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Folkehelseprogrammet i Østfold – er forankret i fylkesplanen «Østfold 2000+»
– og skal arbeide for å nå fylkesplanens folkehelsemål i perioden 2000 - 2005.
Programmet er organisert som et partnerskap basert på folkehelseavtaler
mellom Østfold fylkeskommune og kommunene Aremark, Rakkestad, Eidsberg,
Askim, Spydeberg, Hobøl, Våler, Fredrikstad og Sarpsborg.

Folkehelsemålet i Østfold er å redusere den totale risikobelastning vi utsettes for
og vise at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for
den enkelte og for samfunnet. Gjennom strategiene «Trygge»,- «Sunne»- og
«Levende Østfold» blir folkehelsemålet satt ut i livet.

Det er lagt opp til en systematisk framgangsmåte med klare målsettinger og kri-
terier for arbeidet.

Folkehelseprogrammet i Østfold, Plan- og utviklingsstaben, Østfold fylkeskom-
mune, P.B.220. N – 1702 Sarpsborg
Telf. +47 691170 00 Fax.+47 69 11 70 67
e-mail: kjr@ostfold-f.kommune.no
Internett: www.ostfoldhelsa.no



5

FORORD
2002 var første aktive år for Folkehelseprogrammet i Østfold. Vi har spesielt
fokusert på aktiviteter, kompetanse, formidling og forankring. 

Folks helse påvirkes av mange faktorer, som for eksempel økonomi, kultur og
miljø. Ingen kan påvirke disse faktorene alene. Det er derfor viktig å få til et sam-
arbeid mellom alle som har et ansvar for faktorer som påvirker folkehelsen.
Basert på Folkehelseavtaler, har fylkeskommunen sammen med ni kommuner
opprettet et partnerskap som rammeverk for samarbeidet. Det er et mål at alle
kommunene i Østfold vil delta. Partnerskapet er organisatorisk tilknyttet fylkets
«Samhandlingsforum» som er møteplassen for det offentlige Østfold. 

Folkehelseprogrammet har gitt innspill til St.meld.16 (2002 – 2003) «Resept for
et sunnere Norge». Det er en anerkjennelse og oppmuntring når regjeringen
foreslår at folkehelsearbeidet i Norge skal organiseres etter mønster av Folke-
helseprogrammet i Østfold.

Årsmeldingen viser aktiviteter og resultater som er oppnådd i 2002 knyttet til
Folkehelseavtalen mellom fylkeskommunen og kommunene. Arbeidet er lang-
siktig og kommunene har kommet ulikt langt i sitt folkehelsearbeid. Partner-
skapet har derfor anbefalt at programperioden forlenges ut 2005 for å bedre å
kunne gjøre en samlet vurdering av programinnsatsen. 

Utfordringene er fortsatt å forankre programmet i den nye fylkesplanen som skal
lages for perioden 2004 -2007, arbeide for at alle kommunene blir med i part-
nerskapet og vise at programinnsatsen gir resultater i tråd med formålet.

Vi takker alle våre folkehelseaktører og samarbeidspartnere for engasjert innsats
og aktiv støtte!

Folkehelseprogrammet er støttet økonomisk av Kommunal- og regionaldeparte-
mentet.

Sarpsborg 10. april 2002

Bente Holm Sælid Arvid Wangberg
Styreleder Daglig leder



“Salige er de som tenker etter på forhånd”

Tage Danielsson
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Innledning

Årsrapporten viser hva som er gjort i forhold til:
• Oppsatte mål, 
• Fylkeskommunens aktiviteter som fagenhet og sekretariat for Folkehelsepro-

grammet, 
• Noe av mangfoldet i forebyggende og helsefremmende aktiviteter knyttet til

valgte innsatsområder i kommunene. 

Programmets kostnader vises også i forhold til finansieringsplanen. Som vedlegg
følger oversikt over deltakere og aktører, Folkehelseavtalen samt noe av den
presseomtalen som vi har fått i 2002.

Mål
Folkehelsemålet i fylkesplanen er å redusere den totale risikobelastningen vi
utsettes for og vise at forebyggende og helsefremmende arbeid gir posi-
tive resultater for den enkelte og samfunnet. 

Det skal gjøres ved å:

1. Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende 
strategier og aktiviteter er med i all planlegging.
Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Folkehelsearbeidet ble i noen av partnerskapskommunene sikret plass 

i kommune-, økonomi-, budsjett- og virksomhetsplaner.
• Arbeidet med innspill til ny fylkesplan ble startet opp.
• Innspill ble gitt til arbeidet med den nasjonale folkehelsemeldingen.
• Innspill ble gitt til arbeidet med ny plan- og bygningslov.

2. Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer.
Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Partnerskap ble dannet og Folkehelseavtaler inngått.
• Arbeidet i kontaktutvalgene for henholdsvis «Sunne»-, «Trygge»- og 

«Levende Østfold» har hatt et tverrsektorielt og tverrfaglig preg.
• Lokale «Folkehelsekomitéer» som møteplass «på tvers» ble etablert.
• Folkehelsekoordinatorer lokalt ble tilsatt.
• Stor aktivitet og stort engasjement har bidratt til økt forståelse for nødven-

digheten av forebyggende og helsefremmende arbeid.
• Vår internettside «ostfoldhelsa.no» ble opprettet.

3. Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet.
Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Gjennomføringen ble gjort etter en systematisk metode som ble utprøvd 

i «Folkehelseprosjektet» (1996 –2000).
• Rapporteringsrutiner og sjekklister ble utarbeidet for å kvalitetssikre gjen-

nomføringen.
• Noen av kommunene har utarbeidet egne temaplaner for folkehelsear-

beidet. 

Programmet utarbeidet ulike brosjyrer 
i markedsføringen av folkehelse som et
nødvendig satsningsområde.
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4. Mobilisere nærmiljøene til innsats.
Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Lag og foreninger har deltatt aktivt i folkehelsearbeidet.
• «Frivillighetssentralenes» plass i folkehelsearbeidet er løftet fram.
• Fellestiltakene «Røykfri» i samarbeid med AOF og «Folkestier» i samarbeid 

med Nasjonalforeningen ble startet opp.
• Folkehelseprogrammet har arbeidet aktivt og metodisk for å støtte lokale 

aktiviteter.

5. Bygge opp kunnskap.
Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Kompetanseoppbyggingen ble ivaretatt  gjennom temadager og videreut-

danningen «Ja, vi kan!».
• «Helsekilden» ble godkjent som et INTERREG-prosjekt.
• Programmet har deltatt i nettverkene «Trygge lokalsamfunn» og «Norsk 

nettverk av helse- og miljøkommuner.
• Nordisk konferanse om helse- og miljøprofiler ble gjennomført.

6. Dokumentere effekten av innsatsen.
Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• «Østfold helse- og miljøprofil» som en del av «Grenseprofilen» ble godkjent 

som et INTERREG-prosjekt.
• Skadeskjemaet for «Østfold Skaderegister» ble revidert.
• Opplegg for «følgeevaluering» av Folkehelseprogrammet ble utarbeidet.
• Økt vekt ble lagt på å dokumentere helsefremmende og forebyggende inn-

satser i fylkeskommunens og kommunenes årsrapporter.



partnere
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Som sekretariat for Folkehelseprogrammet og ved å ha et daglig ansvar for
gjennomføringen, er det store og nivåovergripende oppgaver som er tillagt det
sentrale leddet, både som fagenhet, koordinator og pådriver. Innsatsen har sær-
lig rettet seg mot å øke forståelsen for folkehelsearbeidet, informere og doku-
mentere effekten av innsatsen samt være bindeledd mellom de ulike aktørene.

Hovedaktivitetene for 2002 kan oppsummeres slik:

Struktur Partnerskapet ble formelt stiftet 1. januar 2002 og stiftelsesmø-
te ble holdt 11.februar i Rømskog. Partnerskapsmøte ble også
holdt 25.november. Programstyret har holdt 7 møter og behand-
let 43 saker. Kontaktgruppene for strategiene «Trygge-»,
«Sunne» og «Levende Østfold» har holdt kvartalsvise møter.
Sekretariatet har rapport jevnlig til helse- og sosialkomitéen og
fylkestinget om gjennomføringen.

I forbindelse med utarbeidelsen av folkehelsemeldingen
«Resept for et sunnere Norge» har fylkeskommunen kommet
med innspill. Helseministeren holdt et eget «Folkehelseverksted»
i Rakkestad 12. august for å sette seg nærmere inn i organise-
ringen av Folkehelseprogrammet.

Informasjon www.ostfoldhelsa.no ble etablert våren 2002 og hadde ca.
80.000 treff i løpet av året. Vi har fått bred medieomtale både
lokalt og nasjonalt. Folkehelseprogrammet er presentert på fol-
kehelsekonferanser i Norge, Sverige og Danmark. Vi har besøkt
Buskerud fylkeskommune og Vest-Agder Folkehelseråd.
Interessen for vårt arbeid er økende og vi får forespørsel om
informasjon fra inn og utland. Folkehelsedagen ble holdt i Svinn-
dal 31.mai og samlet 120 deltakere.

Kompetanse I samarbeid med Fylkeslegen ble det arrangert to temadager,
«Røykfri ungdom – en felles utfordring» og «Trygg og aktiv sko-
levei». Temadagene fikk bred oppslutning og samlet ca.200 del-
tagere. Videreutdanningen «Ja, vi kan!» ble gjennomført i samar-
beid med Högskolan Udevalla / Trollhättan og Høgskolen I Øst-
fold. 11 studenter gjennomførte undervisningen som gir 30 stu-
diepoeng. Studietur for 30 deltagere ble gjennomført til Nord-
Jylland for å lære av deres erfaringer med folkehelsearbeid.

