansvar for å
understøtte kommunene i deres folkehelsearbeid og
for å samordne folkehelsearbeidet i regionen.

Tildelingen skjedde etter gjeldene retningslinjer, som
blant annet vektlegger prosjekter av en viss størrelse
og med dokumenterbar overføringsverdi.
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3.1 Rapportering på regionale folkehelsemidler
EIDSBERG

MOSS

Nye Moss kommune:

Folkehelsearbeid i «Nye Moss»
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 100 000 kroner
Tid: 2018 – 2019

Målet med prosjektet er at Nye Moss kommune
1. januar 2020 skal være en kommune hvor folkehelse er integrert i «alt vi gjør».
Aktivitet: Prosjektet ble startet i 2018, og arbeidet med egen
modul for opplæring i folkehelseprogrammet fortsatte i 2019.

Eidsberg kommune:

Helsefremmende barnehager (Fysisk
aktivitet i barnehagen – kjenne på
egne grenser)
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 150 000 kroner
Tid: 2018/2019

Målet med prosjektet et at alle barnehager skal
godkjennes som helsefremmende.

Det ble etter planen gjennomført en tverrfaglig studietur til
Bergen kommune med informasjon om områdeløft i utsatte

Aktivitet: Målet om at alle private og kommunale barnehager

bydeler, samt besøk til Ny Krohnborg skole. Høsten 2019 ble

skulle bli helsefremmende er nådd. Kommunen har tre kom-

det gjennomført en erfaringskonferanse for alle barnehagene

munale og fire private barnehager. De kommunale og private

i Rygge, målet var å oppsummere arbeidet og prosessen fram

barnehagene samarbeider og har et felles faglig fokus og inn-

mot godkjenning som helsefremmende barnehager. Arbeidet

hold. Fokuset i 2019 var på fysisk helse. Kompetanseheving og

med frivillig sektor ligger i flere sektorer, arbeidet har star-

økt bevissthet blant de ansatte ble gitt ved kurs og foredrag.

tet for å samordne de ulike partenes oppgaver og mandat.

Våren 2019 ble det kjøpt inn motorisk utstyr til alle barne-

Arbeidet fortsetter i 2020.

hagene, dette har bidratt til bevegelsesglede i barnehagene.

Også i 2019 foregikk det en omfattende parallell prosess med

Av tildelingen fra Østfoldhelsa er hele beløpet på 150 000

både å avvikle og bygge ny kommune. Prosjektplaner ble satt

kroner benyttet.

på vent grunnet framdriften i arbeidet med nye Moss og fordi
sentrale funksjoner ikke var besatt.
Tilskuddet inkludert tilskudd overført fra 2018 er på totalt
206 000 kroner for 2019, tilskuddet er kun belastet med
68 076 kroner, og det resterende beløp på 137 925 kroner
er overført til bruk i 2020.
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RAKKESTAD

SARPSBORG

Sarpsborg kommune:

Rakkestad kommune:

Fargerik brobygging

Inkludering og mestring for barn og
unge i Rakkestad

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 400 000 kroner
Tid: 2018/2020

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 300 000 kroner

Målet er økt samfunnsdeltakelse blant barn og
unge.
Aktivitet: Sandesundveien barneskole har utviklet seg til
å bli et nærmiljøhus som tilbyr gratis aktiviteter som mø-

Tid: 2019/2020/2021

Målet er å redusere sosial ulikhet i helse og øke
gjennomføringsgraden på videregående skole
gjennom tilhørighet og mestring.

teplass for mange. Det er 426 elever, hvorav 60% er minoritetsspråklige fordelt på over 32 språk. Prosjektet tok sikre

Aktivitet: Prosjektet ønsker å utvide et populært tilbud for

på økt samfunnsdeltakelse i nærmiljøet. Søknaden skisserte

ungdommen fra annenhver uke til et ukentlig tilbud. Ung-

en fremdriftsplan med en rekke tiltak, Fremdriftsplanen er

domsklubb- og juniorklubben skal være et sted der flest

holdt, og blant tiltak som er igangsatt nevnes: Skolefrokost,

mulig kan føle seg hjemme, og sosioøkonomisk status ikke er

skolesjakk i storefri, gitarkurs, kvinnegruppa (med fokus bla

avgjørende. Planlegging, innkjøp og møter med ungdom er

på kunnskapsdeling mellom kulturer og tid til å snakke norsk

gjennomført. Hospitering hos tilsvarende klubbtilbud i nabo-

sammen), fotballtrening i SFO, idrettsskolen, husflidskurs,

kommunene er utført med ønske om høsting av erfaringer.

basket, parkour og turn. Tiltakene er gratis for barna. Pro-

Klubben har avholdt arrangementer, og planen er å holde

sjektet har vist stor aktivitet. Av tildelingen fra Østfoldhelsa

åpent hver torsdag i skoleåret, med åpningstid fra klokken

på 400 000 kroner, samt overførte midler fra 2018 på 51 885

14.00 – 19.00. Ungdommen blir inkludert i arbeidet, for å føle

kroner er hele beløpet brukt.

et sterkt eierskap til både aktivitetene og de fysiske omgivelsene de skal oppholde seg i.
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RYGGE

FREDRIKSTAD

Rygge kommune:

Fredrikstad kommune:

Positivt hode med trening
som metode

Stjernen aktiv
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 200 000 kroner
Tid: 2019

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 200 000 kroner
Tid: 2018/2019

Målet er å redusere psykisk uhelse blant barn
og unge.

