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Saker til behandling
PS 37/2015 Beste tiltak 2015
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
Forslag til to vinnere legges fram i møtet.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Representanten Inger Christin Torp (Ap) fremmet følgende forslag til vinnere:
1.
Brekkerød barnehage, Halden - Fullverdig mellommåltid; korn, grønnsaker og frukt.
2.
Skjønhaug skole, Trøgstad «Løp og spis»-boken. Lokalkunnskap, matglede og
bevegelsesglede.
Votering:
Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret i Østfoldhelsas vedtak 09.11.2015:
Vinnere til konkurransen «beste tiltak» er:
1.
Brekkerød barnehage, Halden - Fullverdig mellommåltid; korn, grønnsaker og frukt.
2.
Skjønhaug skole, Trøgstad «Løp og spis»-boken. Lokalkunnskap, matglede og
bevegelsesglede.

PS 38/2015 Nye nasjonale retningslinjer for mat i skolen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen (1.10.2015) erstatter Østfold
fylkeskommunes retningslinjer for «Mat i kantina» (2009).
Det tilbys kompetanseheving for alle ansatte i kantiner som drives i fylkeskommunens
virksomheter. Skoleledere, elevråd, folkehelsekoordinator og helsesøster ved de
videregående skolene inviteres til deler av kompetansehevingsarbeidet.
Arbeidet evalueres i etterkant, og Opplæringskomiteen orienteres om resultatet.
Opplæringen organiseres av folkehelseseksjonen og dekkes av folkehelseseksjonens budsjett
for arbeid med kantiner.
Krav og forventninger i nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen innarbeides
når det inngås nye kontrakter med drivere av private kantiner, og når det skal utarbeides ny
innkjøpsavtale for matvarer.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret i Østfoldhelsas uttalelse 09.11.2015:
Nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen (1.10.2015) erstatter Østfold
fylkeskommunes retningslinjer for «Mat i kantina» (2009).
Det tilbys kompetanseheving for alle ansatte i kantiner som drives i fylkeskommunens
virksomheter. Skoleledere, elevråd, folkehelsekoordinator og helsesøster ved de
videregående skolene inviteres til deler av kompetansehevingsarbeidet.
Arbeidet evalueres i etterkant, og Opplæringskomiteen orienteres om resultatet.
Opplæringen organiseres av folkehelseseksjonen og dekkes av folkehelseseksjonens budsjett
for arbeid med kantiner.
Krav og forventninger i nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen innarbeides
når det inngås nye kontrakter med drivere av private kantiner, og når det skal utarbeides ny
innkjøpsavtale for matvarer.

PS 39/2015 Status på arbeidet med Inkluderende Østfold (2014-2016)
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Status i arbeidet med prosjektet «Inkluderende Østfold» 2014-2016 tas til orientering.
Inkluderende Østfold forlenges i 2 år til ut 2018.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret i Østfoldhelsas uttalelse 09.11.2015:
1.
2.

Status i arbeidet med prosjektet «Inkluderende Østfold» 2014-2016 tas til orientering.
Inkluderende Østfold forlenges i 2 år til ut 2018.

PS 40/2015 Oppfølging av forprosjektet Fri Villig (2015-2016)
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Det bevilges ytterligere 300.000 kroner til Ungt Entreprenørskap som overtar
prosjektledelsen på Fri Villig. Det dekkes over budsjettet for folkehelse.
Det avklares med Helsedirektoratet at endringer i prosjektbeskrivelsen godkjennes
slik at det ikke får konsekvenser for statstilskuddet.
Styreleder og nestleder i Østfoldhelsa gis fullmakt til å godkjenne justert
prosjektbeskrivelse.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret i Østfoldhelsas uttalelse 09.11.2015:
1.
2.
3.

Det bevilges ytterligere 300.000 kroner til Ungt Entreprenørskap som overtar
prosjektledelsen på Fri Villig. Det dekkes over budsjettet for folkehelse.
Det avklares med Helsedirektoratet at endringer i prosjektbeskrivelsen godkjennes
slik at det ikke får konsekvenser for statstilskuddet.
Styreleder og nestleder i Østfoldhelsa gis fullmakt til å godkjenne justert
prosjektbeskrivelse.

PS 41/2015 Søknad fra Bowls Norge til støtte til arbeidet med carpet bowls i
Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fra midler avsatt til folkehelsearbeid, bevilges det 100.000 kroner til Bowls Norges arbeid
med carpet bowls.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret i Østfoldhelsas uttalelse 09.11.2015:
Fra midler avsatt til folkehelsearbeid, bevilges det 100.000 kroner til Bowls Norges arbeid
med carpet bowls.