Prosjekter Folkehelseprogrammet deltar i to INTERREG III A prosjekter:
• «Grenseprofilen» som skal kartlegge helsetilstanden og miljø-

forhold i Østfold og Fyrbodal. 
• «Helsekilden» som er et opplevelsessenter rettet mot barn og 

ungdom og basert på involveringspedagogikk. 
• I samarbeid med AOF gjennomførte vi «Røykfri» som er røyke-

avvenningskurs der deltakeravgiften refunderes dersom del-
takeren har holdt seg røykfri etter 6.måneder. 100 personer 
deltok på disse kursene.

• I samarbeid med « Nasjonalforeningen for Folkehelsen» er 
arbeidet satt i gang med å etablere «Folkestier» i de ni kom-
munene som deltar Folkehelseprogrammet.

• Opplegget for «Østfold Skaderegister» ble revidert.

berg

Østfold fylke

Østfold fylkeskommune www.ostfoldhelsa.no

,
Folkehelseprogrammets sekretariat er
lokalisert til Fylkeshuset i Sarpsborg
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Nettverk Vi samarbeider med sekretariatet for «Trygge lokalsamfunn» og
«Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner» og vi har deltatt i
AER´s komité B om folkehelse. Øvrige eksterne samarbeid-
spartnere har vært Helsedepartementet, Kommunal- og regio-
naldepartementet og KS.

Vi var vertskap for den nordiske WHO-konferansen om
helse- og miljøprofiler som ble holdt i Moss 27-28.mai.

Evaluering Gjennomføring er dokumentet gjennom årsrapporten og en
halvårsvis statusrapport.  Det er laget systematiske opplegg for
evaluering og rapportering knyttet til aktivitetsplaner og hand-
lingsprogrammer for å dokumentere den erfaringsbaserte kunn-
skapen.

Kontaktpersoner:

Daglig leder: Arvid Wangberg, tlf. 69 11 75 36
e-post: arvid.wangberg@ostfoldhelsa.no

Programkoordinator: Knut Johan Rognlien, tlf. 69 11 75 39
e-post: kjr@ostfold-f.kommune.no

I samarbeid med Högskolan i
Uddevalla/Trollhättan og Høgskolen i
Østfold, ble det igangsatt videreutdan-
ning i «det nye folkehelsearbeidet». 50
har deltatt, deriblandt politikere, admi-
nistrativt ansatte og represetanter fra
frivillige organisasjoner.
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Aremark kommune har ca. 1450 innbyggere. Kommunen vedtok sommeren
2001 å slutte seg til Folkehelseprogrammet i Østfold. I mai 2002 ble det opp-
rettet en folkehelsekomité, satt sammen av politikere, administrativt ansatte i
kommunen, samt representanter for de frivillige organisasjonene. 

På grunn av vakanse i stillinger og nyansettelser, ble ikke satsingen på folke-
helse satt på dagsorden før i 2002.

Mål for Aremark kommunes engasjement i folkehelsearbeid er de samme som
beskrives i Livets kvalitet, men Aremark vil ha et særlig fokus på tre av områdene
i programmets hovedmålsetting:
– Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer
– Mobilisere nærmiljøet til innsats
– Fremme en helhetstenking der forebyggende og helsefremmende strategier
og aktiviteter er med i all planlegging.

Områder
• Kultur
• Psykisk helse
• Ulykker
• Frivillighetssentral
• Fysisk aktivitet

Aktiviteter

Kultur: Kommunen har startet prosjektet «Utsmykning, arkitektur og
design i utviklingen av Aremark sentrum». Siktemålet for pro-
sjektet er å skape et menneskevennlig sentrum som kan tilby
gode møteplasser og ha en høy estetisk kvalitet. Prosjektet inn-
går i Program for utvikling av Aremark sentrum. Programmet har
en langsiktig tidshorisont, og skal være retningsgivende i 12 år.
Hovedmålgruppen er ungdom og unge voksne. Det vil bli arran-
gert folkemøter og felles arbeidsmøter med folkehelsekomitéen.

Psykisk 
helse: Under utarbeiding av ny psykiatriplan er det lagt opp til at denne

skal representere et bredt sammensatt fagområde, med stor
grad av tverrfaglig medvirkning i prosessen. Det er tatt inn tyde-
lige folkehelseperspektiver i planen, som bl.a. forslaget om opp-
rettelsen av en frivillighetssentral i kommunen.

Ulykker: I pleie- og omsorgssektoren har det vært satset mye for å fore-
bygge ulykker blant eldre. De ansatte driver aktiv veiledning for
de eldre i hjemmet om ulike tiltak, bl.a. i forhold til skli- og snu-
blefeller inne i boligen og på gårdsplassen. I institusjon har man
i tillegg aktivt valgt å ta i bruk hoftebeskytter for å forebygge/
redusere skader etter fall.

Aremark kommune www.aremark.kommune.no

,

AremarkA
R
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Frivillighets-
sentral: En prioritert oppgave for Folkehelsekomitéen har vært å vurdere

mulighetene for etablering av en Frivillighetssentral i Aremark. I
første omgang er det blitt nedsatt en gruppe som skal kartleg-
ge interesse og behov for en slik sentral blant lag og foreninger
i kommunen.

Fysisk 
aktivitet: Kommunen planlegger å delta i fellesprosjektene «Turkart» og

«Folkestier» i Østfold.

Kontaktpersoner
Leder av folkehelsekomité: Ordfører Tore Johansen, tlf. 69 19 96 00
e-post: ordforer@aremark.kommune.no

Folkehelsekoordinator: Atle Andersen, tlf. 69 19 96 00
e-post: atle.andersen@aremark.kommune.no
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Askim kommune, 13.700 innbyggere, er en bykommune i vekst og utvikling.
Byen ble årets kulturkommune i 2002, opplevelsesbad (Østfoldbadet) ble åpnet
og det regionale kulturhuset for Indre Østfold ble påbegynt. I forbindelse med at
kommunen startet en omorganiseringsprosess i 2002, er det besluttet å oppret-
te stilling for folkehelsekoordinator, etablere et forebyggingsteam og at folke-
helsearbeidet skal drives med basis i en samlende handlingsplan.

Målet for kommunens folkehelsearbeid knytter seg til de tre strategiene for
Folkehelseprogrammet «Livets kvalitet»:

• Sunne Askim
Å vise at positive levevaner, reduksjon av helseskadelige forhold og styrking av
forebyggende og helsefremmende innsats minsker risikoen for livsstils- og
inneklimasykdommer, belastningslidelser og psykososiale problemer.

• Trygge Askim
Å vise at en aktiv trygghetsskapende innsats bedrer livskvaliteten for befolk-
ningen og reduserer omfanget av skader på grunn av ulykker og vold.

• Levende Askim
Å stimulere til et aktivt og levende lokalsamfunn der helse, miljø og kultur sees
i sammenheng.

Områder

• Fysisk aktivitet
• Trafikksikkerhet
• Frivillighetssentralen
• Gode oppvekstforhold

Aktiviteter

Fysisk 
aktivitet: Folkestier og aktivitetsområder. Romsåsen nikkelgruver med

områdene rundt er tatt ut til folkesti. I tillegg ligger hele området
Romsåsen vel til rette for turer i skog, kulturmark og langs
Glomma. I samarbeid med Handicapforbundet vil området bli
gjort tilgjengelig for rullestolbrukere.

Det andre folkesti-området, Prestegårdsskogen, vil bli tilrettelagt
for bruk i uteundervisning og som turområde for barnehagene i
Askim.

Askim kommunes bedriftsidrettslag arrangerer den årlige «sykle
til jobben»-kampanjen.

Skolen og Askim Jeger- og Fiskerforening samarbeider om et
opplæringsprogram, «Fisk med oss». Programmet går over en
uke og tilbys alle 6. klassingene i Askim. Det er anlagt en fast
leirplass med gapahuker, lavvoplass, ildsted og utedo. 

Askim kommune www.askim.kommune.no

,

Askim
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Trafikk-
sikkerhet: Kommunen har etablert nettverksgruppe sammen med politiet

for oppfølging av fysiske tiltak (basert på registreringer bl.a. av
barna selv) og holdningsskapende tiltak (Stabekk-modellen) i til-
knytning til trafikksikkerhetsplanen for Askim. 

Frivillighets-
sentralen: Frivillighetssentralen hadde ved årsskiftet 84 aktive «hjelpere» i

alderen 16-88 år. Sentralen har en viktig funksjon som møte-
plass og samarbeidsarena for et stort antall lag og foreninger. I
tillegg er den aktiv i arbeidet med å forebygge ulykker, spesielt
blant eldre, gjennom hjemmebesøk, informasjon om og utdeling
av sikkerhetsartikler, strøsand, m.v. 

Gode opp-
vekstforhold: Samhandlingsprogram for barn og unge skal bidra til å skape et

trygt oppvekstmiljø for barn og unge ved å tilrettelegge gode
møteplasser, ulike aktivitetstilbud, styrking av ungdomsnettverk
og forebygge bruk av rusmidler. 

Ungdommens  medvirkning i utvikling av eget oppvekstmiljø og
kommunens LA 21-arbeid søkes ivaretatt gjennom Ung-
dommens bystyre/formannskap. Askim videregående skole er
trukket aktivt inn i samarbeid med Østfold fylkeskommune om
PIPE-prosjektet.

Helsestasjon for ungdom samlokaliseres med kommunens ung-
domshus «Paviljongen».

Kontaktpersoner

Folkehelsekoordinator: Lars Tore Martinsen, tlf. 69 81 92 75
e-post: lars.tore.martinsen@askim.kommune.no

Frivillighetssentralen: Lill Pedersen (leder), tlf. 69 88 47 11
e-post: fri2@online.no



18

Eidsberg kommune, med ca. 10.000 innbyggere, har en sentral beliggenhet i
Indre Østfold. Folkehelsearbeidet i Eidsberg er organisert som et 3-årig prosjekt
med oppstart i 2002.  Siktemålet med prosjektet er å forankre folkehelsearbei-
det i ordinær drift. 

