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Spydeberg kommune, 4700 innbyggere, har siden 1994 arbeidet med tverrfaglige 
forebyggende og helsefremmende aktiviteter. Kommunen har fra den tid vært et aktivt 
medlem av Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Fra 1996/97 arbeidet kommunen 
sammen med Østfold fylkeskommune, Våler og Sarpsborg kommuner innen 
Folkehelseprosjektet i Østfold. Fra 2000 etter Folkehelseprogrammet Livets kvalitet. 
Kommunen ble i juni 2002 opptatt i det internasjonale nettverket Trygge Lokalsamfunn. 
Spydeberg kommune vedtok ny kommuneplan den 29.oktober 2002 hvor Lokal Agenda 21 og 
Folkehelse er sentrale hovedtema.  
Kommunen har siden 1997 hatt folkehelsekomite med ordfører som leder. Ca 4 møter per år. 
Arbeidet med det skadeforebyggende programmet holder fram med 4tverrfaglige team som 
også har tatt for seg tema av helsefremmende karakter. Andre folkehelseaktiviteter har hatt 
tverrfaglige administrative arbeidsarbeidgrupper som drivkraft. 
 
 
FORMÅL 
 
 
”Miljøkommunen Spydeberg”  
 
Miljøvisjonen som ble vedtatt i 1991 og skal være styrende for all virksomhet i Spydeberg. 
Visjonen skal oppfattes som et langsiktig, overordnet mål og være retningsgivende for all 
utvikling innenfor Spydebergs grenser. Visjonen er en utfordring for innbyggerne. En 
miljøkommune kan ikke vedtas, men skapes gjennom det liv kommunens innbyggere lever. 
Enhver tanke og handling vil være med på å bestemme framtiden.  
Spydeberg kommune skal være en foregangskommune innen miljøvern både internasjonalt, 
nasjonalt og lokalt. Innbyggerne bestemmer om miljøkommunen skal bli en realitet, eller en 
floskel. Visjonen innebærer at livsmiljøet settes i sentrum. Folk skal ha det godt i Spydeberg. 
Alle bør sikres en sosial trygghet, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, livssyn og sosial 
status. 
 
For å forsterke miljøvisjonen er det siden siste rullering av kommuneplanen startet opp to nye 
satsinger; lokal agenda 21 og folkehelse. Som miljøvisjonen er disse satsingene 
sektorovergripende og skal prege alle drift i kommunen. 
Oppmerksomhet på bærekraftig utvikling må altså ikke føre til ensidig fokusering på økologi. 
Den menneskelige siden av bærekraft-begrepet må framholdes. Noe av den viktigste ressursen 
som mennesker har er helse. Men helsearbeid bør ikke bare dreie seg om ensidig behandling 
av skader og sykdommer. Folkehelsearbeid legger vekt på å forebygge skader og sykdommer 
og gi folk flest innsikt om egen helse og om at helse er en positiv resurs som skal styrkes. 
Forebygging kan skje på mange måter, men spesielt viktig er at folk trives der de bor og får en 
følelse av fellesskap, trygghet og tilhørighet. Det viktige blir på alle områder å øke trivselen, 
tryggheten, selvfølelsen og medbestemmelsen i lokalsamfunnet. Spydeberg er og har vært en 
aktiv folkehelsekommune, og denne satsingen skal videreføres. 
 

FOLKEHELSE-     
PROGRAMMET 



Folkehelse hovedmål 
 
Folkehelsearbeid skal bidra til at Spydeberg blir en trygg og trivelig helse- og miljøkommune. 
Vi vil vise at forebyggende arbeid og reduksjon av risikobelastninger gir positive resultater 
for den enkelte og for samfunnet.  
 
Dette vil vi gjøre: 
1. Helsefremmende og forebyggende arbeid skal prioriteres og være en del av en helhetlig 

planlegging og drift på alle virksomheter og beslutningsnivåer. 
 
2. Spydeberg kommune vil skape trygge, likeverdige og miljømessige gode vilkår og et godt 

liv for alle aldersgrupper.  
 
3. Kommunen skal arbeide for sunne og positive levevaner, reduksjon av helseskadelige 

forhold og forebyggende innsats for å minske risikoen for livsstils, inneklimasykdommer, 
belastningslidelser og psyko-sosiale problemer.  

 
4. De internasjonale kriterier for trygge lokalsamfunn oppfylles for å bedre livskvaliteten for 

befolkningen og redusere omfanget av skader på grunn av ulykker og vold. Spydeberg 
søker å oppnå status som ”Trygt lokalsamfunn”. 

 
5. Det skal det fremmes en sikkerhetskultur i alle beslutningsnivåer og områder som fører til 

en nedgang i antall skader. 
 
