


Hva er Folkehelseprogrammet 
i Østfold?

Folkehelseprogrammet er et partnerskap bestående av Østfold fylkeskommu-
ne og ni kommuner (2003) i Østfold. Hensikten er å oppfylle folkehelsemå-
lene i fylkesplanen «Østfold 2000+». Folkehelseprogrammet er organisert som
en folkehelsekjede basert på en folkehelseavtale.

Hva er Folkehelseprogrammets
mål og strategier?

Hensikten er å redusere den totale risikobelastningen vi utsettes for og vise at
forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og
for samfunnet.

Det skal gjøres ved å:
• Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strate-

gier og aktiviteter er med i all planlegging.
• Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer
• Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet
• Mobilisere nærmiljøene til innsats
• Bygge opp kunnskap
• Dokumentere effekten av innsatsen

Hvorfor samarbeid om 
folkehelsespørsmål?

Folks helse påvirkes av mange faktorer, som for eksempel økonomi, kultur og
miljø. Kommunene kan ikke påvirke disse faktorene på egen hånd. Det er der-
for viktig å få til et samarbeid mellom alle som har et ansvar for faktorer som
påvirker folkehelsen, slik at innsatsen kan styrkes og samordnes. Ikke alle
utfordringer følger kommunegrensene.

Fylkeskommunen har en viktig rolle i å koordinere og samordne aktivitetene
i Folkehelseprogrammet.

Hva er folkehelseavtalen i
Østfold?

Folkehelseavtalen i Østfold er en kontrakt som er inngått mellom Østfold fyl-
keskommune og hver av kommunene som er med i Folkehelseprogrammet. I
avtalen har kommunene og fylkeskommunen forpliktet seg til å samarbeide for
å oppfylle folkehelsemålene i fylkesplanen. Ellers står kommunene  fritt til å
satse på hva de vil i folkehelsearbeidet. Det er nødvendig å inngå egne folke-
helseavtaler fordi fylkesplanen kun er retningsgivende for kommunene og ikke
bindende.

3

4

2

1

WWW.ostfoldhelsa.NO



Hvorfor ble Folkehelse-
programmet organisert som et
partnerskap?

Det ble vurdert å organisere Folkehelseprogrammet som et interkommunalt
selskap, fylkeskommunalt foretak og nettverk. Når partnerskapsmodellen ble
valgt var det fordi den representerte en likeverdighet mellom alle partnerne.
Modellen ivaretar dessuten den lokale friheten til kommunene. Kommunene
kan selv velge hva de ønsker å arbeide med innenfor folkehelsearbeidet, så
sant det er med på å oppfylle folkehelsemålene i fylkesplanen. En partner-
skapsmodell krever dessuten at både den politiske og administrative ledelsen
i kommunene slutter opp om og støtter folkehelsearbeidet.

Hvem er partnere og hvem kan
delta i Folkehelseprogrammet 
i Østfold?

Østfold fylkeskommune og kommunene Aremark, Askim, Eidsberg,
Fredrikstad, Hobøl, Rakkestad, Sarpsborg, Spydeberg og Våler er dagens
partnere i Folkehelseprogrammet.

Men Folkehelseprogrammet er åpent for alle kommunene og både frivillige
organisasjoner, offentlige institusjoner samt næringslivet kan være med. Også
enkeltpersoner kan delta gjennom å gjøre en innsats for kommuner eller frivil-
lige organisasjoner som er med i Folkehelseprogrammet.

Hva er folkehelsekjeden 
i Østfold?

Folkehelseprogrammet i Østfold er organisert som en folkehelsekjede.
Sentralt i en  folkehelsekjede er forpliktende folkehelseavtaler mellom kom-
muner og fylkeskommunen. Like viktig er opprettelsen av et partnerskap som
rammeverk for samarbeidet. 

Folkehelsekjeden er noe mer enn et partnerskap. Som en del av folkehel-
sekjeden inngår også samarbeidspartnere som ikke har underskrevet folke-
helsesavtaler. Disse er aktører og anses som så sentrale at det er nødvendig
med et samarbeid for å lykkes med folkehelsesatsningen. 
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Hvem er viktige aktører 
i en folkehelsekjede?

Sentralt nivå: Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, 
organisasjoner, KS, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, andre 
offentlige organer og næringslivet.

Regionalt nivå: Fylkeskommunen, KS, Fylkesmannen, organisasjoner, 
Helseforetaket, andre offentlige organer og næringslivet.

Lokalt nivå: Individer, lokalsamfunn, organisasjoner, 
offentlige institusjoner og næringslivet.

Hvordan er Folkehelse-
programmet organisert?

• Partnerne danner et årlig representantskapsmøte som godkjenner årsrap-
porten, handlingsplaner og budsjettet/regnskapet.

• Programstyret er valgt av representantskapet. Det består av fire politiske
representanter fra kommunene og tre fra fylkeskommunen.

• Folkehelseprogrammet har et eget sekretariat som har ansvaret for den
daglige ledelsen av programmet, samt den faglige utviklingen.

• I kommunene er det opprettet ”folkehelsekomitér” som har en rådgivende
funksjon.  Komitéen er ment å være en møteplass for offentlige etater og
frivillige organisasjoner. Den skal sikre bred medvirkning om folkehelsear-
beidet i kommunen.

• Kommunene har en folkehelsekoordinator i hel- eller deltidssstilling.
Koordinatoren er bindeledd mellom kommunen og programsekretariatet, og
deltar i kontakt-/ nettverksgrupper for de forskjellige innsatsområdene i
Folkehelseprogrammet.  Oppgavene består ellers i å utarbeide og følge opp
lokale aktivitetsplaner, og bidra til koordinering av innsatsen.    

Hvordan er Folkehelse-
programmet i Østfold foreslått
videreført?

Folkehelseprogrammet er i første omgang foreslått videreført ut 2005. Det er
også foreslått å  forlenge programmet ut 2011 i tråd med tidsrammen for
Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) om folkehelse, ”Resept for et sunnere
Norge”. 
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