Målene for kommunens folkehelsearbeid er skissert i prosjektplanen som ble
vedtatt av kommunestyret i mai 2002:

«Prosjektet skal bidra til 
– at Eidsberg kommune er en kommune som legger til rette for en helsefrem-

mende livsstil,
– å vise at helsefremmende arbeid, som særlig er rettet mot barn og unge, gir

positive resultater for den enkelte og samfunnet,
– organisasjonsutvikling gjennom tverrfaglig samarbeid»

Områder
• Gode oppvekstmiljøer 
• Levekår
• Fysisk aktivitet
• Tverrfaglig samarbeid
• Tobakk

Aktiviteter

Gode opp-
vekstmiljøer: Skolehelsetjenesten har i samarbeid med Mysen videregående

skole og Eidsberg ungdomsskole gjennomført en spørreunder-
søkelse om bruk av rusmidler blant ungdom. Funnene i under-
søkelsen følges opp av et systematisk rus- og kriminalitetsfore-
byggende arbeid. 

Levekår: Ungdomsrådet har i samarbeid med folkehelseprosjektet
gjennomført en enkel levekårsundersøkelse blant ungdom.
Fokus i undersøkelsen var trivsel og livskvalitet. Ungdommene i
kommunen gir uttrykk for å være fornøyd med det etablerte fri-
tidstilbudet, men ønsker et utvidet uorganisert tilbud.
Ungdommene påpeker videre manglende innflytelse over egen
skolehverdag og fritid. 

Kommunen har gitt stimuleringsmidler til åtte lag og foreninger,
bl.a. til «Barnas mobbeaksjon» som mobiliserer barn til å ta
avstand fra mobbing, og «Slipp barna ut», et samarbeid for
idrettsaktivitet utendørs

Fysisk 
aktivitet: Tenor skole har satt fysisk aktivitet på timeplanen hver skoledag,

for alle elevene. Skolen bruker gymsalen, Scansis-løkka, skolens

Eidsberg kommune www.eidsberg.kommune.no

,
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uteareal og et nytt aktivitetsområde som utvikles i nærheten av
skolen. Det foretas ulike målinger av elevene ved oppstart av til-
taket. Disse gjentas etter ett år. Evalueringen skal omfatte både
elevenes opplevelser og deltakelse, samt lærernes vurdering av
gjennomføringen.

Tverrfaglig 
samarbeid: Det er i 2002 tatt i bruk en modell, «skoleprosjektet», for samar-

beid mellom skole, barnevern, helsestasjon og pedagogisk-
psykologisk tjenestekontor, for å møte barn med store og
sammensatte problemer.

Tobakk: 8. klassene ved Eidsberg ungdomsskole startet i skoleåret
2002-03 med undervisningsopplegget VÆR røykFRI.

Kontaktpersoner

Leder av Folkehelserådet: Ordfører Knut J. Herland, tlf. 69 70 20 00
e-post: knut.herland@eidsberg.kommune.no

Folkehelsekoordinator: Elsie Brenne, tlf. 69 70 20 00
e-post: elsie.brenne@eidsberg.kommune.no
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Hobøl kommune har ca. 4.500 innbyggere. Hobøl tiltrådte Folkehelseprogram-
met høsten 2002. Folkehelsearbeidet i Hobøl er organsiert som et treårig pro-
sjekt for perioden 2002-2005. Utfordringene i 2002 har bl.a. vært å implemen-
tere programmet i kommunen, skaffe oversikter over pågående og ønskede akti-
viteter, og lage lokal aktivitetsplan. Kommunen har valgt i første omgang å satse
på aktiviteter innenfor strategien «Levende Hobøl», men har også aktiviteter
innen strategiene Trygge og Sunne. 

Visjonen i den nylig rullerte kommuneplanen er «Hobøl kommune – oppvekst-
kommunen» . Kommunen ønsker å fokusere på lokalsamfunnet og legge til rette
for felles aktiviteter i kommunens grendesamfunn. Kommunen har også som
målsetting at innbyggerne skal ha muligheter til fysisk aktivitet.   

Områder
• Fysisk aktivitet
• Kultur
• Gode oppvekstforhold/psykisk helse 

Aktiviteter

Fysisk 
aktivitet: Ukas turforslag i lokalavisen.

Tilrettelegging for skileik på Ringvoll.

Tilrettelegging av folkestier flere steder i kommunen.

Planlegging av Scansis-løkke ved Hobøl ungdomsskole.

Kultur: Mjuke bru er tilrettelagt som et nærmiljøanlegg for Elvestadom-
rådet  Anlegget skal være et tilbud som forener fysisk aktivitet;
kulturelle og historiske opplevelser

Guidet elvevandring langs Hobølelva Øvre.

Gode oppvekst-
forhold/nærmiljø-
arbeid: Barne- og ungdomsskolen på Knapstad er valgt ut som arena

for «pionerprosjekt» i utvikling av aktiviteter i kommunens gren-
desamfunn.

Etablert samarbeidstiltak i skolen for forebygging av mobbing,
rus, kriminalitet og uønsket atferd.
Alle innbyggerne i Hobøl har fått tilbud om samlivskurs.
Aktivitetstilbud til sosialt vanskeligstilte.

Hobøl kommune www.hobøl.kommune.no
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Kontaktpersoner

Folkehelsekoordinator: Jøran Vårtun, tlf. 69 92 44 51
e-post: joran.vaartun@hobol.kommune.no

Frivillighetssentral: Leder Maria Tunsveen, tlf. 69 92 17 17



22

Fredrikstad er med sine ca. 69.000 innbyggere Østfolds mest folkerike kom-
mune.

Kommunen er inndelt i 23 lokalsamfunn med hvert sitt «lokalsamfunnsforum» –
en møteplass mellom kommunen, lag, foreninger, frivillige organisasjoner,
næringsliv og beboere. I juni 2002 ble Fredrikstad utnevnt til medlem nr. 8 i det
norske nettverket av «Trygge lokalsamfunn». Det er opprettet en tverrsektoriell
arbeidsgruppe for lokalsamfunn og folkehelsearbeid (folkehelsekomité) der alle
etater er representert. Folkehelsekoordinator er ansatt i full stilling fra 2003.

Kommunen har som overordnet mål å utvikle «trygge og stimulerende hverdags-
miljøer i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling». Målene for folke-
helsearbeidet er forankret i Kommuneplan 2002-2013. 

Områder
• Skader og ulykker
• Fysisk aktivitet
• Tobakk
• Gode oppvekstforhold
• Bærekraftige lokalsamfunn 

Aktiviteter

Skader 
og ulykker: Kommunens servicetorg har etablert registreringsrutiner ved

henvendelser om ulykkesfeller/fare for mennesker og dyr.

«Barnas sikkerhetsforum» – et 2-årig prosjekt for å redusere
ulykker og mobbing blant skolebarn.

Helsestasjonene har fått utlevert 650 startpakker i Barnas
Trafikklubb som deles ut gratis til alle 3-åringer.

Rutiner for registrering av ulykker/skader ved alle sykehjem.

Frivillighetssentralen, eldresentrene og hjemmetjenesten har
spredd informasjon om sikkerhetsutstyr og brann- og fallfore-
byggende tiltak rettet mot eldre.

Fysisk 
aktivitet: Kommunen har kjøpt inn sykler til bruk i jobben, og ansatte kan

kjøpe sykkel på avbetaling med trekk i lønnen. 

Tilbud om trim i arbeidstiden 3 dager i uken.

Folkestien Skogland er åpnet i samarbeid med Nasjonalforenin-
gen for folkehelsen. 

Det er åpnet fritidspark ved Østsiden eldresenter med tilbud om
ulike fysiske aktiviteter.

Det er etablert flere nærmiljøanlegg i regi av lokalsamfunnene.

Fredrikstad kommune www.fredrikstad.kommune.no
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Tobakk: Introduksjon og utprøving av «Oasen Vara», en alternativ under-
visningsform der elevene lærer gjennom egne opplevelser.
Tiltaket prøves ut ved skolene i Borge.
Det er nedsatt tverrsektoriell gruppe som arbeider for røykfrie
skolegårder i kommunen.

Gode opp-
vekstforhold: Gjennomført tiltak i skoler for å redusere vold, rus og mobbing.

Gjennomført konferanse med tema om spiseforstyrrelser.

Kommunen har utarbeidet «Systemer og rutiner for tverrfaglig
samarbeid».

Bærekraftige 
lokal-
samfunn: Prosjekt «Ny lokalsamfunnsorganisering» igangsatt i 10 lokal-

samfunn.

Oppstart av «Grønt virksomhetskonsept».

Miljøskolen Kværnhuset ungdomsskole er tatt i bruk.

Klima- og energiplan for Fredrikstad er vedtatt.

Utgivelse av miljøskoleboka «Fredrikstadnaturen»

Kontaktpersoner

Leder i Folkehelseforum: Plan- og miljøsjef Tor-Anders Olsen, tlf. 69 30 56 09
e-post: toao@fredrikstad.kommune.no 

Folkehelsekoordinator: Line Ø. Angeloff, tlf. 69 30 56 42  
e-post: loan@fredrikstad.kommune.no 

Frivillighetssentralene: 
Sentrum: Kate Hoel, tlf. 69 31 68 70
e-post: sentrum@frivillig.fredrikstad.no

Østsiden: Hilde Hovland, tlf. 69 32 82 08
e-post: friost@online.no

Onsøy: Hans Glomsrud, tlf. 69 36 57 77 / 79
e-post: frions@online.no
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Rakkestad kommune, med sine ca. 7.000 innbyggere, har siden 1997 arbeidet
forebyggende og helsefremmende etter modellen for Trygge lokalsamfunn. Fra
samme tid har kommunen samarbeidet med Folkehelseprosjektet og fra 2000
Folkehelseprogrammet «Livets kvalitet». Godkjent av WHO som Trygt lokalsam-
funn i 2000.

