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Rapport til Helsedirektoratet om prosjektet «Østfold Hepro» 2009 -2012 

  

Oppfølging av «helse i plan tenkning» ved kommunikative planprosesser og 

tiltak for 2 ungdomsskoler i Østfold  

 
 

Bakgrunn 

Østfold var med i det nasjonale prosjektet «Helse i plan» ( i Østfold kalt «Folkehelse i plan»). 

En viktig brikke i dette prosjektet var igangsettingen av «Østfold- Hepro» et planprosjekt som 

ble gjennomført ved Hobøl og Spydeberg ungdomsskoler. Partnerskapet Østfoldhelsa hadde i 

2008 gjennomført en helse- og miljøundersøkelse for ungdom hvor resultatene og 

sluttrapporten ble presentert for kommunene. Egenrapporterte helse- og miljøundersøkelser 

har vært brukt i Østfold i lang tid som viktige lokale premiss og bidrag for lokal 

politikkutforming. Østfold fylkeskommune så at det fortsatt var et stort utviklingspotensiale 

for at slike lokale resultater kunne brukes enda mer aktivt for folkehelseformål i tråd med 

kommunikative planprinsipper som Helse- planprosjektet blant annet var tuftet på. 

 

Målsetting 

Å stimulere til dybdelæring i tråd med kommunikative planprosesser som Helse i plan-

prosjektet blant annet er tuftet på. 

 

Målgruppe 

Viktige målgrupper i en slik planprosess var blant annet elever, skolepersonell, nærmiljøer, 

FAU, politikere, kommuneadministrasjon og frivillige krefter. 

 

Organisering 

De to kommunene hadde hver sitt eget prosjekt med lokal prosjektorganisering. Felles for 

begge var at de hadde hver sin skoleleder som prosjektleder og hadde med seg 

folkehelsekoordinator og elevrepresentanter. Jfr de lokale rapportene. 

Folkehelserådgiver ved Østfold fylkeskommune kunne kontaktes underveis i prosjektet for 

bistand og koordinering av felles opplæringsseminarer.  

 

Ressursbruk 

Begge kommunene benyttet skoleleder som prosjektleder og arbeidet ble utført som en del av 

deres ordinære arbeid. Det samme var tilfelle for deltakere i prosjektgrupper og i 

oppfølgingsarbeidet. Tilknyttet oppstart av prosjektarbeidet i begynnelsen av 2010 hadde 

begge kommunene felles endagsseminar med professor Roar Amdam fra Høgskulen i Volda 

og felles 2 verksteddager med Susan Brockett – konsulent Plan og Prosess. 

Folkehelserådgiver ved Østfold fylkeskommune deltok på alle opplæringsdagene som også 

hadde med skoleelever, planleggere og andre fra kommunene. 

 

Metoder. 

Samfunnsplanlegging og dialog med ungdom hvor en tok utgangspunkt i egenrapportere og 

selvopplevde helseundersøkelser. 

Empowermentperspektiv fremfor diagnostisering av « eksperter og fagfolk» hvor 

utgangspunktet tas i ungdommenes situasjon, 

Bruke samfunnsplanlegging i kommunene og stimulere til at denne lokalt bruker 

undersøkelsesresultater for praktisk oppfølging i sine planer og tiltak. 

 



Brukermedvirkning 

De to prosjektene hadde stor grad av medvirkning fra elever og elevråd. FAU (foreldre) 

utvalg, lærermøter, ledermøter og folkehelsegrupper 

 

Resultater 

1. Dybdelæring i tråd med kommunikative planprosesser. 

Begge kommunene fikk opplæring og praktiske øvelser i kommunikative planprosesser. 

Deltagelse ved skoleledere, planleggere, folkehelserådgivere og elever. 

 

2. Oppfølging av ungdomsundersøkelsen. 

Resultater av undersøkelsen er informert om i politiske organer og i media. 

Undersøkelsen har vært brukt som grunnlag for diskusjon, planer og tiltak i ulike fora 

ungdomskolen (elever, ansatte, foreldre ), tverrfaglig team, kommunens 

virksomhetsledergruppe og i møte med lag og foreninger. Spydeberg laget en 

oppfølgingsundersøkelse og ba om elevenes råd på bakgrunn av ungdomsundersøkelsen. 

 

3. Lokale handlingsplaner 

I begge kommunene ble det etter flere og ulike kommunikative prosesser laget 

handlingsplaner hvor de fleste av intensjonene ble satt ut i praktisk handling. Hobøl beskriver 

at prosjektet var med på å starte nye tverrfaglige prosjekter og planer. «Imidlertid ble det 

mange parallelle prossesser der alle hadde et tverrfaglig innslag. Planen som ble utarbeidet, 

ble mer en plan for prosjektet, enn en plan som resultat av prosjektet. Målet var å fullføre 

dette med en handlingsplan med beskrivelser av prosesser som et viktig læringsdokument for 

senere arbeid. Hit kom vi ikke.» 