Målet er å få flere mennesker opp av sofaen og i
bevegelse, gjennom fysiske og sosiale aktiviteter,
på tvers av ulike kulturelle grupper.
Aktivitet: Stjernen Hockey har startet opp et lavterskeltilbud

Aktivitet: Målet med arbeidet var å utvikle måter og me-

til mennesker som ønsker å starte med fysisk aktivitet, men

toder som kan bidra til å redusere forekomsten av psykisk

som trenger motivasjon, inspirasjon og et fellesskap. Gruppe-

uhelse blant barn og unge. Effektiv samhandling og tverrsek-

treninger i Fredrikstadmarka samt temakvelder om livsstil og

torielle aktører er blitt lagt vekt på. Det har vært stor aktivitet

kosthold arrangeres. I tillegg arrangeres sosiale arrangemen-

i prosjektet.

ter for å styrke fellesskapet, tilhørighet og glede. Prosjektet
har hatt stor aktivitet som bl.a. uteaktiviteter med utholden-

Av tildelingen fra Østfoldhelsa på 200 000 kroner, samt over-

het, uteaktivitet med styrke, spinningtimer, temakvelder om

førte midler fra 2018 på 85 239 kroner er hele beløpet brukt.

kosthold og livsstil, opprettet egen lukket facebookside for
kontakt, samarbeid med Fredrikstad internasjonale skole og
Den Norske Turistforening. Av tildelingen fra Østfoldhelsa på
kroner 200 000 er hele beløpet brukt.
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TRØGSTAD

HALDEN

Trøgstad kommune:

Halden kommune:

Etter skoletid 4. – 7. trinn

Prosjekt ungdomskafè – sosial
møteplass for ungdom i sentrum

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 65 000
Tid: 2019

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 200 000 kroner

Målet er å gi alle barn på 4. - 7. trinn et fritidstilbud uavhengig av økonomi, hjemmesituasjon og
ferdigheter.
Aktivitet: Det er opprettet et tilbud hver tirsdag, målgruppen

Tid: 2019/2020

Målet er å lage tiltak for den oppvoksende generasjonen for å forebygge psykisk uhelse, utenforskap og frafall fra videregående skole.

er 4. - 7. trinn. Barna får servert gratis sunn mat og frukt og
det er ulike aktiviteter hver gang. Det kreves ingen påmel-

Aktivitet: I sentrumsplanen for Halden er det laget en strategi

ding. Tiltaket er populært, og det er 60 besøkende barn hver

for å utjevne sosiale ulikheter, og løfte sentrum. Område-

tirsdag. Barna får tilbud om gratis busskort, og tilbudet blir

løftet i sentrum inneholder mange delprosjekter. Et av disse

derfor godt benyttet av barna fra Båstad og Havnås. Prosjek-

er å ta i bruk «Halden storsenter» (Os Allè 3) til kommunale

tet har fått noe overskudd etter Frivillighetens arrangementer

virksomheter som kan bidra til et løft av området. Prosjektet

samt fra den lokale Kiwi butikken ved at butikken har gitt

er forsinket da ombygging av Os Allè 3 ikke er påbegynt, om-

frukt og grønnsaker til prosjektet. Dette har medført overfø-

byggingen starter våren 2020. Det er brukt ca. 50 000 kroner

ring av midler til 2020.

til lønn prosjektleder, og 100 000 i egeninnsats i form av
planleggingsmøter og arkitekttjenester for å utforme lokalet.
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MARKER

SARPSBORG

Marker kommune:

Sarpsborg kommune:

Aktiviteter i skogen

Matkurs for barn, unge, familier
og kvinner

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 50 000 kroner
Tid: 2019/2020

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 100 000 kroner

Målet er økt bruk av uteområdet og økt fysisk
aktivitet blant barn og unge.
Aktivitet: Det er satt opp en gapahuk til i samarbeid med
Østfold JFF. Friluftsgruppa på ungdomsskolen var med på
oppbyggingen og har tatt i bruk området til undervisning.

Tid: 2019/2020

Målet er at flere innbyggere tar bedre helsevalg
på grunnlag av økt kunnskap om, og forståelse
for betydningen av, et sunt kosthold og en sunn
livsstil.

Speidere benytter området jevnlig i tillegg til allmenheten.
Prosjektet er et samarbeid mellom plan, miljø og teknikk,

Aktivitet: Arbeidet med prosjektet kom i gang som et resultat

skole, barnehage og kulturavdelingen i Marker kommune.

av kartleggingsundersøkelser. Tiltaket skal være gratis for

Det er til nå ikke benyttet noen av de tildelte midlene. Av

alle. Arbeidet er et samarbeid mellom Sarpsborg kommunes

tildelingen fra Østfoldhelsa på 50 000 kroner er hele beløpet

enheter kultur (barn og unge), plan og samfunnsutvikling,

overført til 2020.