En kommunedelplan for folkehelse ble vedtatt i februar 2002.

Det er igangsatt revidering av det skadeforebyggende programmet fra 1998.

Bredt engasjement i kommunen om realisering av Velhaven generasjonspark i
sentrum.

Høsten 2002 ble kommunens folkehelsearbeid gjennom 5 år evaluert av
Stiftelsen Østfoldforskning.

Kommunens visjon for det nye folkehelsearbeidet er «godt liv lenge for alle i
Rakkestad». I strategiplanen for Rakkestadsamfunnet 2002-2014 heter det
«Rakkestad – et trygt, sunt og levende lokalsamfunn». De lokale satsingsområ-
dene harmonerer med nasjonale prioriteringer og fylkeskommunens folkehelse-
program.

Områder
• Skader og ulykker
• Gode oppvekstforhold/psykisk helse
• Fysisk aktivitet
• Helsefremmende arbeidsplasser
• Kosthold
• Nærmiljøarbeid
• Tobakk

Aktiviteter

Skader 
og ulykker: Det er foretatt tellinger av sykkelhjelmbruk ved skolene ved

hjelp av frivillige pensjonister.

Startpakke for Barnas Trafikklubb ble formidlet til alle 3-åringer
i Rakkestad i samarbeid med helselaget Solglimt.

Kurs i Førstehjelp på barn ble gjennomført i samarbeid med
lokalt forsikringsselskap.

Det er arrangert kurs for pensjonister omkring temaene fore-
bygging av brann og ulykker.

Til forebygging av lårbensbrudd er det kjøpt inn og tatt i bruk
hoftebeskyttere ved sykehjemmets korttids- og rehabiliterings-
avdeling.

Sandstrøaksjon for forebygging av fallulykker ble gjennomført av
Frivillighetssentralen for 6. år på rad. 

Rakkestad kommune www.rakkestad.kommune.no
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Fysisk
aktivitet: Arrangert Sykle til jobben-aksjonen og Sykkelens Dag, den sist-

nevnte i samarbeid med handelsstanden og lokal sykkelklubb.

Sunne 
kostvaner: Stimulering til/oppfølging av Formannskapets nyttårsforsett om

vektreduksjon.

Temamøter om kosthold på foreldremøter i barnehagene og for
ansatte i SFO. Alle barnehager har innført daglig fellesmåltid.

Tobakk: Startet 2-årig prosjekt «Røykfritt Rakkestad for barn og unge».
Har avholdt konferanse, ungdomsskoleelever har utprøvd røyke-
simulator og deltar i «VÆR røykFRI»- programmet. 

Rakkestad har lokal instruktør for røykesluttkurs. 

Gode oppvekst
forhold/psykisk 
helse: I samarbeid med FAU ved skolene og foreningen Voksne for

barn er det arrangert temakvelder for foreldre og ansatte i sko-
ler og barnehager. Temaer: Vold i media, Levende familie.

Helsefremmende 
arbeids-
plasser: Arrangert temamøte for bedriftene i Rakkestad om satsing på

ansattes helse og trivsel, bl.a. gjennom tilbud om fysisk aktivitet
i arbeidstiden. 

Nærmiljø-
arbeid: Det er i løpet av 2002 blitt dannet 2 nye Vel-foreninger og flere

nabolag og nærmiljøer har arrangert felles aktiviteter og dugna-
der.

Det første spadetaket ble tatt for Velhaven – en grenseløs park
i Rakkestad sentrum. Parken skal være et møtested for alle
generasjoner, hvor mange av aktivitetene også skal være tilret-
telagt for funksjonshemmede.

Gjennom arbeidsgruppa for «Levende Rakkestad» er det tatt ini-
tiativ til et første møte med flere av de som har flyttet til
Rakkestad, med sikte på integrering og inkludering i lokalsam-
funnet.

Kontaktpersoner

Leder i Folkehelseforum: Ordfører John Thune, tlf. 69 22 55 11
e-post: john.thune@rakkestad.kommune.no

Folkehelsekoordinator: Torild Dramstad Nilsen, tlf. 69 22 55 20
e-post: torild-dramstad.nilsen@rakkestad.kommune.no

Frivillighetssentralen: Leder Morten Erik Olsen, tlf. 69 22 55 72
e-post: morten-erik@rakkestad.online.no

INTERREG-prosjektet «Helse i grense-
regionen» sammenlignet helsetilstan-
den mellom befolkningen i Østfold,
Bohuslän og Dalsland og munnet ut i
denne rapporten.
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Sarpsborg kommune har 49.000 innbyggere. Bystyret vedtok i 2001 at kommu-
nen skal drive et helhetlig folkehelsearbeid. Kommunen har inngått avtale med
fylkeskommunen om samarbeid gjennom Folkehelseprogrammet «Livets kva-
litet».

Målet for kommunens folkehelsearbeid er nedfelt i kommuneplanen, vedtatt i
mai 2002, og retter seg mot gruppene barn, unge og eldre. Gjennom et bredt og
tverrsektorielt forebyggende og helsefremmende arbeid søker man å skape
gode og støttende oppvekstmiljøer for barn og unge og å øke de eldres livskva-
litet og redusere behovet for omsorgstjenester.   

Områder
• Skader og ulykker
• Adferd/kriminalitet
• Kost
• Røyking
• Fysisk aktivitet

Aktiviteter

Skader 
og ulykker: Informasjonsbrosjyren «Hold deg på beina» er trykket opp i

6.500 eksemplarer og delt ut til leger, apotek, hjemmetjenesten,
fysioterapeuter og Hjelpemiddellageret.

«Unge hjelper eldre» – ungdomsskoleelever ved 4 skoler deler
ut gratis strøsand til beboere i trygdeboliger i skolens nærmiljø. 

I februar 2002 ble det opprettet en arbeidsgruppe for forebyg-
ging av ulykker blant barn. Gruppa består av helsesøstre fra for-
skjellige distrikter i helsetjenesten. Gruppas mål er å veilede for-
eldre om enkle ulykkesforebyggende tiltak i hjemmet.

Kommunens Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2002. Denne
setter særlig søkelyset på trafikksikkerhetsarbeidet ved den
enkelte skole. Det er etablert skolekretsgrupper som skal arbei-
de med lokale trafikksikkerhetstiltak, f. eks. skolepatruljer. Hold-
ningsskapende arbeid tillegges stor vekt. I tillegg er det utar-
beidet en detaljert plan over fysiske tiltak. 

Det er laget og delt ut informasjonsmapper til alle som fylte 67
år  i 2002, med informasjon om hvordan de eldre kan få et bedre
liv gjennom sunn kost, mosjon og tiltak som bidrar til trygge og
trivelige omgivelser. 

Atferd/
kriminalitet: Tiltaket «SiS», Samarbeid i Sarpsborg, er et organisert samar-

beid mellom politi, kommunen, skoler, m. fl. angående ungdom
og forebygging av atferdsproblemer. SiS ble i 2002 tildelt SLT-
sertifikat (Samordning av lokale tiltak). Sarpsborg er dermed den
fjerde kommunen i landet som har fått en slik anerkjennelse.  

Sarpsborg kommune www.sarpsborg.kommune.no
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Pilotprosjektet Fiin Gammel ble
gjennomført i Våler, Sarpsborg og
Spydeberg. Hensikten var å forebygge
fallulykker blant eldre.
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Kost: I nærmere to år er det drevet et morgenmatprosjekt på Kruse-
løkka ungdomsskole. 

Tilbudet gjelder alle elevene, men er spesielt rettet mot dem som
ikke har med seg matpakke. Det er alltid voksne til sted. Elever
møter tidlig fram og hjelper til som tilretteleggere. 

Det legges stor vekt på en sunn og god kvalitet på brødmat,
frukt/grønnsaker og drikke. Tilbudet gis tre ganger i uka.

Gjennomsnittet det første året var 22 elever; det andre året 33.
Rundt 80 % av disse er faste. 
Erfaringene er meget gode, både når det gjelder selve samling-
en om morgenmaten og hvordan elevene fungerer i undervis-
ningen.

Røyking: Våren 2001 startet helsesøster et prosjekt «Nei takk til røyken»
på Sandbakken barneskole i samarbeid med ungdomsskolen.
Elevene skriver under kontrakter hvor målet er å være røykfri ut
8 klasse. 

Siden får man tilbud om å fornye den, et år ad gangen. 

Alle som holder kontrakten får en overraskelse (fest, gavekort,
pizza osv.) 

Prosjektet så langt er vellykket, 4-5 i 8 klasse røyker (av ca.
100), noen flere i 9 klasse. Støttet økonomisk av Lions. 

Fysisk 
aktivitet: På Sandbakken barneskole er det morgentrim hver dag for 1.

og 2. klasse. Det er laget en trimløype av enkle midler i skole-
bygningen. Løypa består av hinking, hopping, slå hjul, ake ned
trapper, osv. Etter runden i skolebygningen fortsetter elevene
med rockeringer, hoppetau, erteposer og baller.

I Sarpsborg er det tre store Seniordansgrupper som gir et meget
godt tilbud til den eldre delen av befolkningen. 