6. Spydeberg kommune skal i større grad arbeide for at nærmiljøene mobiliseres for å 

fremme folkehelsen og utvikle aktive og inkluderende lokalsamfunn der helse, miljø og 
kultur ses i sammenheng.  

 
7. Kommunen skal øke sin kompetanse og informasjon om tverrfaglige, helsefremmende og 

forebyggende arbeid ved utviklingsarbeid internt og i nettverk med andre. 
 
8. Helse- og ulykkesprofiler og lokal statistikk oppdateres jevnlig slik at slik at en kan se 

trender og utvikling på helse, skader og ulykker. Befolkningsundersøkelser skal være en 
del av grunnlaget for folkehelsearbeidet. 

 
9. Det skal utarbeides en lokal kommunedelplan for folkehelse. 
 
 
PROSJEKTER/ AKTIVITETER 
 
Folkehelseparken 
En sentrumspark blitt til som et samarbeid mellom folkehelsekomiteen og parkens nærmiljø. 
Parken har gradvis utviklet seg med aktivitetsmuligheter for barn , unge og eldre. Egen 
brosjyre om parken er utviklet og kommune benytter parken til større arrangementer og 
festdager. Parkområdet er svært godt besøkt og benyttet. 
 
Sunt kosthold satt på dagsordenen i skoler og barnehager 
Samarbeid med en svensk kommune, Säffle 1999-2003 om et prosjekt ”Grønn Oppvekst”, har 
gitt verdifull inspirasjon og kompetanse. 
 



Mer ”frukt og grønt” eget prosjekt planlagt for 2003 etter mål i kommuneplanen om å 
arbeide for sunne og positive levevaner. Vi har i 2002 vært flinkere i flere utvalg å bruke frukt 
som møtemat. 
 
”100- meter skog ” Alle barnehager og skoler har tilgang på sin nærskog. Uteundervisning 
og bruk av skoleskogen er målbevisst med egne undervisningsdager hvor landbrukskontor og 
skogfaglige ansvarlige er sammen med skolene på seminardager og uteundervisning. 
 
Kommunens lekeplasser er kartlagt og evaluert. Egen rapport er laget og har vært 
gjenstand for politisk og administrativ gjennomgang. Det vanskelige økonomiske situasjonen 
i kommunen har medført til at de store økonomiske tiltakene uteblitt, men lag og foreninger 
som har plassene har fått rapporten og kan bruke den i sin planlegging og dugnader. 
 
Nærmiljøanlegg i nytt boligområde. Prioritert er Grååsen nytt boligområde med et nytt 
nærmiljøanlegg, ballbinge i 2002. 
 
Trimtilbud for ”seniorer” 
Grinituntrimmen 55+, Den gyldne spaserstokk og Seniordansen har vært støttet med noen 
små P.R. tiltak. omtale, plakater og annonser. 
 
Åpen helsestasjon/mødretreff på Frivillighetssentralen 
Frivillighetsentralen har åpne mødretreff med småbarn på tirsdager.  
 
Forebygging av tobakkskader: 
Røykeslutt i samarbeid med AOF har vi reklamert for. Vi har fått melding om at stadig flere 
slutter å røyke og enkelte har valgt å meldt seg på kurs. 
 
Ettermiddagsgruppe 8-10år 
Sosialtjenesten og barnevern har gått sammen om miljøarbeid for barn som trenger et 
ettermiddagstilbud. Vollene miljø og kulturgård er møteplassen. 
 
Samtalegrupper i barneskolen Selvhevdelsesgrupper 
Samtalegrupper for 7-ende klasseelever. Gruppedynamikk, rollespill, fargebruk.m.m. Separate 
jente og guttegrupper med voksenledere, lærere, helsesøster, kommunelege. 
Barnevernet har etablert en eget guttegruppe ved en av skolene. Ca 10 gutter får et eget 
ettemiddagstilbud med et litt spennende innhold.  
 
Samtalegrupper på ungdomskolen 
Samtalegrupper for 10 klasseelever for å støtte dem til ”å ta egne valg” er gjennomført med ca 
8 -10 grupper. Dette er et samarbeid mellom helsestasjonen, lærere, barnevern og 
kommunelege. 
 
Lavterskeltilbud Ungdomskolen 
Elever kan møte kurator fra barnevern eller helsesøster. De unge kan ta opp tema av 
medisinsk eller sosial art. Frivillig ordning med stor oppslutning av ungdom. Tilbudet blir 
også benyttet av lærere. 
 