Alvimhaugen, Sandesundveien og Kruseløkka skoler. Tiltaket
blir koordinert gjennom prosjektet «Sammen skaper vi det
gode hjemstedet». Noen av kurstilbudene har vært matkurs
for barn og ungdom (8 kurs), matkurs for familier (2 kurs),
matkurs for kvinner (4 kurs). Tilskuddet inkludert tilskudd
totalt 100 000 kroner er belastet med 68 201 kroner, og det
resterende beløp på 31 499 kroner er overført til bruk i 2020.
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VÅLER

RYGGE

Våler kommune:

Rygge kommune:

Prosjekt uro

Halmstad som nærmiljøhus

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 250 000 kroner

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 300 000 kroner

Tid: 2019/2020

Tid: 2019

Målet er å legge til rette for den viktige samtalen
– før det blir den vanskelige samtalen.

Målet er at Halmstad skole skal bli en arena for
tilhørighet og aktiviteter i nærmiljøet på dag- og
kveldstid for hele befolkningen.

Aktivitet: Benytte metoden «Å ta opp uro», det viktigste med metoden er å få til dialog med den det gjelder om

Aktivitet: Det er nå åpent for aktiviteter for elevene 1-2 faste

det som har skapt uro hos en selv. Målet er tidlig og åpent

ettermiddager i uka, samt annen hver fredag. I tillegg tilbys

samarbeid. Metoden er utviklet av det finske Folkehelseinsti-

kortere kurs og aktiviteter. Det serveres gratis mat på de

tuttet. Det er inngått samarbeid med RBUP som er ansvarlige

faste ukedagene. Møbler og hvitevarer er kjøpt inn, og mer er

for opplæringen og nøkkelpersonell og trenere læres opp i

bestilt. Tilbudet skal utvides og flere og større lokaler skal tas

metoden. Svinndal og Augerød barnehage har fått opplæring

i bruk. Tre miljøarbeidere er ansatt og er nå er med på å drifte

og tatt i bruk metoden. De andre barnehagene skal starte

prosjektet videre sammen med skoleledelsen inntil frivillig-

opp arbeidet.

heten kommer på plass,. Det er etablert en ressursgruppe
fra lokalsamfunnet som hjelper til med å skaffe frivillige til å

Tilskuddet inkludert tilskudd totalt 250 000 kroner er belastet

holde kurs eller være en ekstra voksen som hjelper til i kafeen.

med 98 429 kroner, og det resterende beløp på 151 571 kroner

Av tildelingen fra Østfoldhelsa på 300 000 kroner er hele

er overført til bruk i 2020.

beløpet benyttet.
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MOSS

MOSS

Moss kommune:

Moss kommune:

Aktivitetskarusell

Frivillighetsbanken

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 150 000 kroner

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 85 000 kroner

Tid: 2019/2020

Tid: 2019

Målet er en felles mestringsarena for alle barn
og unge uavhengig av økonomisk, sosial eller
kulturell bakgrunn.

Målet er å redusere sosial ulikhet gjennom
å bygge en sterk frivillighetskultur lokalt.
Aktivitet: Oppbygging av frivillighetsbanken bidrar til at

Aktivitet: Arbeidet skal skape gratis aktiviteter, der alle kan

barn og unge får en reel mulighet til å delta i fritidsaktivi-

delta på samme mestrings- og sosialiseringsarena rett etter

teter. Åpningstidene på Skattekammeret er utvidet og et

skoletid. Aktivitetene skal foregå i nærmiljøet. Målsettingen

ukentlig arrangement er etablert, i tillegg til flere enkeltstå-

med prosjektet er inkludering, samarbeid, skape kultur for

ende arrangement. I skattekammernettverket i Østfold har

alle, viske ut forskjeller, forhindre utenforskap, styrke sosial

mossemodellen bidratt til å inspirere og gi råd inn mot de

kompetanse samt gjøre en forskjell for den enkelte. Oppstart

andres frivillighetssatsning. Prosjektet bar bl.a. fått med seg

av prosjektet er utsatt til 1. september 2020.

frivillige fra St. Georgs Gilde, Kirkeparken VGS, Idrettslinja på
Kirkeparken, Fritidsklubbene i kommunen, I-jobb, Møteplassen, Øreåsen innebandy Lag, Moss badmintonklubb og Moss
kulturskole. Av tildelingen fra Østfoldhelsa på 85 000 kroner
er hele beløpet benyttet.
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EIDSBERG

FREDRIKSTAD

Fredrikstad kommune:

Eidsberg kommune:

Livskvalitet i livets siste kapittel

Kulturkafè

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 150 000 kroner

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 75 000 kroner

Tid: 2018/2019/2020

Tid: 2019/2020

Målet er å gi god livskvalitet og aktiv samfunnsdeltakelse for seniorene.

Målet er å forebygge ensomhet og passivitet
blant eldre ved å utvikle nye møteplasser for
aktiv deltakelse i lokalsamfunnet.