Kontaktpersoner

Folkehelsekoordinator: Ivar W. Hansen, tlf. 69 11 61 31
e-post: ivar-w.hansen@sarpsborg.com

Frivillighetssentral: Leder Tor Minge, tlf. 69 10 80 45
e-post: tor.minge@sarpsborg.co
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Spydeberg kommune, 4700 innbyggere, har siden 1994 arbeidet med tverrfag-
lige forebyggende og helsefremmende aktiviteter. Kommunen var en av tre pilot-
kommuner i Folkehelseprosjektet (1996-99). Kommunen ble i juni 2002 inn-
lemmet i det internasjonale nettverket av Trygge lokalsamfunn. Spydeberg har
siden 1994 vært aktivt medlem av Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. 

I oktober 2002 ble vedtatt ny kommuneplan hvor Lokal Agenda 21 og Folke-
helse er sentrale tema.

Målet for folkehelsearbeidet er at dette skal bidra til at Spydeberg blir en trygg
og trivelig helse- og miljøkommune. Arbeidet skal være en del av en helhetlig
planlegging og drift i alle virksomheter og beslutningsnivåer.

Områder
• Fysisk aktivitet
• Skader og ulykker
• Kosthold
• Nærmiljøarbeid
• Forebygging av rus
• Psykisk helse

Aktiviteter

Fysisk 
aktivitet: Trimtilbud for seniorer gjennom Grinituntrimmen 55+, Den gylne

spaserstokk og seniordans.

Ungdommens danseverksted etter modell fra prosjektet i Rygge
kommune. 

«Ut på tur – 10 turruteforslag» – et samarbeid med historielaget
om utgivelse av kart med beskrivelse av turruter inkludert kul-
turhistoriske godbiter.

«Familiens sykkeldag» – et fast innslag i kommunens årlige mil-
jøuke.

Skader 
og ulykker: Frivillighetssentralen har i samarbeid med Grønn Oppvekst/

Vollene miljø- og kulturgård delt ut gratis strøsand til eldre for å
forebygge fallulykker. En sikkerhetsbag med artikler og brosjy-
rer er utviklet for utdeling og informasjon ved hjemmebesøk. 

Spydeberg Sanitetsforening har kjøpt inn hoftebeskyttere til
bruk ved sykehjemmets avdeling for demente med sikte på å
forebygge lårbensbrudd. 

Barnas sikkerhetsperm og sikkerhetsbag deles ut av helsesta-
sjonen i forbindelse med foreldremøter o. l. Gjennom helsesta-
sjonen formidles Barnas trafikklubb til alle 3-åringer i kommu-
nen.

Spydeberg kommune www.spydeberg.kommune.no
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Folkehelseparken ble til etter et initiativ
fra befolkningen i Spydeberg, som på
dugnadsbasis opprettet friområdet.
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Kosthold: Sunt kosthold i skoler og barnehager – et samarbeid med Sâffle
kommune i Sverige om det 4-årige prosjektet «Grønn
Oppvekst».

Grønne barnehager med kjøkkenhager – barna lærer å ta vare
på naturen, herunder å plante frukttrær, bærbusker og å dyrke
grønnsaker.

Nærmiljø-
arbeid: Folkehelseparken – en sentrumspark som gradvis har utviklet

seg med aktivitetsmuligheter for barn, unge og eldre. Det er
laget egen brosjyre om parken, som er svært godt besøkt og
benyttet. Den brukes også ved større arrangementer og spesiel-
le festdager i kommunen.

Kommunens lekeplasser er kartlagt og evaluert . Rapporten er
tenkt benyttet av kommunen, lag og foreninger til planlegging, i
forbindelse med dugnader, m.v.

«100-meters skogen» – alle skoler og barnehager har tilgang på
sin egen nærskog, til bruk i undervisning og uteaktiviteter.

Nærmiljøanlegg, en ballbinge, er anlagt i nytt boligområde,
Grååsen.

Forebygging 
av rus: Samtalegrupper i barneskolen. Selvhevdelsesgrupper , separate

jente- og guttegrupper, med rollespill og gruppedynamikk i sam-
tale med tverrfaglig sammensatt voksengruppe. Sosialtjenesten
og barnevern har grupper for barn som trenger et tilrettelagt
spennende ettermiddagstilbud.

«Å ta egne valg» er grupper for 10 kl.- elever i et bredt tverrfag-
lig samarbeid. Lavterskeltilbud på ungdomsskolen er et annet
populært tilbud med stor oppslutning.

Psykisk 
helse:        Under motto  «Mosjon gir helse» er det etablert en egen tur-

gruppe ved dagsenteret som mosjonerer med gåstaver.

Kontaktpersoner

Leder av Folkehelsekomitéen: Ordfører Stein Håland, tlf. 69 83 35 45
e-post: stein.haaland@spydeberg.kommune.no 

Folkehelserådgiver: Gunnar Hjorthaug, tlf. 69 83 35 47
e-post: gunnar.hjorthaug@spydeberg.kommune.no

Frivillighetssentralen: Bodil Flobakk (leder), tlf. 69 83 36 32
e-post: bodil.fs@c2i.net 

Ivrige naboer planter de første eple-
trærne i folkehelseparken på dugna-
den.
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Våler kommune, med sine vel 4.000 innbyggere, har satset på folkehelsearbeid;
med innsats i nærmiljøarbeid fra 1994, fra 1996 som en av tre pilotkommuner i
Folkehelseprosjektet og fra 2000 som deltager i Folkehelseprogrammet .

I 2002 ble «Tverretatlig oppvekstgruppe» etablert med sikte på å samordne fore-
byggende tiltak på tvers av kulturarbeidet, skole-, helse-, sosial- og barneverns-
tilbudet og med politiet som en ny og viktig samarbeidspartner.

I 2002 ble Våler kommune medlem i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner.

Målet for folkehelsearbeidet i Våler er nedfelt i gjeldende kommuneplan:
«Våler’s innbyggere skal oppleve trivsel og trygghet». Kommunestyret har vedtatt
styrings-dokumentet «Folkehelse i Våler 2000+»  som angir retning for innsats-
områder og lokal organisering av arbeidet. 

Områder
• Fysisk aktivitet
• Psykisk helse
• Rusforebygging og røykfrihet
• Kosthold 
• Skader og ulykker
• Nærmiljøarbeid 

Aktiviteter  

Fysisk 
aktivitet: Med utgangspunkt i skolene, barnehagene, ungdoms-klubb, fri-

villige organisasjoner, Bygdesentralen og andre, er det stor bred-
de i aktivitetstilbudet i kommunen. 

Noen eksempler som kan nevnes er midttimeaktiviteter, flere
dansegrupper for ungdom, aktivitet i lysløypa og rundt Middags-
åsen Skisenter,  stavganggrupper og samlet turopplegg i skog
og mark for tryggere opplevelser - der også ulven ferdes.     

For de eldre bidrar frivillige gjennom «Turgruppa» til at beboerne
på sykehjemmet/ i omsorgsboligene kommer seg ut på tur og
har hyggelig samvær hver onsdag.

«Seniordansen» møtes hver fredag på Helse- og sosialsenteret
og samarbeider med dansegrupper i andre kommuner.

Rusfore-
bygging og
røykfrihet: Med bakgrunn i mediaoppslag og kartlegging av rusmiddelbruk

blant ungdomsskoleelever, ble det arrangert 2 temakvelder og
samarbeidet om handlingsplan for håndtering av rus / mistanke
om rus blant ungdom.

I 2002 ble det igangsatt et prosjekt med sikte på å skape røyk-
frie arenaer for barn og unge. 

Våler kommune www.valer-of.kommune.no
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Rundt Kirkebygden ungdomsskole og Vålerhallen iverksettes
dette fra 1. januar 2003. Ungdomsskoleelever vil etter opplæ-
ring ved «Oasen» i Sverige undervise yngre elever for å hindre
røykedebut i ung alder.  

Skader 
og ulykker: «Fiin gammel»-prosjektet  la grunnlaget for folkehelse-arbeidet

for de eldre i kommunen. Sandstrøaksjon hver vinter er et tiltak,
et annet er råd og veiledning til alle over 70 år om hjelpemidler
og  fysiske tiltak som kan forhindre ulykker i hjemmet.

Ved Svinndal skole og barnehage utprøves et svensk program,
kalt «Hitta Vilse», hvor målet er raskt å finne barn som har gått
seg vill, og forhindre at skader og ulykker oppstår. 

Psykisk 
helse: «Trygg oppvekst» – et modningsprogram tilpasset barn i alderen

10-14 år, er et tverretatlig samarbeidsprosjekt videreført ved
Svinndal skole. Målet er å styrke den enkelte elev og  skape et
godt skole- og oppvekstmiljø.

Kosthold: Høsten 2002 ble det gjennomført et prøveprosjekt med utdeling
av frukt og grønt til elever ved alle tre skoler. Ordningen skal
evalueres på alle klassetrinn.

I LA 21-prosjektet «Trygg mat, helse og kultur» er det gjennom-
ført kunnskapskurs, konkurrert om lokale oppskrifter, arrangert
«sunt kosthold»-stafetter i bedrifter, m.v.

Nærmiljø-
arbeid: Bygdesentralen er en arena / samlingspunkt for frivillig innsats

og utspring for aktiviteter, både for nærmiljøet og kommunen for
øvrig. Noen eksempler på aktivitet i 2002:

«Husmannsplasser i Svinndal» – er et nytt samarbeid mellom
historielag, Bygdesentral, skolen, grunneiere, mfl., visjonen er å
bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid.

«Svinndaluka» – et årvisst arrangement i tyttebærtida hver høst
som eies av alle aktører i Svinndal. Her prøves samarbeid og
bygging av positiv identitet i et levende lokalsamfunn, med ulike
aktiviteter og fokus på ressurser.