Ungdommens danseverksted. 
Et tiltak som ble støttet av folkehelsearbeidet og har hentet drahjelp fra Rygge kommune.  
Et aktivt miljø som trener i ungdomsklubbens lokaler. 



 
Ut på tur. 10 turruteforslag et samarbeidstiltak mellom historielagets onsdagsklubb og 
folkehelserådgiver. Kart, kulturhistoriske godbiter og beskrivelse av 10 turruter er trykket opp 
og ligger ute til salgs i Spydeberg. 
 
Grønne barnehager med kjøkkenhager. Alle barnehagene i kommunen ble i 2002 med på 
et prosjekt for å lære mer om å ta vare på naturen og kompostere sitt avfall. Enkelte har også 
satt på dagsordenen å plante frukttrær, bærbusker og forsøke å dyrke egne grønnsaker. 
 
Familens sykkeldag. Nå et årlig innslag i kommunens miljøuke. Trafikksikkerhet og trim er i 
fokus sammen med hjelmbruk og at sykkelen skal være i stand. Tverrfaglig trafikkteam er 
ansvarlig. 
 
Stavganggruppe ved dagsenteret. 
Turgruppa har hatt med folkehelserådgiver på demonstrasjonstur med gåstaver. Dette ga 
mersmak og gruppa har etter dette brukt gåstaver aktivt på tur. 
 
Barna trafikklubb ble formidlet alle 3-åringer i Spydeberg gjennom et samarbeid med 
helsestasjonen.  
 
8 hoftebeskyttere ble kjøpt inn av Spydeberg sanitetsforening og tatt i bruk ved 
sykehjemmets avdeling for demente. Det betyr at 2-3 beboere til enhver tid prøver ut 
beskytteren. Det rapporteres om flere nye brukere av beskytteren i hjemmetjenesten.  
 
Strøsand til eldre. Frivillighetsentralen i samarbeid med prosjekt Grønn Oppvekst /Vollene 
miljø og kulturgård har også sist år formidlet strøsand gratis til pensjonister. 
 
Rutiner for barns skolestart: 
Hvert år er det en egen aksjon som forbereder skolestart for 6 ringer. Dette arbeidet følger 
trafikkteamet opp og skriver ned forbedringsrutiner slik at de samarbeidende partene kan 
gjøre en enda bedre jobb neste år. 
 
Blomsterveien 
Teknisk virksomhet har utviklet en enkel sjablong som de benytter til å male flotte blomster 
på fortau og gangsti der hvor en anbefaler barna å gå trygt fram til skole og barnehage. 
 
Barnas sikkerhetsperm Egen perm for hvert barn som foreldrene får. Her tar helsestasjon 
opp systematisk forebyggende tema under oppveksten og bruker denne permen aktivt i 
foreldreveiledningsarbeidet. 
 
Barnas sikkehetsbag. 
Egen sikkerhetsbag med artikler og brosjyrer som tas med på foreldresamtaler og møter til 
gjennomgang og anbefaling. 
 
Sikkehetsbag mot fallulykker 
Egen sikkerhetsbag utviklet av servicekordinator ved hjemmebaserte tjenester med artikler og 
brosjyrer som tas med på hjemmebesøk og informasjonsmøter til gjennomgang og anbefaling. 
 
Prep kurs 



Eget samlivskurs ved Skjelfoss gård i Hobøl, som Våler, Hobøl  og Spydeberg kommuner 
samarbeider om.  
 
NAVN 
Folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug 69 83 35 47,  
gunnar.hjorthaug@spydeberg.kommune.no 
Leder av folkehelsekomiteen, ordfører Stein Håland tlf 69 83 35 45 
stein.haaland@spydeberg.kommune.no 
Leder i Frivillighetssentral Bodil Flobakk, 69 83 36 32 
bodil.fs@c2i-net. 
 
DELTAGERE 
Politikere, rådmann, rådmannens stab/plan og utvikling, skolekonsulent, kultur og 
fritidskontor, barneverntjenesten, sosialtjenesten, helsetjenesten, (ledende helsesøster m.fl. på 
helsestasjonen, kommunelege /kommunefysioterapeut), hjemmebaserte tjenester, tekniske 
tjenester, næringsmiddeltilsynet, landbrukskontoret, eldreråd, pensjonistforening, politi, 
kirkekontor, menighetsråd, ungdomsklubb, frivillige lag og foreninger, forsikringsselskap, 
borettslag, fritids- og idrettsorganisasjoner, enkelt personer/innbyggere, Frivillighetssentralen. 
Barnehager, skoler, Spydeberg næringsforum/handelstand  
Næringsmiddeltilsynet  
 
Spydeberg den 12.02.2003 Gunnar Hjorthaug 
 