Aktivitet: Ved at kommunen arbeider mer tverrsektorielt og
tverrdisiplinert med kunst og kultur for å skape bevisstgjøring

Aktivitet: Samarbeidet om kulturkafè med de frivillige

av effektene som kunst og kultur har på eldre menneske, er

seniorforeningene har vært positivt. Pensjonistforeningene

målet å gi god livskvalitet og aktiv samfunnsdeltakelse for se-

har informert om sin virksomhet i kafèen som bl.a. pensjo-

niorene. Søknaden skisserte en fremdriftsplan med en rekke

nistforeninger, Bowls-klubben og Sanitetsforeninger. Kultur-

tiltak, fremdriftsplanen er holdt, og blant tiltak som er igang-

forestillingene på kafèen oppnådde tredoblede besøkstall

satt nevnes bl.a. ulike kurs som kurs i fortellerkunst der seni-

sammenlignet med vanlige «Den kulturelle spaserstokken»

orene lærer seg metoder for å sette ord på sine egne historier,

arrangementer. Kafèen er en viktig møteplass for seniorfore-

kurs for ansattes muligheter og kunnskap til å stille de rette

ninger og for andre seniorer. Prosjektet foregikk i hele 2019 og

spørsmålene for å få i gang gode samtaler med pasientene

er avsluttet.

og kurs i dans for seniorene i samarbeid med Kulturskolen i
Fredrikstad. Utvidet musikkbrunch-tilbud og kompetansehe-

Av tildelingen fra Østfoldhelsa på 70 000 kroner er hele

vende tiltak er også igangsatt. Av tildelingen fra Østfoldhelsa

beløpet brukt.

på 150 000 kroner er hele beløpet brukt.
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RÅDE

HALDEN

Råde kommune:

Halden kommune:

Trygg i trafikken, Saltnes barnehage

Byhage

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 10 000 kroner

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 100 000 kroner

Tid: 2018/2019

Tid: 2019

Målet er å gjøre barna til trygge trafikanter.

Målet er utjevning av sosiale ulikheter gjennom
å skape en felles møteplass.

Aktivitet: Ved hjelp av «trafikkgård-sykkelbane» skal barna
lære om fotgjengerfelt, gangfelt, kjøreretning, parkering, skil-

Aktivitet: Bygartneren har nå ansvaret for den opparbeidede

tenes betydning o.l. Trafikkforståelse skal gjøres til integrert

hagen og innbyggerne høster av avlingen. Hagen brukes som

kunnskap om ulike trafikkskilt og merkinger og hvilken adferd

et samlingspunkt. Kommunen har gått inn med en betyde-

barna indikerer i trafikken.

lig større egenandel, prosjektet har derfor økt i omfang og
størrelse. Av tildelingen fra Østfoldhelsa på 100 000 kroner

Ikke mottatt rapportering.

er hele beløpet brukt.
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HALDEN

Halden kommune:

Haneparken – utvidelse
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 20 000 kroner
Tid: 2018/2019

Målet er å skape felles møteplass, og derigjennom
utjevne sosiale forskjeller.
Aktivitet: Parken brukes av beboerne i området til sosiale
treff, og fellesskap ved planting og vedlikehold. Ansvaret for
drift og vedlikeholdes overtas av frivillighetssentralen i samarbeid med bygartneren, og beboerne involveres i arbeidet.
I 2019 ble det bl.a. plantet ytterligere og montert smijernsgjerde. Av tildelingen fra Østfoldhelsa på 20 000 kroner er
hele beløpet brukt.
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3.2 Årsrapport for kommuner
i Østfoldhelsa 2019
I henhold til partnerskapsavtale mellom kommunene
i Østfold og Østfold fylkeskommune skal kommunene
rapportere på folkehelsearbeidet sitt.
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Årsrapport for Aremark kommune
1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen
et hovedfokus på i 2019?
Tema: nærmiljøtiltak for barn 0-6 år, med
foreldre/foresatte, igjennom prosjektet «Åpen
barnehage».
Tema: lavterskeltilbud og møteplass for å øke
fysisk aktivitet blant befolkningen som et ledd i å
redusere sosial ulikhet i helse, igjennom prosjektet «Tuftepark».
Tema: utjevne sosiale ulikheter i Aremark ved å
styrke og utvikle det helsefremmende arbeidet i
skole og barnehage ved å bedre kompetanse til
personalet og utvikle det sosiale og fysiske miljø,
igjennom prosjektet «utvikling og vedlikehold av
helsefremmende barnehage og skole i Aremark».

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet
i deres kommune i 2019?
Nærmiljøtiltak for barn 0-6 år, med foresatte,
igjennom prosjektet «åpen barnehage», og
tildeling av midler til dette prosjektet. Arbeidsgruppen for åpen barnehage kunne dermed
fastslå åpning i januar 2020.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor dere
synes kommunen deres utviklet seg i positiv
eller negativ retning i 2019?
Positiv:
Tidlig innsats, i forhold til livsstilsvalg og deres
konsekvenser, psykisk og fysisk helse er ytterligere fokusert gjennom prosjektet «Åpen barnehage». Helsestasjon med barselomsorg, frivillighet,
barnehage og barneverntjeneste jobber tverrfaglig inn mot småbarnsfamilier for å utjevne sosiale
ulikheter ved å skape trivsel, delaktighet, kunnskap og relasjon på en ny sosial møteplass.
5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2020?
I 2020 vil trygge og sosiale møteplasser for unge
ha fokus. Kommunen ønsker å utrede et aktivitetshus med ungdomsklubb i tilbygg til idrettshallen. Aktivitetshuset skal kunne brukes av
frivillighet og som lokale for ungdomsklubb.