Kontaktpersoner

Folkehelsekoordinator: Eline Uthus, tlf. 69 28 91 38
e-post: eline.uthus@valer-of.kommune.no

Frivillighetssentral: Jorunn Tinglum, tlf. 69 28 63 16
e-post: jtinglum@online.no 
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Folkehelseprogrammet i Østfold har en totalramme på 15 millioner kroner for
perioden 2001 – 2003.  I henhold til regnskap for Østfold fylkeskommune og
kommunene som deltar i programmet, ble utgiftene fordelt mellom fylkeskom-
munen og kommunene på følgende måte for perioden 2001 – 2002: 

Finansiør
Medgåtte utgifter Budsjett

pr. 31.12.2002 2001 – 2003
Østfold fylkeskommune 3.862.701,- 6.500.000,-

Kommunene 1) 4.146.612,- 7.200.000,-

Fylkeslegen i Østfold 140.000,- 300.000,-

Kommunal og regionaldep. 500.000,- 1.000.000,-

Totalt 8.649.313,- 15.000.000,-

1) Fylkeskommunalt tilskudd for perioden på kr.1.000.000,- er trukket fra kom-
muneandelen.

Som årsrapporten viser, pågår det et aktivt arbeid i kommunene for å gjennom-
føre fylkesplanens folkehelsemål. Imidlertid er kommunene kommet i gang med
sitt arbeid på forskjellige tidspunkter. Medgåtte utgifter pr. 31.12.2002 er derfor
noe lavere enn forutsatt i budsjettet. Folkehelseprogrammet vil være i full drift i
2003.



Vedlegg
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Representantskapet: 
Ordfører Tore Johansen, Aremark kommune
Ordfører Hans Jakobsen, Askim kommune
Ordfører Knut J. Herland, Eidsberg kommune
Ordfører Ole Haabeth, Fredrikstad kommune
Ordfører Simen Gjølsjø, Hobøl kommune
Ordfører John Thune, Rakkestad kommune
Ordfører Jan O. Engsmyr, Sarpsborg kommune
Ordfører Stein Håland, Spydeberg kommune
Ordfører Gretha Thuen, Våler kommune
Fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune

Styret:
Bente Holm Sælid, leder
Peter Kuran
Helge Kolstad
Gretha Thuen
Stein Håland
Jan O. Engsmyr
John Thune

Sekretariatet:
Daglig leder Arvid Wangberg. 
Programkoordinator Knut Johan Rognlien/Finn Martinsen (fra 01.11.02)

Kontaktgruppene:

Deltakere Sunne Trygge Levende
Østfold Østfold Østfold

Folkehelsekoordinator Atle Andersen, Aremark X X X
Folkehelsekoordinator Lars Tore Martinsen, Askim X X
Led. helsesøster Inger Lise Olsen, Askim X
Planlegger Grete Elvenes, Askim X
Folkehelsekoordinator Elsie Brenne, Eidsberg X X X
Folkehelsekoordinator Line Ø. Angeloff, Fredrikstad X
Overingeniør Bente Hornnæs, Fredrikstad X
Prosjektleder Terje Heen, Fredrikstad X
Folkehelsekoordinator Jøran Vårtun, Hobøl X X
Rektor Asbjørn Hjorthaug, Hobøl ungdomsskole X
Folkehelsekoordinator Torild Dramstad Nilsen, Rakkestad X
Led. helsesøster Edel Førrisdal, Rakkestad X
Miljøvernrådgiver Bjørn Petter Løfall, Rakkestad X
Folkehelsekoordinator Ivar W. Hansen, Sarpsborg X
Prosjektleder Elisabeth Martinsen, Sarpsborg X
Kulturkonsulent Marit Pedersen, Sarpsborg X
Folkehelsekoordinator Gunnar Hjorthaug, Spydeberg X X
Helsesøster Grethe Stople, Spydeberg X
Folkehelsekoordinator Eline Uthus, Våler X X
Bygdesentralleder Jorunn Tinglum, Våler X
Helsesøster Tove Nedregotten, faggrp. for helsesøstre i Ø. X
Rådgiver Aage Langeland, Østfold fylkeskommune X X
Idrettskonsulent Jan P. Olsen, Østfold fylkeskommune X X
Rådgiver Vidar Asheim, Fylkesmannen i Østfold X
Programkoordinator Knut J. Rognlien/Finn Martinsen, sekr. X X X

Bilag 1.

,
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Aremark kommune

Lokale deltakere:

Folkehelsekomitéen
Tore Johansen, ordfører (leder)
Atle Andersen, sosialsjef (sekretær)
Berit Bredholt, leder av omsorgsutvalget
Tore Gretland, leder av drifts- og utviklingsutvalget
Elisabeth Thomasrud, leder av oppvekst- og kulturutvalget
Lars Martinsen, representant for de frivillige
Gunnar Ullsrød, SP’s representant
Marthe Espelund, Ungdommens kommunestyre (ARUNG)
Jon Gerhard Johansen, drifts- og utviklingssjef
Inger Lise Gløboden, kulturleder 

Askim kommune

Lokale deltakere ikke avklart i 2002. Påbegynnes primo 2003.

Eidsberg kommune

Lokale deltakere:

Folkehelserådet
Knut J. Herland; ordfører
Ragnhild Østereng; kommuneforeningen
Carina Wattum; elevrådet Mysen videregående skole
Karin Jensen; Gnist / Filadelfia
Mary Ringstrøm; Mysen Sanitetsforening
Henning Tollefsrud; Eidsberg lensmannskontor
Solveig Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon, den norske kirke
Helen Trømborg Barnas mobbeaksjon
Morten Grønvik¸ Idrettsrådet
Johanne Homstvedt;  Ungdomsrådet
Johan Hovdedalen;  Eldrerådet
Harald Støen;  hovedutvalg helse- og sosial
Anichen Sørby;  hovedutvalg undervisning
Finn Rønn;  hovedutvalg for kultur
Einar Christen Lange; hovedutvalg for næring og miljø
Berit Mysen;  hovedutvalg for teknisk
Jan Henrik Thyrhaug; administrasjonssjef
Bente Røen; prosjektansvarlig/ helse- og sosialsjef
Elsie Brenne; prosjektleder/ folkehelsekoordinator

Styringsgruppe
helse- og sosialsjef Bente Røen (leder),
administrasjonssjef Jan-Henrik Thyrhaug, 
kontorsjef Bente Fossheim, 
plan- og økonomisjef Jan Erik Fredriksen, 
personalsjef Henning Sætra, 
leder næring og miljøavd. Hilde Brandsrud, 
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kultursjef Linda Dyrnes, 
skolesjef Roger Skjørten, 
teknisk sjef Kjell Olausen, 
politisk repr (H) Unni Gangnæs, 
politisk repr (A) Eivind Tvedt, 
repr for idrettsrådet Margaret Jakobsen, 
repr for musikkrådet Åge Spaniland, 
folkehelsekoordinator Elsie Brenne (sekretær)

Arbeidsgruppe «Aktiv skoledag»: Rektor, lærere, leder for idrettslag, folke-
helsekoordinator.

Arbeidsgruppe «Helsefremmende arbeidsplass»: Representanter for
Arbeidsmiljøteamet og folkehelsekoordinator.

Arbeidsgruppe «Skoleprosjektet»: Alle ansatte i barnevernet og helsesta-
sjonen, PP-tjenesten, skolekontoret, Østfoldforskning, folkehelsekoordinator.

Arbeidsgruppe «Momarkedet 2002»: Musikkrådet, idrettsrådet, kulturkonto-
ret, næringskonsulenten, folkehelsekoordinator.

Arbeidsgruppe «Levekårsundersøkelse»: Representanter for
Ungdomsrådet, helsestasjonen, folkehelsekoordinator.

Arbeidsgruppe «Folkesti»: Skogetaten, kulturkontoret, folkehelse-
koordinator.

Nettverksgruppe «Rusgruppa»: Representanter for videregående skole,
politiet, barnevernet, fritidsklubben, ungdomsskolen, skolehelsetjenesten.

Lag vi har samarbeidet med i 2002: Eidsberg bondelag, Trømborg idretts-
lag, Høytorp fort skiteam, Barnas mobbeaksjon, Filadelfia Gnist, Hærland IL,
Eidsberg Brass Band, Idrettsrådet, Musikkrådet, Slitu IF, Mental helse.

Fredrikstad kommune

Tverretatlig prosjektgruppe for Lokalsamfunn (folkehelsekomité): 
Tor-Anders Olsen, Plan- og miljøsjef (leder) 
Terje Heen, fagleder lokalsamfunn (sekretær) 
Ole Petter Finess, Arealplansjef 
Rolf Petter Heidenstrøm, Miljøvernrådgiver 
Arne Rekdal Olsen, Omsorg- og oppvekstsjef 
Inger Eilertsen, leder Kultur- og idrettskontoret 
Stein Krogsrud, fagsjef Grunnskoleetaten 
Thorbjørn Hasselgård, fagsjef Familieetaten 
Dagny Arnestad, seksjonssjef for Samfunnskontakt 
Hallvard Romundset, planlegger Teknisk Drift/Prosjektadm. 
Helge Fredriksen, virksomhetsleder Teknisk Drift/Vei 
Svein Rønsen, kommuneoverlege Forebyggende og kurative helsetjenester 
Wenche Ellefsen, koordinator Psykiatri, OO-seksjonen 
Nita Ørmen, spesialkonsulent OO-seksjonen 
Line Ø. Angeloff, folkehelsekoordinator 
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Lokale deltakere:
Folkehelsekoordinator/koordinator «Trygge Fredrikstad» - Line Ø. Angeloff, 
69 30 56 42. E.post: loan@fredrikstad.kommune.no

Koordinator «Levende Fredrikstad» -Terje Heen, leder lokalsamfunnsprosjektet,
69 30 56 35. E.post: tehe@fredrikstad.kommune.no