 

4. Felles erfaringer med travle prosjektledere 

Kommunene hadde i utgangspunktet fått tildelt et lite prosjekttilskudd som skulle gå til 

planlegging sammen med elevene. Det var ikke gitt noen særskilte prosjektmidler til 

prosjektledelse. Kommunene gikk inn prosjektet og skolelederne fikk prosjektlederansvaret.  

 

Begge kommuner opplevde at prosjektarbeidet ble drøyd lenger ut i tid enn planlagt. Dette 

innebar at enkelte elever som var aktive i prosjektets første fase gikk over i videregående 

skole på høsten 2010 og fikk ikke anledning til å være med hele løpet. Noe av forklaringen til 

forsinkelsen var varslet ved oppstart. En av skolene ble totalt ombygget. I begge kommunene 

ble det under prosjektperioden omorganiseringer og lederskifter. En av prosjektlederne melder 

i sluttrapporten at det hadde vært bedre med egne prosjektledere. En av prosjektlederne var i 

flere måneder i permisjon og prosjektet ble da tilsvarende forsinket. 

 

5. Ringvirkninger utover prosjektet (Hobøl) 

Sammen for barn og unge. En handlingsplan for bekjempelse av barnefattigdom for 2012-

2014. 

Tydelig samhandling av tjenester for utsatte barn og unge med rutiner for tverrfaglige 

prosesser mellom ulike virksomheter.  

Prosessen rundt ungdomsundersøkelsen satte igjen fokus ansettelse av SLT koordinator. 

NAV – Hobøl en rusmiddelkontakt i 2010-2012. Nå er vedtatt en fast 50 % stilling fra 2013. 

 

Økonomi 

Prosjektets totale ramme var på kr 250 000. Kommunene ble gitt kr 100000 hver til 

disposisjon for å realisere deres respektive handlingsplaner med tilbakerapporteringsfrist den 

15. august 2010. Kr 50000 ble brukt til ekstern bistand med opplæringseminar om 



kommunikative planprosesser. Kommunene brukte egne prosjektledere og prosjektdeltakere 

under prosjektperioden som ikke ble dekket av prosjektmidler. Det samme var tilfelle med 

bistand fra Østfold fylkeskommune. Prosjektets økonomi er revidert av Akershus og Østfold 

fylkesrevisjon den 25.02.2013. 

 

Oppsummering: 

I de gode sluttrapportene meldes det om at Prosjektet har tilført kommunen verdifull 

kompetanse i kommunikativ planlegging med utgangspunkt i lokale spørreundersøkelser. Det 

har resultert i flere positive ungdomstiltak og andre ringvirkninger i form av nye 

undersøkelser og lokale handlingsplaner etter stor grad av medvirkning og dialog. En av 

kommunene melder om at prosjektet har inspirert til ny planlegging og satsning for barn og 

unge. 

Prosjektets tidshorisont hadde en for knapp planhorisont. Prosjektene ble planlagt i en 

organisatorisk omstillingstid for begge kommunene uten at tidsrammen ble tydelig forlenget 

og justert. Spydeberg ungdomsskole hadde en total renovering av sine skolelokaler og elevene 

hadde midlertidige og diverse undervisningslokaler spredt utover kommunen. I begge 

kommunene fikk virksomhetsledere ved ungdomsskolene nye arbeidsområder i 

prosjektperioden. Kommunene hadde valgt travle virksomhetsledere som prosjektledere. 

Prosjektleder i Spydeberg hadde en lengere permisjonsperiode og prosjektleder ved Hobøl 

sluttet i sin stilling før sluttrapport ble fullført. Mye tydet på at de ikke fikk tilsvarende 

avlastning i sine ordinære driftsoppgaver og hadde ikke avklart stedfortredende 

prosjektledelse. Dette forsinket prosjektenes fremdrift og spesielt sluttrapporteringen.  

 

Kanskje skulle en ved opprigging og avtale ved prosjektinngåelse ha stilt et krav om at 

prosjektleder skal ha klarert en stedfortreder eller nestleder som kunne ta ansvar om det ble 

sykdom eller annet uforutsett. I avtalen kunne det også ha stått at om det oppstår forsinkelser i 

prosjektfullføring og rapport skal dette varsles og avklares. Dessuten har kanskje dette 

prosjektet en erfaring om at travle rektorer og skoleledere kan være kreative, men de har også 

en hverdag som er i travleste laget å være prosjektledere i prosjekter med stor grad av 

medvirkning og planprosesser.  

 

Kontaktinformasjon 

Spydeberg kommune:  

Magne Tronstad – tlf 69835500 

Magne.Tronstad@spydeberg.kommune.no 

 

Hobøl kommune: 

Asbjørn Hjorthaug- tlf 69924400 

asbjorn.hjorthaug@hobol.org 

Anne Lise Ringerike- tlf 69924400 

anne-lise.ringerike@hobol.kommune.no 

 

Østfold fylkeskommune: 

Gunnar Hjorthaug – tlf 90087073 

 gunnar.hjorthaug@ostfoldfk.no 

 

11.februar 2013 Gunnar Hjorthaug 
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