3. Hva var de største utfordringene dere sto
overfor i folkehelsearbeidet i 2019?
Kommunen har, med sine få administrative
ansatte, hatt vansker med å sette av nok personalressurser til å utføre folkehelsearbeid i det
omfanget som er ønskelig. Det er også en utfordringen å få god nok oversikt over folkehelsearbeidet som foregår i de ulike virksomhetene.

Rådmann (evt. stedfortreder)

38

Viken fylkeskommune

Folkehelsekoordinator

Årsrapport for Fredrikstad kommune
1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen
et hovedfokus på i 2019?
Sosial ulikhet i helse, oppvekstsvilkår, by- og
områdeutvikling.
2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet
i deres kommune i 2019?
Viktige kommunedelplaner og temaplaner for
folkehelseområdet: Kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet, friluftsliv og marka 2019 – 2031,
Demensplan 2019-2026, temaplan for psykisk
helse- og rusarbeid 2020 – 2027. Arbeidet med
planstrategi startet opp.
Strategiske tiltak: Utarbeide og videreutvikle
folkehelseoversikten og utfordringsnotat. Levekårskartlegging på sonenivå, med rapport og
nettløsning. Kommunen deltok i KS kommunenettverk Aldersvennlige lokalsamfunn. Ny modell
for lokalsamfunnsutvalgene vedtatt. Lokalsamfunnsmodellen i Fredrikstad er en kommunal
nærdemokratimodell som er viktig for medvirkning og for å fremme av god dialog mellom
innbyggere, folkevalgte og administrasjon.
Organisatoriske endringer: Fredrikstadhjelpa- «en vei inn og hjelp når det trengs», etablert
september 2019 som del av en omorganisering
i Etat Friskliv og mestring. En kommunal tjenesteportal for innbyggere når utfordringene dreier
seg om psykisk helse, kriser, rus, relasjoner og
livsutfordringer. Fredrikstadhjelpa har ansvar for
Flyktninghelse – en helsetjeneste for nybosatte
flyktninger, familiegjenforente til flyktninger og
asylsøkere. Helseteamet er tverrfaglig og består av
lege, psykolog, psykiatrisk sykepleier og helsesøster.
Landets første aktivitetsråd ble etablert i samarbeid med Norsk Friluftsliv og Tverga).
Utvalgte tiltak for å beskrive bredden i folkehelsearbeidet: 2019 var «mestringens år». Alle
tjenesteområder innenfor Helse og velferd la
ekstra vekt på individuell tilrettelegging og bistå
pasienter og brukere slik at de opplever mestring
og kontroll.
Utviklingen av pårørendesenteret, familieveiledningstjenesten og pårørende- og brukerskole er
eksempler på at kommunen satser på oppfølging

av pårørende som en ressurs og viktig samarbeidspart. Fredrikstad kommune og pårørendesenteret vant prisen som «årets pårørendekommune». I juryens begrunnelse heter det at
Fredrikstad kommune er et godt eksempel på
hvordan man strategisk har jobbet med å forankre pårørendearbeid i ledelsen, både administrativt og politisk. Pårørendesenteret har startet en
prøveordning med barneansvarlig personell.
Prosjektet «Ambulant dagtilbud for hjemmeboende personer med demens», finansiert med
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, er nå fast
kommunalt tilbud. En studie gjennomført av
Høgskolen i Østfold, ble publisert i tidsskriftet
Geriatrisk sykepleie 1/2019. Resultatene viser at
tilbudet blir mer individuelt tilpasset. Pårørende
opplever mindre stress og dårlig samvittighet,
mer frihet og avlastning, samtidig som de erfarer
mer kompetanse og kontinuitet i tjenesten.
I oktober ble mulighetsdagen arrangert i samarbeid mellom Give a job, NAV Fredrikstad, Hvaler,
Sarpsborg og Rakkestad. Dette er et nettverk for
integrering av innvandrere i Norge med visjonen
for å lykkes med integrering må mennesker møtes.
Kulturetatens virksomheter skaper gode tilbud
for flere målgrupper, og er ofte arenaer der sosiale ujevnheter utviskes. Kulturetaten tilbyr gratis
tjenester for barn og unge gjennom bibliotekene,
St. Croix-huset, fritidsklubbene og kulturskolen. Biblioteket bidrar til god folkehelse ved å gi
innbyggerne gode opplevelser. I tillegg til å tilby
medier til utlån, hadde biblioteket mange arrangementer i 2019, der det aller meste var helt
gratis. Biblioteket er svært bevisst sin rolle som
en faktor som utjevner forskjeller i samfunnet.
Kulturskolen har etablert nye tilbud innenfor
breddeprogrammet, som gir gratis lavterskeltilbud til barn i alderen 0-19 år i samarbeid med
andre. Skoleåret 2018/2019 deltok 330 barn i
denne type tilbud og skoleåret, 2019/2020 økte
deltagelsen til 400 barn.
Fredrikstad kommune ble 2019 Kulturbarn-kommune sammen med fem andre kommuner. Kulturbarn-kommunes overordnede mål er å oppnå
samarbeid innad i kommunene og finne måter å
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bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen
på tvers av institusjonene. På denne måten kan
man sammen bidra til både økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og kultur.
Den kulturelle spaserstokken: «Opplevelser, livskvalitet og senioromsorg» ble startet i 2018. Prosjektet er en del av den kulturelle spaserstokken.
Et viktig samarbeid som ble startet i 2019 var dialog med og oppfølging sammen med Nasjonalt
kompetansesenter for kultur og helse. Det ble
også påbegynt samarbeid med Sarpsborg kommune om felles seminar om WHO sin nylanserte
rapport om kultur og dens påvirkning på helse.
The Tall Ships Races: I 2019 ble The Tall Ships
Races Fredrikstad arrangert for tredje gang.
Prosjektet involverte 2600 ungdommer fra alle
verdenshjørner. 160 av disse var rekruttert fra
Fredrikstad og omegn.
Fredrikstad kommune er i innspurten med arbeidet for å forebygge stressrelatert uhelse blant
ansatte, inkludert en «verktøykasse», som bidrar
til kunnskapsheving og bevissthet i virksomhetene om sunt og usunt stress.
#Drømmefritid (Folkehelseprogrammet): Et
prosjekt som har fritidsaktiviteter til alle barn
og unge som målsetting, men som også tar for
seg hvordan kommunen kan og bør jobbe med
komplekse utfordringer. Herunder også et utvidet
samarbeid med sivilsamfunnet.
Foreldrekompasset (Folkehelseprogrammet): Det
utvikles foreldrestøtteprogram som systematisk og helhetlig skal dele aktuell kunnskap med
foreldre. Denne kunnskapsdelingen skal skje fra
barnet ligger i magen og gjennom oppvekst og
utdanning. Foreldrekompassets hovedarena vil
være de ordinære foreldremøtene i barnehager
og skoler.