Koordinator «Sunne Fredrikstad» - Bente Hornnæs, overing. Avd. Miljørettet 
helsevern, 69 30 56 45. E.post: beho@fredrikstad.kommune.no

Leder i folkehelseforum (tverrsektoriell kontaktgruppe for lokalsamfunn), 
Plan- og miljøsjef Tor-Anders Olsen, 69 30 56 09. 
E.post:  toao@fredrikstad.kommune.no

Kontaktpersoner (daglig leder) frivillighetssentralene: 
Sentrum: Kate Hoel, tlf. 69 31 68 70. E.post: sentrum@frivillig-fredrikstad.no
Østsiden: Hilde Hovland, tlf. 69 32 82 08. E.post: friost@online.no
Onsøy: Hans Glomsrud, tlf. 69 36 57 77 / 69 36 57 79. 
E.post: frions@online.no

Forebygging av skader og ulykker: Teknisk Drift, Plan- og miljøseksjonen,
Omsorg- og Oppvekstsseksjonen, Idrettsseksjonen, Informasjonsavdelingen,
Avd. miljørettet helsevern, barnetalsperson, lokalsamfunn, skoler, barnehager,
politiet, Trygg Trafikk, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg/Statens Vegvesen, NAF
avd. Fredrikstad, eldresentra/oomsorgssentra, sykehjem, helsestasjonene,
bedriftshelsetjenesten, HMS-avdelingen, ergoterapeuttjenesten/hjemmetjenes-
ten, frivillighetssentralene, Kiwanis oa. foreninger og lag, Mineberget Industrier,
Servicetorget, politikere m.fl.

Psykisk helse/barn og unges oppvekst: OO-seksjonen, skoler, politi, PPT,
helsevern for barn og unge, forebyggende team, barnevern, aktivitetstilbud for
barn og unge, barnetalsperson, skolehelsetjenesten, distriktspsykiatrisk senter,
Statens oppvekstteam, fylkeskommunen, Rus- og kriminalitetsforebyggende
råd, oppvekstutvalg m.fl.

Levende lokalsamfunn/bærekraftig utvikling: Lokalsamfunnsprosjektet,
lokale representanter (skoler, barnehager, ungdomsklubber, helselag, turlag,
Nasjonalforeningen, historielag, foreninger, næringsliv, organisasjoner, kommu-
nale etater m.fl.), Idrettskretsen, Fredrikstad Idrettsråd, Fredrikstad Bedrifts-
idrettsråd, HMS-avdelingen, Fredrikstad Miljøforum, Plan- og miljøseksjonen,
Kultur/Idrettsseksjonen, Informasjonsseksjonen, Teknisk Drift, Pedagogisk sen-
ter, Miljøheimevernet, Øra miljøutvalg, næringsliv m.fl.

Refleksaksjon på Tollbodplassen november 2002 (kilde: Demokraten) 

Ergoterapeutene demonstrerer "sikker-
hetsbagen" som brukes ihjemme-
tjenesten (kilde: Plankebæreren) 
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Hobøl kommune

Lokale deltakere ikke avklart i 2002. 

Rakkestad kommune

Lokale deltakere:

Folkehelseforum:
John Thune, ordfører
Gunlaug Olaussen, eldrerådet
Anna Gjerstad, rådet for funkssjonshemmede/ reumatikerforeningen
Lise Dybvik, ungdomsrådet
Arve Solbrekke, leder i FAU ved Østbygda skole
Vibeke Asplund, leder i FAU ved Kirkeng skole
Bjørn Skaug, Rakkestad og Degernes brannkasse
Harriet Olsen, frivillighetssentralen/ styreleder
Håkon Stubberud, kirkelig fellesråd/ diakonien
Eva Lund, helselaget Solglimt
Mona Nymo, politiker
Kåre Østby, politiker
Vidar Sæves, politiker
John Egil Nåmdal, lensmann
Tormod Graff, bondelag
John Heen, næringsforeningen
Heidi Hauge, barnehagekonsulent
Edel Førrisdahl, ledende helsesøster
Terje Olav Eriksen, rådmannens plan- og utviklingsgruppe/ helse- og sosialsjef
Torild D. Nilsen, folkehelsekoordinator

Arbeidsgruppe «Trygge Rakkestad»: Politiker, eldrerådet, Rakkestad og
Degernes brannkasse, kriminalforebyggende råd, kirken, forebyggende brann-
vern, trafikksikkerhetsansvarlig, undervisningsetaten, teknisk sjef, folkehelseko-
ordinator.

Ressurssgruppe til «Trygge Rakkestad» – Trygge eldre: Eldrerådet, ergo-
terapeut, kvalitetskoordinator PRO, hjemmetjenester og PU, sykehjem, helse-
og velferdssenteret, frivillighetssentralen.

Ressurssgruppe til «Trygge Rakkestad» – Trygge barn og unge: Helse-
stasjonen, barnehagen, skolen, FAU, elevråd, skole- og barnehageetaten,
Rakkestad og Degernes brannkasse.

Arbeidsgruppe «Sunne Rakkestad»: Politiker, helselaget Solglimt, forening-
en Voksne for barn, bedriftshelsetjenesten, undervisningsetaten, inneklimaveile-
der/renholder, helsesøster, helse- og sosialsjef, folkehelsekoordinator.

Ressurssgruppe til «Sunne Rakkestad» – Psykososial gruppe:
Foreningen Voksne for barn, skolesjefen, barnehagekonsulenten, helsesøster,
ruskonsulent, aktivitetsleder kultur, helse- og sosialsjef, folkehelsekoordinator.



39

V
e

d
le

g
g

Prosjektgruppe til «Sunne Rakkestad» – «Røyfritt Rakkestad for barn
og unge»: Elevrådet, lærer, helsesøster, aktivitetsleder kultur, Indre Østfold
Næringsmiddeltilsyn, folkehelsekoordinator.

Prosjektgruppe til «Sunne Rakkestad»  -  «Helsefremmende arbeids-
plasser»: Bedriftshelsetjenesten, Rakkestad kommune/AMU, personalkon-
sulenten, Diplom-Is hovedverneombud, Sentralvaskeriet/hovedtillitsvalgt, Prior
Øst/personalsjef. 

Arbeidsgruppe «Levende Rakkstad»: Politiker, rådet for funksjonshem-
mede, kirkelig fellesråd, frivillighetssentralen, 4H, undervisningsetaten, miljø-
vernkonsulenten, kultursjefen, folkehelsekoordinator. 

Komité for lokal markering av helsevesenets 400-års-jubileum: Lokal-
samlingene og historielaget, pensjonert helsesøster, kommunelege, avdelingsle-
der sykehjem, apotek, folkehelsekoordinator.

Lag som vi har samarbeidet med i 2002 (dvs utført tiltak sammen
med): Helselaget Solglimt, Voksne for barn.

Sarpsborg kommune

Lokale deltakere:

Tverrsektoriell gruppe - «Forebyggingsgruppa»
Hjalmar Kjell Kristiansen Kultur og oppvekst                
Hans Erik Hansen Teknisk                                 
Øyvind Werner Johansen Seksjon helse, miljø og forebygging                   
Gry Solberg Pleie og omsorgstjensten        
Marit Pedersen SiS /kultur og oppvekst          
Peter Schönen Nærmiljøtiltak                       
Ivar W. Hansen Folkehelsekoordinator          
Elisabeth Martinsen Prosjektleder «Fiin Gammel» 

Arbeidsgruppa for «Fiin gammel» består av følgende: Representanter
for Skjeberg Sanitetsforening, hjemmetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten,
brannvesenet, Lions-klubbene, prosjektleder «Fiin gammel».

Ulykkesforebyggende team barn og unge: Representanter for helsesøs-
tertjenesten.

Samarbeidende lag og foreninger: Lions-klubbene i Sarpsborg, Skjeberg
Sanitetsforening.
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Spydeberg kommune

Lokale deltakere: 

Folkehelsekomiteen:
Stein Håland (ordfører) 
Anne Kristoffersen (leder komite for  oppvekst og omsorg) 
Marta D. Lindås (leder komite for miljø og teknikk)
Frivillighetssentralen i Spydeberg v/Bodil Flobakk
Sanitetsforeningen v/ Kjellaug Vatle
Helsesportslaget v/ Torgunn Hoff 
Kvinne- og familieforbundet v/Grete Frogn Brænd/ Randi Frøberg
Røde Kors v/Ann Mari Holstad
Spydeberg menigheters fellesråd v/Astrid Hermstad
Bondekvinnelaget v/Bente Liverud
Idrettsrådet  v/Anne Langfjell/ Gunnar Harstad
Speiderne v/Kristoffer Werner
Historielaget v/Anne Sofie Hoff 
Spydeberg idrettslag v/Fred Larsen
Spydeberg lensmannskontor v/Steinar Svendsen
Gunnar Hjorthaug, ( folkehelserådgiver,sekr)

Styringsteam - Spydeberg trygg kommune
Lensmann, Steinar Svendsen
Spydeberg Næringsforum, Synnøve Olausen  
Ordfører, Stein Håland
Rådmann, Anne Marie Glosli

Eldreteamet: Representanter for Overformynderiet, pensjonistforeningen,
eldrerådet, Spydeberg Sanitetsforening, Spydeberg Røde Kors,  kommunefysio-
terapeut, hjemmetjenestene, folkehelsekoordinator. 

Barne og ungdomsteamet: Representanter for menighetenes fellesråd,
skolen, Ungdommens kommunestyre, SAU, skolehelsetjenesten, barnehagen,
skolen, speiderne, Ungdomsklubben, Idrettsrådet, kulturetaten, kirkekontoret,
folkehelsekoordinator.

