Folkehelseprogrammet i Østfold

SAMARBEIDSAVTALE
mellom Østfold fylkeskommune, heretter kalt ØFK, og ………… (kommuner / andre
partnere) vedrørende gjennomføringen av Folkehelseprogrammet i Østfold.
Avtalen omhandler følgende punkter:
1.

Forankring og varighet
Programmet er faglig forankret i fylkesplanen og gjennomføres etter plan av 10.mai
1999, ”Livets Kvalitet”. Innsatsområder og organisering vurderes innen 31.12.2005
med sikte på videreføring av folkehelsearbeidet etter de erfaringer som høstes.

2.

Formål
Formålet med samarbeidet er å redusere den totale risikobelastningen vi utsettes for
og vise at helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og
samfunnet.
Resultatmålene er å:
Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier og
aktiviteter er med i all planlegging.
Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer.
Lage mål- og samhandlingsplaner.
Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet.
Mobilisere nærmiljøene til innsats.
Bygge opp kunnskap.
Dokumentere effekten av innsatsen.
Formålet skal realiseres gjennom strategiene “Trygge Østfold”, “Sunne Østfold” og
“Levende Østfold”.

3.

Samarbeid om løsninger
Det samarbeides med aktuelle faggrupper, instanser og frivillige organisasjoner /
grupper om tiltak og løsninger for å gjennomføre formål og strategier.

4.

Overordnet ansvar, eierskap og deltagelse
ØFK har det formelle ansvaret for fylkesplanen som folkehelseprogrammet er en del
av. ØFK er den formelle eier av programmet. Gjennomføringen er imidlertid basert på
et partnerskap, der partnerne skal være likeverdige mht. styring, programutvikling og
gjennomføring. Fylkeskommunens og kommunenes deltakelse er forankret i
fylkestings- og kommunestyrevedtak.
Fordelingen av ansvaret mellom ØFK og andre partnere i programmet skal være
følgende:
ØFK:
1.
Hovedansvar for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av hele
programmet når det gjelder:
Planutvikling.
Kontroll, oppfølging og rapportering.
2.
Sekretariatsansvaret ivaretas av fylkeskommunen som stiller personell- og
kontorressurser til rådighet for partnerskapet etter nærmere avtale.
3.
Være regnskapsfører for folkehelsebudsjettet.
4.
Ansvar for fylkeskommunens medfinansiering av Folkehelseprogrammet.
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Andre partnere:
1.
Synliggjøring av folkehelsearbeidet i egne planer på kort og lang sikt.
2.
Ansvar for initiering og planlegging av lokale prosjekter, inklusiv aktiv
medvirkning i gjennomføringen av disse.
3.
Ansvar for medfinansiering i prosjekter, tiltak og aktiviteter.
4.
Innsats av lokale personell- og kontorressurser.
5.
Utpeke koordinator for folkehelsearbeidet.
6.
Være med på å informere om Folkehelseprogrammet.
7.
Deltagelse på nettverkssamlinger og i fellesaktiviteter.
6.

Organisering
Partnerskapet har disse organer:
• Representantskap
• Styre
• Sekretariat med daglig leder.
Partnerskapet er forankret i ”Samhandlingsforum” (Østfold Utvikling) på lik linje med
andre programområder som iverksettes i fylkesplanen.
“Samhandlingsforum” (Østfold Utvikling) oppnevner i sin midte representantskapet
som består av fylkesordfører, ordførere og andre ledere som deltar i
”Samhandlingsforum” (Østfold Utvikling). Kontakt og samarbeid med
”Samhandlingsforum” (Østfold Utvikling) kanaliseres gjennom dets sekretariat. Det er
utarbeidet vedtekter og retningslinjer for representantskap, styre, daglig leder,
koordinatorer og lokale komiteer for folkehelsearbeid.

7.

Økonomi
Innenfor de budsjettrammer som følger av tilskuddet fra Østfold fylkeskommune og
andre finansieringskilder, fastsetter programstyret bruken av midlene slik:
Hvor store ressurser som skal brukes på sekretariatet.
Hvor store ressurser som skal brukes på prosjekter, tiltak og aktiviteter.
Forholdet mellom Folkehelseprogrammet og den enkelte partner som får tilskudd,
reguleres gjennom eget tilsagnsbrev.

8.

Oppsigelse
Forpliktelser i henhold til denne avtalen begynner å løpe fra………. Avtalen gjelder
t.o.m. 31.12.2005. Avtalen forlenges deretter automatisk for ett år av gangen, men den
kan sies opp av en av partene med ett års varsel.
Partene er innforstått med at lovendringer eller endrede driftsforutsetninger kan føre til
at avtalen må reforhandles.
Sarpsborg den……………..
___________________
Østfold fylkeskommune

____________________
………………………..
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