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Fylkesordførerens forslag til vedtak

Årsmelding 2018 og handlingsplan 2019 for bynettverket i Østfold tas til orientering.

Fylkesordførerens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 5. mars 2019
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens anbefaling
Årsmelding 2018 og handlingsplan 2019 for bynettverket i Østfold tas til orientering.

Sarpsborg, 18. februar 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Elin Tangen Skeide
kst. fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Bynettverket i Østfold hadde sitt første møte i september 2016 og er blitt til gjennom et
samarbeid mellom folkehelseseksjonen og plan- og miljøseksjonen på
samfunnsplanavdelingen. Østfold fylkeskommune har prosjektlederrollen i bynettverket, som
er en strategisk samarbeidsplattform for å diskutere østfoldbyenes utfordringer og muligheter
med særlig fokus på sosial bærekraft og geografiske ulikheter i helse.
Årsmelding for 2018 med beskrivelse av gjennomførte aktiviteter er vedlagt sammen med
handlingsplanen for 2019. I desember 2018 ble medlemmene i bynettverket bedt om å svare
på en evaluering om bynettverket. Innspillene herfra tas med i planlegging og gjennomføring
av aktiviteter i 2019.

Fakta
Bynettverkets mål er at byutviklingen i Østfold trekker i samme retning for å redusere sosial
ulikhet. Bynettverket skal bidra til økt kompetanse gjennom møter, konferanser og
befaringer. Det er et tverrfaglig nettverk for de som arbeider med folkehelse, by- og
stedsutvikling, og areal- og samfunnsplanlegging i bykommunene i Østfold. Styret for
Østfoldhelsa er styringsgruppe for bynettverket.
Bynettverket i Østfold er også en arena for erfaringsdeling for det nasjonale prosjektet
kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, i
Østfold (Helsefremmende lokalsamfunn). Dette prosjektet ble avsluttet i 2018 og en
erfaringsdelingskonferanse skal arrangeres i samarbeid med bynettverket i Østfold i april
2019.
I 2018 har det vært tre nettverksmøter i tillegg til en studietur til Kristiansand kommune.
Kommunene deler erfaringer om eget arbeid innen byutvikling og folkehelse. Tematisk har
både medvirkning, sosial bærekraft, fortetting og arbeid med kommunale helseoversikter blitt
diskutert. Bynettverket har i samarbeid med Fredrikstad kommune bestilt en
kunnskapsoppsummering om områdeløft i en norsk kontekst fra OsloMet, som skal
ferdigstilles på våren 2019.
En evaluering som ble sendt ut til alle nettverkets deltakere i desember 2018 indikerer, til
tross for lav svarprosent, at bynettverket fungerer godt til erfaringsdeling og
kompetansebygging. Gjennom evalueringen kom det forslag til forbedringer, andre aktører
som bør inkluderes og tematikker som kan behandles. De fleste som svarer er fornøyd og
ønsker å fortsette deltagelsen i bynettverket.
I 2019 er det planlagt å legge et møte henholdsvis i Fredrikstad, Halden, Moss og Indre
Østfold. Møtene skal planlegges i samarbeid med kommunene og med utgangspunkt i de
tilbakemeldingene som er gitt på møter i 2018 og gjennom evalueringen. Høgskolen i Østfold
jobber med en utredning av sammenhenger mellom bolig- og arbeidsmarked og sosiale
ulikheter i Østfold, på bakgrunn av en avtale inngått med samfunnsplanavdelingen. Kunnskap
knyttet til flyttemønstre, befolkningsutvikling, folkehelse og bolig, er etterspurt av kommuner
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i bynettverket. I tillegg bidrar det med nyttig østfold-kunnskap inn mot arbeidet i Viken
fylkeskommune og er kunnskap som kan inkluderes i arbeidet med rullering av
handlingsprogrammet for regional plan for folkehelse.

Fylkesrådmannens vurdering
Byene er en viktig arena for utjevning av sosiale ulikheter, da flertallet av innbyggerne bor i
urbane områder.
Det er positivt at det er opprettet et nettverkssamarbeid for bykommunene i Østfold, for å
arbeide strategisk, helhetlig og tverrfaglig med utfordringer knyttet til samfunnsutvikling,
folkehelse og byutvikling. Sosiale ulikheter er en sentral utfordring i Østfold og økt kunnskap
om hvordan man skal planlegge for å redusere denne er avgjørende for å skape et
bærekraftig østfoldsamfunn. Det er viktig at fylkeskommunen som innehar en viktig
samfunnutviklerrolle, initierer til kunnskapsinnhenting og samarbeid med høgskolemiljøet
gjennom bynettverket i Østfold.
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