PS 42/2015 Egenevaluering - Østfoldhelsa 2012-2015
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
Styret i Østfoldhelsa 2012-2015 godkjenner rapporten, og ser positivt på om styret i
Østfoldhelsa for perioden 2016-2019 bruker rapporten i sitt arbeide.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret i Østfoldhelsas vedtak 09.11.2015:
Styret i Østfoldhelsa 2012-2015 godkjenner rapporten, og ser positivt på om styret i
Østfoldhelsa for perioden 2016-2019 bruker rapporten i sitt arbeide.

PS 43/2015 Lokal kompetanseoppbygging for å imøtekomme prinsippet om
helse i alt (2015-2017)
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

2.

Kommuner i Østfoldhelsa som ønsker å samarbeide med fylkeskommunen om lokale
folkehelseminarer støttes med kroner 20.000, forutsatt at kommunen selv stiller en
tilsvarende egenandel til rådighet. De fylkeskommunale egenandelene tas av midler
avsatt til folkehelsearbeid.
Det forutsettes at kommunene velger å prioritere minst ett av følgende temaer:

3.

Politikeropplæring, generelt folkehelsearbeid, samarbeid med frivilligheten,
helsekonsekvensvurderinger, sosiale ulikheter i helse og arbeid for å øke
gjennomføringsgraden i videregående skoler.
I første omgang prioriteres de kommuner som har lavest folketall.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
I punkt 2 legges inn stedsutvikling.
Punkt 3 slettes.
Votering:
Punkt 1 – fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 – fylkesrådmannens forslag med Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 – fylkesrådmannens forslag fikk ingen stemmer og falt.

Styret i Østfoldhelsas uttalelse 09.11.2015:
1.

2.

Kommuner i Østfoldhelsa som ønsker å samarbeide med fylkeskommunen om lokale
folkehelseminarer støttes med kroner 20.000, forutsatt at kommunen selv stiller en
tilsvarende egenandel til rådighet. De fylkeskommunale egenandelene tas av midler
avsatt til folkehelsearbeid.
Det forutsettes at kommunene velger å prioritere minst ett av følgende temaer:
Politikeropplæring, generelt folkehelsearbeid, samarbeid med frivilligheten,
helsekonsekvensvurderinger, stedsutvikling, sosiale ulikheter i helse og arbeid for å
øke gjennomføringsgraden i videregående skoler.

PS 44/2015 Møteplan for styret i Østfoldhelsa 2016
Styret i Østfoldhelsas behandling:
Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det bes om at Østfoldhelsas møteplan for fremtiden innarbeides i Østfold fylkeskommunens
totale møteplan.
Votering:

Fylkesdirektørens forslag til vedtak med Inger-Christin Torps forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret i Østfoldhelsas vedtak 09.11.2015:
I 2016 avholdes styremøter i Østfoldhelsa til følgende tider:
kl. 13.00 – 16.00
 4. februar 2016,
kl. 13.00 – 16.00
 6. april 2016,
kl. 13.00 – 16.00
 1. juni 2016,
kl. 13.00 – 16.00
 7. september 2016,
kl. 13.00 – 16.00
 12. oktober 2016,
kl. 13.00 – 16.00
 16. november 2016,
Det bes om at Østfoldhelsas møteplan for fremtiden innarbeides i Østfold fylkeskommunens
totale møteplan.

PS 45/2015 Saker til orientering i styret for Østfoldhelsa 11. november 2015
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Styret i Østfoldhelsas behandling:
Det ble orientert om følgende:
1. Nasjonalt prosjekt om helsefremmende lokalsamfunn v/Knut Johan Rognlien.
2. Status på arbeidet med ny partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene
om Østfoldhelsa og rullert handlingsdel til regional folkehelseplan v/Jan Thyrhaug.
3. Status på aktivitetsplanen til Østfoldhelsa for andre halvår 2015 v/Knut Johan Rognlien.
4. Frivilligmagasin v/Knut Johan Rognlien.
5. Folkehelsekoordinator i Halden, Gun Kleve orienterte om prosjekt friske seniorer i Østfold.
Votering:
Den fremlagte informasjonen ble enstemmig tatt til orientering.

Styret i Østfoldhelsas vedtak 09.11.2015:
Den fremlagte informasjonen tas til orientering.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Inger-Christin Torp
leder

Håvard Wennevold Osflaten
medunderskriver

Ellen Engebretsen

sekretær