Espen Eggen
Plan og samfunnsutviklingssjef
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Etablert nye fordelingsprinsipper for aktivitetssaler for å sikre barn og unge treningstid, men også
åpnet tid for egenorganiserte trimgrupper.
Åpning av nærmiljøpark på Smertu, bytte av
lysarmatur i lysløypene Fredrikstadmark, etablering av nye belyste turløyper Østsiden, anlegg
i skjærgården og til enhver tid rent drikkevann
med riktig trykk og mengde til alle abonnenter
3. Hva var de største utfordringene dere sto
overfor i folkehelsearbeidet i 2019?
Arbeidet med helseoversikten er en stor utfordring. Avveining mellom omfanget i det som er
pålagt iht lov og forskrift og hva som er hensiktsmessig og relevant for kommunalt bruk.
4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor dere
synes kommunen deres utviklet seg i positiv
eller negativ retning i 2019?
Flere organisasjonsendringer som styrker folkehelsearbeidet. Sosial ulikhet i helse er en stor og
økende utfordring.
5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2020?
Analysere konsekvensene av den pågående pandemien for det brede folkehelsearbeidet. Starte
opp rullering av kommunedelplan folkehelse
som skal være ferdig 2023.

Bent Olav Olsen
Folkehelsekoordinator

Årsrapport for Trøgstad og Hobøl kommune
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Viken fylkeskommuneSiri Guldteig Larssen
Postboks 220
1702 Sarpsborg
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Dato:
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13.03.2020

Årsrapport Østfoldhelsa
For Trøgstad og Hobøl kommuner
1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen et hovedfokus på i 2019?
2019 har vært et spesielt år for kommunene i indre Østfold. Fem av kommunene skulle slå
seg sammen og bli til Indre Østfold kommune 01.01.2020. Arbeidet med folkehelse har
derfor naturlig nok handlet mest om organisering og forankring, samt å bygge en
samarbeidskultur med nye kollegaer. Arbeidet med folkehelse i «de gamle kommunene» ble
fulgt opp, men ikke videreutviklet; det å bygge ny kommune og avslutte de «gamle» har hatt
hovedfokus. På våren og sommeren ble det utarbeidet en anbefaling for organisering av
folkehelse, miljørettet helsevern og klima og miljø av en tverrfaglig gruppe. Blant annet ble
samarbeidsformer og arbeidsmetoder for å fremme folkehelse i hele
kommuneorganisasjonen beskrevet. Arbeidsoppgaver som ikke naturlig hørte hjemme hos
folkehelserådgiver, eller som burde tillegges folkehelserådgiver ble også kartlagt og vurdert
for å sikre et riktig utgangspunkt for arbeidet i ny kommune.
2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet i deres kommune i 2019?
Arbeidet med å forankre og synliggjøre folkehelse i organisasjonen er kanskje det viktigste
resultatet. Byggingen av en så stor organisasjon har ført til at alle har blitt «rykket opp med
rota», og etter folkehelserådgivers vurdering ført til en stor mottagelighet for folkehelse.
Strukturene og arbeidsformene har ikke «satt seg», noe som har medført en stor velvillighet
og interesse for å forstå sitt arbeid i lys av folkehelse og sosialt bærekraftig utvikling.
Postadresse