Trafikkteamet: Representanter for Indre Østfold Bedriftssenter/NAF, lens-
mannskontoret, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, rådet for funksjonshemmede,
oppvekstetaten, teknisk etat, rådmannen, folkehelsekoordinator.
Jan Gander, Indre Østfold Bedriftssenter/NAF (Forfall)

Kriminalitetsforebyggende forum: Rådmannen, frivillighetssentralen, bar-
nevernet, kultur, helsesøstertjenesten, kirkeverge, kommunelege, PPT, fritids-
klubb, skoleledere, Ungdommens kommunestyre, ruskonsulenten, Grønn
Oppvekst Vollene, lensmann, folkehelsekoordinator. 

Arbeidsgruppe «Frukt og grønt»: Helsesøster, ernæringsfysiolog, barneha-
gene, folkehelsekoordinator.

Arbeidsgruppe «Grønn Resept»: Kommunefysioterapeut, kommunelege,
helsesøster, folkehelsekoordinator.
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Arbeidsgruppe «Folkesti»: Representanter for Stigruppa, historielaget,
folkehelsekoordinator.

Prosjekt Grønn Oppvekst: Rådmannen, landbruksetaten, barnevernet, folke-
helsekoordinator.

Lag som vi har samarbeidet med i 2002: Frivillighetssentralen i Spyde-
berg, Sanitetsforeningen, Helsesportslaget, Kvinne- og familieforbundet, Røde
Kors, Spydeberg menigheters fellesråd, bondekvinnelaget, Idrettsrådet, spei-
derne, historielaget, Spydeberg Idrettslag, Spydeberg bondelag. 

Våler kommune

Lokale deltakere: 

– Alle skolene – frukttilbud   
– Kirkebygden skole – elever, ansatte og foreldre; kostholdsprosjekt, aktivitets-

tiltak, «røykekomite» og røykfri arena 
– Våler idrettsrådet / V/S-idrettslag, skolehelsetj. og Næringsmiddeltils.- røykfri

arena 
– Svinndal skole – «Trygg oppvekst» og «Hitta Vilse» 
– Skolekontoret og skolehelsetjenesten – «Trygg oppvekst»
- Høyskolen i Østfold og Østnorsk kompetansesenter for rus, Sanderud- «Trygg

oppvekst»
– Svinndal barnehage og Kvinners frivillige beredskap, sentralt – «Hitta Vilse» 
– Pleie og omsorg – «Fiin gammel»-arbeid
– Pensjonistforeningen og Eldrerådet – «Fiin gammel»
– «Turgruppa» og «Seniordansen» - «Fiin gammel»  
– Moss interkommunale brannvesen – markedsdag og brannvernkurs 
– Statens veivesen, Trygg trafikk og NAF – markedsdag/ sykkelprøve, refleks-

utdeling til flyktninger og refleksvester til alle 1. klassinger
– KLUSS, ungdomsorganisasjon mot rus - kartlegging av rusmiddelbruk
– Våler lensmannskontor og Moss politikammer – forebyggende arbeid for

ungdom
– Kulturkontoret – aktiviteter for ungdom, tilrettelegger for nærmiljøanlegg  
– Bygdesentralen – samarbeider om flere prosjekter og tiltak, ungdomsklubb 
– Skjelfoss gård - Prep-kurs
– AOF – røykesluttkurs  
– Frivillige organisasjoner i Våler og Svinndal



42

V
e

d
le

g
g

Folkehelseprogrammet «Livets Kvalitet»

SAMARBEIDSAVTALE

Mellom Østfold fylkeskommune, heretter kalt ØFK og kommunene……………
vedrørende gjennomføringen av folkehelseprogrammet «Livets Kvalitet».

Avtalen omhandler følgende punkter:

1. Forankring
Programmet er forankret i fylkesplanen «Østfold 2000+» og gjennomføres
etter plan av 10.mai 1999. Programmet ventes fullført innen 31.desember
2003.

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 stra-

tegier 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.

3. Strategier
Formålet skal realiseres gjennom strategiene «Trygge Østfold», «Sunne Øst-
fold» og «Levende Østfold».

Formålet med «Trygge Østfold» er innen 2004 å vise at en aktiv skadefore-
byggende innsats bedrer livskvaliteten for befolkningen og reduserer
omfanget av skader på grunn av ulykker og vold.

Målene er å:
– Sette skadeforebygging på dagsorden
– Legge forholdene til rette for tryggelokalsamfunn og eliminere skade- og

ulykkesfeller.
– Mobilisere nærmiljøene til innsats.
– Samarbeide «på tvers» om løsningene.
– Øke kompetansen om forebygging av skader og ulykker.
– Dokumentere omfang og effekter.

Formålet med «Sunne Østfold» er å vise at positive levevaner, reduksjon av
helseskadelige forhold og styrking av forebyggende innsats minsker risi-
koen for livsstils-og inneklimasykdommer, belastningslidelser og psyko-
sosiale problemer.

Målene er å:
– Fremskaffe best mulig kjennskap til og oversikt over forekomsten av de

vanligste sykdomsgruppene i Østfold.
– Samordne informasjonen, rådgivingen og veiledningen fra primær,- kom-

mune- og spesialisthelsetjenesten samt frivillige organisasjoner.

Bilag 2.

,
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– Lage konkrete mål- og samahandlingsplaner.
– Dokumentere effekten av innsatsen.

Formålet med «Levende Østfold» er å stimulere til aktive og levende lokal-
samfunn der helse, miljø og kultur ses i sammenheng.

Målene er å:
– Skape møteplasser.
– Bryte sosial isolasjon.
– Legge forholdene til rette for befolkningsmedvirkning.
– Stimulere det lokale engasjementet.

4. Samarbeid om løsninger
Det samarbeides med aktuelle faggrupper, instanser og frivillige organisa-
sjoner / grupper om tiltak og løsninger for å gjennomføre formål og strate-
gier.

5. 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 kommunene sammen med fylkes-
kommunen skal være likeverdige partnere mht. styring, programutvikling og
gjennomføring. Fylkeskommunens og kommunenes deltakelse er forankret
i fylkestings- og kommunestyrevedtak.

Fordelingen av ansvaret mellom ØFK og kommunene for programmet skal
være følgende:

ØFK:
1. Hovedansvar for koordinering og kvalitetssikring av hele programmet når

det gjelder:
– Planutvikling
– Gjennomføring
– Kontroll og rapportering.

2. Administrere fellestjenester og innsats av personell- og kontorressurser.
3. Ansvar for bruk av fylkeskommunens egne midler.

Kommunene:
1. Medansvar for hele programmet inklusive deltakelse i fellesprosjekter.
2. Ansvar for initiering og planlegging av lokale prosjekter, inklusiv aktiv med-

virkning i gjennomføringen av disse.
3. Ansvar for kommunens medfinansiering i prosjektene.
4. Innsats av lokale personell- og kontorressurser.

6. Programstyre og sekretariat
Gjennomføringen av folkehelseprogrammet ledes av et styre som sorterer
under «Samhandlingsforum». «Samhandlingsforum» oppnevner i sin midte
styret som består av representanter fra deltakende kommuner og fylkes-
kommunen. Styreleder rapporterer til koordineringsgruppen for
«Samhandlingsforum». Styret kan opprette arbeidsutvalg på fem – syv med-
lemmer.

Styrets viktigste rolle / ansvar er som følger:
1. Beslutte bruken av sentrale programmidler etter innstilling fra sekreta-

riatet.
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2. Sikre gode rutiner / systemer for programarbeidet, herunder:
– Økonomistyring
– Prosjektgjennomføring
– Rapportering.

3. Rapportere status / resultater i programarbeidet gjennom årsmelding og
halvårsrapporter.

4. Fastsette retningslinjer for sekretariatsleder og være administrativt styre
for sekretariatet.

Sekretariat
Sekretariat sorterer under styret og sekretariatslederen rapporterer til styret.
Sekretariatet må ha den nødvendige spisskompetanse og være bemmanet
slik at det til enhver tid kan gjennomføre sine oppgaver.

7. Økonomi
Ressursbruken i folkehelseprogrammet vil være tredelt:
– Finansiering av fellestjenester, herunder drift av sekretariatet.
– Finansiering av fellesprosjekter.
– Finansiering av lokale aktiviteter og prosjekter.

ØFK vil innenfor budsjettets rammer finansiere driften av sekretariatet. 
Fellesprosjekter er tiltak som flere av partnerne deltar i.  Slike prosjekter kan
ha ulik deltakelse og ulik karakter. Finansiering av fellesprosjekter og lokale
prosjekter og aktiviteter, gjøres etter vedtak i programstyret innnefor de øko-
nomiske rammer som stilles til dispsosisjon for gjennomføringen av folke-
helseprogrammet. 

ØFK sin andel i fellesprosjekter og lokale tiltak begrenser seg inntil en halv-
part av kostnadene. Den andre delen finansieres av den eller de kommuner
som deltar i de aktuelle tiltakene. Forholdet mellom ØFK og den enkelte
kommune som får tilsagn reguleres gjennom egne tilsagnsbrev.

I tillegg til egenfinansieringen fra ØFK og kommunene kan det søkes om
bidrag fra statlige instanser og andre kilder. Slike bidrag regnes som ekstern
finansiering og kan ikke inngå som en del av egenfinasieringen.

8. Oppsigelse
Avtalen løper i et år regnet fra ………, og kan deretter sies opp av begge
parter med tre måneders frist.

9. Tvistebestemmelser
Dersom det skulle oppstå tvister om forståelsen av denne avtalen, skal tvis-
ten søkes løst ved forhandlinger mellom partene. For øvrig gjelder bestem-
melsene i tvistemålslovens kap.32.

10. Reforhandlinger
Partene er innforstått med at lovendringer eller endrede driftsforutsetninger
kan føre til at avtalen må reforhandles.

Sarpsborg den………………

Østfold fylkeskommune …………kommune
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