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Prolongering av partnerskapsavtale med Østfold fylkeskommune om Østfoldhelsa
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Halden kommune er en del av partnerskapet Østfoldhelsa. Partnerskapsavtalen gjelder for perioden
2016 – 2019. Denne skulle ha vært revidert for perioden 2020 – 2023. Halden kommune har fått
invitasjon til å prolongere partnerskapsavtalen med Østfold fylkeskommune.
Kommunedirektørens innstilling:

Halden kommune prolongerer partnerskapsavtalen med Østfold fylkeskommune om Østfoldhelsa
i minimum 2 år – eller til ny avtale kan inngås.
Saksutredning:
Bakgrunn
Østfold har vært foregangsfylke i å utvikle folkehelsearbeidet. De første partnerskapsavtalene om
samarbeidet i Østfoldhelsa ble inngått i 2002. Siden har samtlige kommuner i fylket sluttet seg til dette
partnerskapet, sammen med Østfold fylkeskommune, sykehuset Østfold, høgskolen i Østfold og
frivilligsentralene.
Folkehelsearbeidet i Østfold er organisert i folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa. Alle kommuner i
Østfold og Østfold fylkeskommune deltar i dette samarbeidet. Til grunn for partnerskapsarbeidet mellom
fylkeskommunene og kommunene er det utarbeidet egen partnerskapsavtale. Partnerskapsavtalene
gjelder for perioden 2016 – 2019. Disse skulle ha vært revidert for perioden 2020 – 2023. En

reforhandling og videreutvikling av avtalen er foreløpig ikke blitt fulgt opp på grunn av omleggingen til
Viken fylkeskommune.
For å sikre forutsigbarhet for kommunene etter 2020, og ivaretagelse av folkehelsearbeidet i
Østfold, ble det fremmet sak for fylkestinget i Østfold 20.6.2019 med forslag om å prolongere
partnerskapsavtalen. Fylkestinget gjorde følgende vedtak:
1. Kommunene i Østfold inkludert nye Moss kommune og Indre Østfold kommune,
inviteres til å prolongere partnerskapsavtalen med Østfold fylkeskommune om
Østfoldhelsa med minimum to år – eller til ny avtale kan inngås.
2. Østfold fylkeskommune anbefaler nytt fylkesting i Viken å sette ned et politisk
interimsstyre for Østfoldhelsa så raskt som mulig etter fylkes- og kommunevalget, der
kommunene er i flertall.
Halden kommune har fått invitasjon til å prolongere partnerskapsavtalen med Østfold fylkeskommune om
Østfoldhelsa med minimum 2 år – eller til ny avtale kan inngås.
Vurderinger:
Det er kommunedirektørens vurdering at Halden kommune vil ha betydelig nytte av å være i
partnerskapet Østfoldhelsa. Det er spesielt viktig for å oppnå økt bevissthet i folkehelsearbeidet.
Partnerskapet bidrar til at det kan igangsettes større prosjekter hvor flere kommuner kan samarbeide om å
nå felles mål. Halden kommune har deltatt i flere. «Friskliv 2-12, helsefremmende skoler og barnehager,
flere freske folk, og trygge lokalsamfunn» er eksempler på prosjekter som har bidratt til gode
folkehelsetiltak i kommunen, og som har vist seg levedyktige etter prosjektperiodene er over.
Partnerskapet Østfoldhelsa deler også ut folkehelsemidler etter søknad hvert år. Kr.3.000 000 ble fordelt i
2019. Dette er midler forbeholdt medlemmer i partnerskapet. Halden kommune fikk for 2019 kr. mer enn
500.000 til ulike prosjekter. I tillegg fikk vi kr. 200.000 til å jobbe sammen med Halden videregående
skole om tiltak for ungdom. Ut over dette fikk Halden kommune «røremidler» som fordeles etter søknad
til kommunene som jobber for at skolene skal bli helsefremmende. Halden har fått en stor andel av
midlene de siste 3 årene, og resultatene kan vi se ute på alle kommunens skoler i form av utekjøkken,
kajakker, nye lekeplasser, nye måter å lære på med innbakt aktivitet, og nye rutiner på matlaging og
kosthold med mere.
Østfoldhelsa initierer prosjekter som er i tråd med nasjonale føringer og hjelper kommunene på den måten
med å etterleve disse. Partnerskapet er en viktig faktor for kommunene for å kunne etterleve
folkehelselovens krav om helhetlig og tverrsektorielt arbeid, og for å fremme befolkningens helse og
trivsel.
Halden kommune har store ulikheter i helse. Folkehelseprofilen fra folkehelseinstituttet har de siste årene
vist at det er stor ulikhet i levealder basert på hvilket utdanningsnivå man har. Østfoldhelsa satser på flere
tiltak for å utjevne sosiale ulikheter. Tiltakene er rettet både mot eldre og mot barn og unge. Det gjøres en
særlig satsing på tiltak som påvirker læring hos barn og unge. I tillegg gjøres det generelle tiltak som
deltakelse i nettverksarbeid for å se på utjevning av sosiale ulikheter i bysamfunn i Østfold hvor det gjøres
en felles innsats mot felles utfordringer.
Ved å inngå avtalen forplikter kommunen seg til å delta på partnerskapsmøter. Kontaktperson fra Halden
kommune vil være folkehelserådgiver.
Partnerskapsavtalen svarer til forventningene i folkehelseloven om partnerskap som arbeidsform for
folkehelsearbeidet, og gir Halden kommune muligheten til å samarbeide tett med andre fagmiljøer og
fagpersoner.
Kommunedirektøren anbefaler at Halden kommune prolongerer partnerskapsavtalen for den foreslåtte
perioden.

Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
X Økonomiske forhold
Personalspørsmål
X Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
X Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell
X
utforming
Forhold som gjelder
samfunnssikkerhet/beredskap

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
X Forhold som gjelder eldre
X Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:






Økonomiske forhold gjelder i denne saken muligheter til å søke folkehelsemidler samt tips og
informasjon fra partnerskapet om mulige kilder til prosjektmidler.
Næringsutvikling kan være at lokale bedrifter kan bli involvert i ulike tiltak som settes i gang. Det
kan være at det skal arrangeres konferanser i Halden, eller at næringslivet blir involvert direkte i
prosjekter..
Flere av prosjektene er rettet mor barn og unge og mot eldre.
Universell utforming er en del av folkehelsearbeidet, og Halden jobber aktivt for å nå nasjonale
mål.
Østfoldhelsa arbeider med folkehelse som tema.

Løsningsalternativer:

1. Halden kommune prolongerer partnerskapsavtalen med Østfoldhelsa i minimum 2 år, eller til ny
avtale kan inngås. Kommunen fortsetter arbeidet i felles prosjekter, samt beholder mulighet til å søke
folkehelsemidler. Kommunen deltar aktivt i fellesskapet og henter læring og muligheter fra
partnerskapet.
2. Halden kommune prolongerer ikke partnerskapsavtalen med Østfoldhelsa. Alle felles prosjekter
avvikles og det vil ikke være mulighet til å søke Østfoldhelsa om penger til folkehelseprosjekter.
Halden kommune vil ikke kunne være med i felles utviklingsarbeid for folkehelsa i Østfold.

Konklusjon
Halden kommune vil ha stor nytte både faglig og økonomisk av fortsatt å være en del av partnerskapet
Østfoldhelsa.
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