
Østfoldfirlkeskommune

Partnerskapsavtale mellom Østfold fylkeskommune og
Høgskolen i Østfold om Østfoldhelsa

1. Innledning
Denne avtalen er et tillegg til den overordnede partnerskapsavtalen mellom Østfold fylkeskommune
og Høgskolen i Østfold, inngått mellom partene den 05.12.2011.

2. Formål
Denne avtalen skal bidra til å styrke folkehelsearbeidet på Høgskolen i Østfold, ved at:

A. Østfold fylkeskommune bidrar finansielt og faglig i utvikling og gjennomføring av relevant
undervisning, forskningsarbeid og utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

B. Høgskolen deltar i arbeidet for å realisere fylkesplanens folkehelsemålsettinger.
C. Høgskolen medvirker gjennom undervisning, forskningsarbeid og utviklingsarbeid til å

redusere sosiale helseforskjeller i Østfold.

3. Avtalens mål:
A. Bidra til å bygge broer mellom kompetanseinstitusjonen "Høgskolen i Østfold" og praksisfeltet

og politiske miljøer i Østfold omkring folkehelse.
B. Bidra til at Høgskolen i Østfold styrker sin regionale utviklingsrolle innenfor folkehelse
C. Bidra til at Høgskolen i Østfold imøtekommer behov som kommuner og fylkeskommunen har i

lys av samhandlingsreformens folkehelsedel.
D. Bidra til at prinsippet om "helse i alt vi gjør" ivaretas i Høgskolen i Østfold som et tverrfaglig

fokus- og ansvarsområde.
E. Vurdere samarbeidspotensial med INSPIRIA sin satsning på å bedre barn og unges

levevaner.

4. Tidsperiode
Avtalen løper fra den er undertegnet i 2011 til 31.12. 2014

5. Høgskolen i Østfold sitt ansvar
A. Lage en intern plan / strategi for sitt folkehelsearbeid som omfatter alle relevante miljøer etter

prinsippet om "helse i alt vi gjør" og som forankres i vedtak i høgskolestyret i løpet av første
halvår 2012.

B. Som en del av strategien følge opp de tre fokusområdene definert i søknaden fra Høgskolen i
Østfold til Østfold fylkeskommune av 14.06. 2011:

1. Relevante, mindre kompetansegivende folkehelsekurs
2. Utvikle / innarbeide folkehelse som tema på bachelornivå
3. Utvikle / innarbeide folkehelse som tema på masternivå.

C. Sikre relevant fylkeskommunal medvirkning i forhold omtalt i punkt 3A og 3B, i tråd med
beskrivelse i søknaden av 14.06. 2011.
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6. Østfold fylkeskommunes ansvar
A. Hovedansvar for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av hele programmet når det

gjelder:

• Planutvikling
• Kontroll, oppfølging og rapportering.

B. Sekretariatsansvaret ivaretas av fylkeskommunen som stiller personell- og kontorressurser til
rådighet for partnerskapet.

C. Medfinansiering av Øsffoldhelsa og høgskolen sitt folkehelsearbeid (se avsnittet om økonomi).

D. Vederlagsfritt bidra med gjesteforelesninger etter nærmere avtale.

E. Arbeide for å fremskaffe befolkningsdata fra selvopplevd helseundersøkelser og sikre at disse
kan brukes av høgskolen i Østfold.

F. Ta et sekretariatsansvar for høgskolens ekspertgruppe på utjevning av sosiale
helseforskjeller, samt finansiering etter nærmere avtale (begrenset oppad til kr. 100.000,- per
år).

G. Sammen med høgskolen vurdere behovet for et regionalt nettverk innenfor helseovervåking
og ta ansvaret for koordinering og ledelse.

7. Økonomi
Østfold fylkeskommune forplikter seg til å bevilge en total ramme på kroner 750.000 til Høgskolen i
Østfold for å realisere den felles satsingen på folkehelsearbeid. Beløpet skal bevilges til tiltak som er
hjemlet i denne avtalen. Beløpet skal fordeles slik i perioden 2011-2014:

*Beløpet for 2011 kan overføres til 2012.

Beløpet skal bevilges dels til søknader Høgskolen i Østfold allerede har sendt Østfold
fylkeskommune, dels til nye søknader.

En eventuell bevilgning til et sekretariat for en ekspertgruppe, omtalt i punkt 6F i denne avtalen,
kommer i tillegg til rammen på kr 750.000.

Avtalen er ikke til hinder for at Østfold fylkeskommune kan utvikle og medfinansiere ytterligere
folkehelseprosjekter etter nærmere avtale med Høgskolen i Østfold.

8. Rapportering
De bevilgede beløpene skal regnskapsføres og rapporteres i overensstemmelse med gjeldende
regelverk for økonomistyring i Østfold fylkeskommune. Arsrapport for høgskolens folkehelsearbeid
sendes fylkeskommunen innen 15. februar påfølgende år. Overføring av midler skjer etter at
årsrapporten er politisk behandlet.
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9. Endringer og oppsigelse
Forpliktelser i henhold til denne avtalen begynner å løpe fra det tidspunkt begge parter har vedtatt
avtalen. Avtalen gjelder til og med 31.12.2014. Avtalen forlenges deretter automatisk for ett år av
gangen, men den kan sies opp av en av partene med ett års varsel.

Avtalen kan forandres etter forhandlinger mellom partene, for eksempel ved lovendringer eller
endrede driftsforutsetninger.

10. Vedlegg
Vedlagt avtalen følger A) informasjon om bakgrunn for avtalen, informasjon om Østfoldhelsa og
definisjoner og B) øknad fra Høgskolen i Østfold til Østfold fylkeskommune av 14.06. 2011.

At e Haga
fylkesrådmann

Østfoldfiflkeskommune

Sarpsborg, 5. desember 2011

4))
Elin N. Vestli
Høgskolen i Østfold
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