Besøksadresse

Kontaktinfo

Foretaksnummer

Postboks 34

Rådhusgata 22

+47 69 68 10 00

Org.nr. 920 123 899

1861 Trøgstad

1830 Askim

post@io.kommune.no

EHF-nr. 920 123 899

www.io.kommune.no

Kontonr. 3207.29.71298

Årsrapport Østfoldhelsa 2019

41

Indre Østfold kommune søkte og ble medlemmer i Sunne kommuner våren 2019, før
kommunen i det hele tatt var en juridisk enhet. Gjennom medlemskapet har kommunen fått
ta del i pilotarbeidet med å teste ut stedutviklingsverktøyet «Stedskompasset». Høsten 2019
behandlet fellesnemda saken om å tilslutte seg erklæringen Copenhagen Consensus of
Mayors. Den bekrefter det politiske engasjementet kommunen har for å skape en sunnere og
lysere framtid for alle. Erklæringen ble vedtatt på et politisk toppmøte arrangert av WHOs
Healthy Cities - nettverk i København februar 2018. Tilslutningen til denne erklæring kom
som et direkte resultat av medlemskapet i Sunne kommuner.
3. Hva var de største utfordringene dere sto overfor i folkehelsearbeidet i 2019?
I februar 2019 ble det lyst ut en folkehelse, klima og miljørådgiver-stilling, som skulle
ansattes i den nye kommunen. Dette medførte en stor reduksjon i total stillingsstørrelse som
skulle arbeide med folkehelse. Folkehelserådgiver i Askim kommune gikk også av med
pensjon høsten 2019. Omtrent samtidig ble ansvaret for klima og miljø flyttet til
planavdelingen, noe som gjorde at folkehelserådgiver kunne konsentrere seg om folkehelse
på fulltid. Tidligere hadde kommunene, med unntak av Askim og Trøgstad, kun små stillinger
til folkehelsearbeidet. Fordelen var at man hadde flere kollegaer å diskutere aktuelle
problemstillinger med. At stadig flere i ny kommuneorganisasjon tok eierskap til og ser at
eget arbeid har en betydning for folkehelsa, enten man jobber i barnehage eller med
arealplanlegging, har vært avgjørende. Det bøter til en viss grad på utfordringene knyttet til
det å arbeide alene i en så stor kommune. Medlemskapet i Sunne kommuner har imidlertid
vært avgjørende for å sikre faglig miljø. Til tross for stor mottagelighet for
folkehelseperspektivet er silotankegangen fortsatt tydelig. Dette er ikke noen overraskelse,
særlig med tanke på den krevende «byggeprosessen» kommunen har vært igjennom. Men
det viser et forbedringspotensiale som må arbeids videre med i 2020.
4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor dere synes kommunen deres utviklet seg i positiv
eller negativ retning i 2019?
Det har blitt et større fokus på folkehelse i planarbeidet, og en ønsket vridning av fokus bort
fra enkelttiltak og over på strukturer og overordnet arbeid. Kommunen har et stort fokus på
FNs bærekraftmål, og plan- og styringssystemer i kommune skal utarbeides med dette til
grunn. I malen for saksfremlegg har vurderinger i forhold til bærekraftmålene blitt inkludert,
og folkehelserådgiver vil i tiden fremover spille en større rolle i kommunens arealplanlegging. I de «gamle» kommunene har den sosiale dimensjonen hatt lite fokus, og for
folkehelsearbeidet er derfor dette en positiv utvikling. Det er en økende bevissthet i
kommunen om at vi ikke vil være i stand til å skape en bærekraftig utvikling uten å hensynta
de sosiale forholdene.
I den politiske plattformen til AP og SP står det at: «Vi vil gjøre IØ til en foregangskommune i
folkehelsearbeidet. Helsefremmende og forebyggende arbeid skal være førende for
kommunen. I dette ligger bla. skolemåltider, delikat og næringsrik mat på institusjoner,
sosiale møteplasser og forebygging av radikalisering og utenforskap». At det politiske
flertallet har et så tydelig standpunkt må sies å være et svært godt utgangspunkt for arbeidet
de neste fire årene.

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2020?
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Selv om 2019 i all hovedsak handlet om å bygge en ny kommune, har forankringsarbeidet
bredet grunnen for det videre arbeidet med folkehelse i 2020. Folkehelserådgiver vil være en
del av gruppa som arbeider med kommuneplanens samfunnsdel som skal legges ut på høring
i juni 2020. Dette arbeidet er av avgjørende betydning for folkehelsearbeidet i årene
fremover. Det er fra administrasjonens side et ønske om å spisse satsningen, slik at vi gjør
noe med årsakene til levekårsutfordringene, og ikke bare symptomene. Det vil satt i gang et
arbeid for å se nærmere på hvordan vi kan gå frem for å adressere disse store og komplekse
problemene.

