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Rullering av handlingsprogram for Regional plan for folkehelse i
Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

Oppstart og framdriftsplan for handlingsprogram for Regional plan folkehelse tas til
orientering.
Styret for Østfoldhelsa utpeker to representanter til å følge arbeidet med
handlingsprogrammet. Det legges opp til et ekstra møte i april med representantene.
Følgende representanter utpekes:

2.

I ......................................................
II .....................................................
Sarpsborg, 26. februar 2019

Elin Tangen Skeide
kst. fylkesdirektør

Knut-Johan Rognlien
seksjonssjef

Bakgrunn for saken
I Fylkesutvalgets møte 12.09.2018 ble det behandlet sak om «Endringer i regional
planstrategi- stadfesting etter offentlig høring». Det var behov for å gjøre justeringer i
planstrategien som en følge av etableringen av Viken. Der ble det besluttet at følgende
planarbeid som opprinnelig lå inne i planstrategien ikke skulle gjennomføres:




Regional plan for folkehelse
Kulturminneplan for Østfold
Regional kompetanseplan



Handlingsprogram for Regional plan for forskning, innovasjon og næringsutvikling

Det ble vurdert dit at fylkesplanen gir mange strategiske føringer for kompetanse, folkehelse
og kulturminne, men at det er behov for en operasjonalisering av disse. Dette skal gjøres
gjennom en rullering av handlingsprogrammene.

Fakta
Handlingsprogram for Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024 ble sist rullert i
2016 og gjelder til utgangen av 2019. Handlingsprogrammet rulleres i 2019. Reviderte
handlingsprogrammer skal etter delegasjonsreglementet behandles av fylkestinget, men det
er ikke lagt opp til noe ordinært fylkesting høsten 2019. I fylkesutvalgets møte 13. februar
2019 ble det derfor vedtatt at behandlingen delegeres til fylkesutvalget 17. oktober.

Fylkesrådmannens vurdering
Handlingsprogrammet er en operasjonalisering av de målene og strategiene som er nedfelt i
den regionale planen. På samme måte som de regionale planene, skal
handlingsprogrammene ikke bare rette seg mot fylkeskommunens egen virksomhet, eller
bare mot de virkemidlene som ligger innenfor sektoren, men kunne mobilisere alle de
aktørene og virkemidlene i østfoldsamfunnet som er nødvendige for å kunne nå målene i
planen. Det vil si at handlingsprogrammet på den ene siden gir prioriteringer som skal
gjenspeiles i fylkeskommunens budsjett og økonomiplan, og på den andre siden gir føringer
for andre samfunnsaktører.
En regional plan gjelder inntil den blir erstattet av en ny plan. Det er igangsatt arbeid med
regional planstrategi for Viken fylkeskommune, og denne forventes å bli vedtatt innen
utgangen av 2020. I regional planstrategi vil behovet og rekkefølgen for utarbeiding av nye
regionale planer for Viken bli avklart. Det er dermed vanskelig å forutse hvor lenge gjeldende
regionale plan for folkehelse i Østfold vil gjelde.
Av den grunn er det viktig å rullere handlingsprogrammer knyttet til regionale planer
utarbeidet i Østfold fylkeskommune, selv om vi går inn i Viken, for å ha oppdaterte og
relevante verktøy i den regionale utviklingen.
Behov
Vedtaket om rullering av handlingsprogrammene kom som en erstatning og forenkling av den
rulleringen av de regionale planene som opprinnelig lå inne i planstrategien, men som ble
vurdert som mindre aktuell og for ressurskrevende på grunn av regionreformen.
En rullering av handlingsprogrammet tilknyttet Regional plan for folkehelse er svært relevant.
Mye har skjedd på dette feltet siden planen ble lagd, og det har kommet en rekke nye
føringer gjennom fylkesplanen og arbeidet i partnerskapet Østfoldhelsa.

Ressurser
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Folkehelseseksjonen har satt av ressurser til arbeidet. I tillegg vil plan- og miljøseksjonen bidra
med prosesskompetanse, rigging av medvirkningsarenaer og hjelp til bearbeiding av innspill
og dokumenter. Det legges ikke opp til ekstern kunnskapsinnhenting eller utredninger.
Prosess
Selv om handlingsprogram ikke har de samme prosesskravene som regionale planer, gir de
føringer for hele østfoldsamfunnet og krever medvirkning fra relevante aktører eksternt og
internt. Det er også ønskelig med politiske innspill fra komiteene og våre partnerskap. For
folkehelse er styret for Østfoldhelsa en spesielt viktig arena.
I tillegg til de formelle høringsprosessene vil Planforum, koordinatormøter i Østfoldhelsa og
bynettverket være viktige medvirkningsarenaer med kommuner og andre aktører.
For å sikre tverrfaglighet og samkjørt framdrift for de handlingsprogrammene som skal
rulleres, vil det etableres en felles intern tverrfaglig ressursgruppe i Øfk som skal gi innspill til
innhold og framstilling og prosess.
Framdriftsplanen for rullering av handlingsprogram for regional plan for folkehelse 2019-2022
blir som følger:
Februar
2019

Oppstart av arbeidet

Oppstart felles tverrfaglig ressursgruppe
Østfold fylkeskommune
Felles brev om oppstart til relevante aktører
Invitasjon til arbeidsgruppe folkehelse sender
til kommuner m.fl.

Mars 2019

Kunnskapsgrunnlag

Oppstart arbeid med kunnskapsgrunnlag

Medvirkning

Møte arbeidsgruppe folkehelse
Innspill fra styret for østfoldhelsa 13. mars –
herunder hvordan politisk medvirkning best
bør ivaretas
Andre medvirkningsarenaer, som:

April 2019

Medvirkning

- Bynettverket i Østfold
- Planforum
- Mestring og mening
- Helsefremmende skoler
- Frivilligsentralene i Østfold
Arbeid i tverrfaglig ressursgruppe og i
folkehelseseksjonen:
-

Drøfting på seksjonsmøter
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Mai 2019

Ferdigstille forslag til
handlingsprogram

Juni 2019

Forslag til
handlingsprogram sendes
ut på høring.

Juni-JuliAugust

Høringsperiode

AugustSeptember

Ferdigstille
handlingsprogram

Oktober
2019

Stadfesting av plan

Innspill fra koordinatormøte
Østfoldhelsa
Møte med to representanter fra styret
for Østfoldhelsa

Høringsutkast behandles i Fylkesutvalget 6.
juni

Vedtak i fylkesutvalget 17.okt
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