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Befolkningskartlegging, Oss i Østfold 2019

Sammendrag av saken:
Folkehelseundersøkelsen «Oss i Østfold» 2019
Østfold Fylkeskommune har kartlagt befolkningens opplevelse av hvordan de har det og
hvordan de opplever nærmiljøet sitt (jfr. Folkehelseloven §5). Kunnskapen skal brukes av
fylkeskommunen i plan- og utviklingsarbeid. Resultatene vil også kunne brukes av hver enkelt
kommune i Østfold, i lokal tilrettelegging av folkehelsearbeidet.
Kartleggingen prøver å finne svar på følgende: Hvordan har du det, og hvordan trives du i
lokalmiljøet ditt? Spørsmålene handler om helse, trivsel og andre forhold som har betydning for
folkehelsa. Undersøkelsen er sendt ut til 70.000 østfoldinger i den største
folkehelseundersøkelsen gjennomført i Østfold.
Det er en lovpålagt oppgave for kommuner og fylkeskommuner å ha oversikt over
folkehelsetilstanden blant innbyggerne sine. I folkehelsearbeidet må kommunen og
fylkeskommunen være særlig oppmerksomme på utviklingstrekk som kan skape eller
vedlikeholde sosiale eller helsemessige problemer og forskjeller. Derfor inneholder
undersøkelsen mange spørsmål rundt levekår, lokalmiljø og oppvekst.
Vedlagt er statistiske tabeller for Halden, der alle kartleggingens spørsmål presenteres.
Totalt for Halden.
Sammenlikningsgrunnlag for hele fylket.
Nedbryting etter bydel, Halden 1 (sentrum), Halden 2 (Halden nord), Halden 3 (Halden syd).
(Se vedlagt kart.)

Vedlagt er også en tabell over de svarene hvor Halden skiller seg signifikant fra resten av fylket.
(Resultat hvor Halden ligger signifikant over fylket er markert med grønt. Resultat hvor Halden
ligger signifikant under er markert med rødt.)
Etter hvert kommer det også en fylkesrapport med oversikt over alle kommunene i Østfold, samt
en teknisk rapport om undersøkelsen, utvalg og metode. En fylkesrapport vil vise forskjeller
internt i fylket og om Halden skiller seg ut sammenlignet med de andre østfoldbyene.
Østfold fylkeskommune har planer om å arrangere en konferanse om befolkningsundersøkelsen
i løpet av høsten 2019. Her bør en dypere analyse av resultatene gi innsikt i hvordan
undersøkelsen kan forstås og om dette får konsekvenser for folkehelsearbeidet.
Noen resultater og særtrekk kan det likevel være verdt å trekke fram her. Haldenserne har lavere
tiltro til kommunestyret enn i Østfold generelt. Innbyggerne føler sterkere tilhørighet til bosted
enn ellers i Østfold. I Halden er det færre som eier egen bolig enn i Østfold for øvrig. Dette er et
sentrumsfenomen. Befolkningen i sentrum har vesentlig lavere inntekt enn de som bor i
periferien og Østfold. Folk i Halden nord og syd er langt mindre tilfreds med kollektivtrafikken,
mens sentrum ligger på snittet i Østfold. I Halden er det flere med utdanningsnivå
høyskole/universitet 4 år eller mer enn i fylket for øvrig.
I tillegg er det veldig interessant med forskjellene mellom de ulike sonene. Det er markert
forskjell på sentrum og periferi. Sone 1 er typisk svar fra noen som bor sentrumsnært. De føler
seg bl.a. mindre trygge enn i de andre områdene. Når det gjelder trivsel i nærmiljø skiller
Halden seg ut på flere punkter, men samtidig er det store forskjeller internt i byen.
Sammenliknet med Østfold er det blant annet mindre viktig i Halden å kjenne naboene sine, mer
viktig å få være i fred, mindre viktig med tilgang på butikk og spisested i nærmiljø, mer viktig
med utsikt til natur, mindre viktig med gode gang- og sykkelveier og mer viktig med
kulturtilbud for å trives i nærmiljøet. Her er det større variasjon i resultatene mellom bydelene i
Halden enn mellom Halden og Østfold generelt. Se for øvrig spørsmål Q032 for å få med
detaljene i variasjonen.
Det vil bli spennende å se fylkesrapporten og få en dypere innføring i betydningen av resultatene
på en konferanse om befolkningsundersøkelsen.
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