Med hilsen
Georg Smedhus

Linn Haraldstad

rådmann

rådgiver folkehelse

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift.
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Årsrapport for Sarpsborg kommune

Årsrapport til Østfoldhelsa 2019.
1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen et hovedfokus på i 2019?
-

-

-

-

Gratis aktiviteter og mat for barn og unge i Nærmiljøhus (Alvimhaugen og
Sandesundsveien skoler), på kultur- og idrettsarenaer som gjør det mulig å delta
uavhengig av foreldrenes inntekt. Dette er en videreføring av arbeidet som startet i
samarbeid med frivillige organisasjoner i 2018.
Helsefremmende planlegging og forebyggende arbeid for eldrebefolkningen har hatt
fokus i 2019, blant annet er det startet opp et forprosjekt «Hverdagsmestringskultur»
som har som formål å utvikle metoder å samarbeide på for få kulturopplevelser inn i
omsorgssektoren.
Kommunen fortsetter å støtte «Seniorskolen» med midler gjennom Den kulturelle
skolesekken og stiller gratis lokaler til foreningens aktiviteter på kulturskolen.
To barneskoler ble sertifisert som helsefremmende skoler i 2019 og en skole sendte inn
søknad om godkjenning rett før jul i 2019. To ikke-kommunale barnehager ble godkjent
som helsefremmende. Ved utgangen av 2019 var alle kommunens 18 skoler RØREskoler.
Verdensdagen psykisk helse ble markert med et bredt samarbeid med bl.a. lokallaget av
Mental helse, «Sorg og omsorg», Sarpsborg bibliotek, Kirken m.fl. Varteig barne- og
ungdomsskole arrangerte «Mobilfri-dag» i forbindelse med Verdensdagen som fikk mye
medieoppmerksomhet.

Bildene er fra Hafslundsøy skole da rektor Anette
Prøitz fikk det synlige beviset på at skolen var godkjent
som Helsefremmende skole.

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet i deres kommune i 2019?
Frafall i videregående skole for elever fra Sarpsborg kommune gikk ned fra 27 % i 2018 til
23 % i 2019. Skoleresultatene viste framgang på alle prøver. Sarpsborg kommune har i

2

48

Viken fylkeskommune

2019 færre elever på laveste mestringsnivå og flere elever på høyeste mestringsnivå enn
gjennomsnitt for Østfold. Økningen i sysselsettingsandelen fra de siste årene fortsatte i 2019
noe som er positivt.
3. Hva var de største utfordringene dere sto overfor i folkehelsearbeidet i 2019?
Andel som mottar stønad til livsopphold i alderen 20-66 år er blant de høyeste i landet.
Andelen barn som bodde i trange boliger og andelen som bodde i lavinntekts-husholdninger
har vært høyere for Sarpsborg enn for resten av landet. Barnefattigdom er fortsatt blant de
største utfordringene for Sarpsborg.
4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor dere synes kommunen deres utviklet seg i
positiv eller negativ retning i 2018?
Kommunen har i større grad enn før satset på tverrsektorielt samarbeid og samskaping med
næringsliv, frivillige organisasjoner og ikke minst med innbyggere på ulike arenaer i
lokalsamfunnet. Dette har bidratt til bedre kunnskap om lokale forhold som påvirker helse og
trivsel og utvikling av nye tiltak som fremmer helse, tilhørighet, sosiale nettverk og trivsel.
Skolen som nærmiljøhus og kulturarenaer er i utvikling og formes i samarbeid med
innbyggere. Sarpsborg kommune har etablert en bredt sammensatt tverrfaglig folkehelsegruppe som er en god støtte for planavdelingen som har det koordinerende ansvaret for
kommunens folkehelsearbeid.
5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2020?
-

Kommunen satser enda mer på forebyggende og helsefremmende arbeid blant eldre
Utarbeide helseoversikt 2020 blant annet basert på informasjon fra ungdataundersøkelse i 2019, befolkningsundersøkelse 2019, kvalitative data og annen
lokalkunnskap som er samlet inn.
Levekårskartlegging på sonenivå, oppfølging av arbeidet tilbake fra 2012 og 2014.
Fortsette å gjennomføre tiltak i folkehelseplanen – med særlig vekt på
kompetansebygging i organisasjonen, og flere helsefremmende skoler og barnehager
Sluttføre prosjektet «Sammen skaper vi det gode hjemstedet», samle erfaring og
evaluere prosesser med medvirkning og samarbeid om helsefremmende nærmiljø.
Utarbeide flere tiltak som skal bidra til å løfte familier ut av en situasjon med vedvarende
lavinntekt, herunder «velferdspiloten» i samarbeid med region og stat.

_____________________________
Kommunedirektør (evt. stedfortreder)

______________
Folkehelserådgiver

3

Årsrapport Østfoldhelsa 2019

49

Årsrapport for Rygge kommune

50

Viken fylkeskommune

Årsrapport Østfoldhelsa 2019

51

Årsrapport for Moss kommune

52

Viken fylkeskommune

Årsrapport Østfoldhelsa 2019

53

FOTOKREDITERING:
Getty Images: s. 1, 11, 12, 15 og 20.
Siri Guldteig Larssen: s. 5-8, s. 16-19, s. 23, 24 og 26.
Christian Berset/Studio CB: s. 14 (fra Kirkeparken vgs.) og s. 25.
Trine Sirnes: s. 22 (fra Glemmen vgs.).

54

Viken fylkeskommune

Årsrapport Østfoldhelsa 2019

55

Viken viser vei.
Postadresse: Viken fylkeskommune,
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Sentralbord: 32 30 00 00
post@viken.no
viken.no

