Saksnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/6566
71554/2019
F03
Knut Johan Rognlien

Møtebok – Saksframlegg
Behandlet av
Flerkulturelt råd
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Styret i Østfoldhelsa
Opplæringskomiteen
Fylkestinget

Møtedato
27.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
04.06.2019
20.06.2019

Utvalgssaksnr.

Årsrapport 2018 for Aktiv på dagtid
Vedlegg:
1 Aktiv på dagtid - årsrapport 2018

Komitélederens forslag til innstilling

Årsrapporten for Aktiv på dagtid for 2018 tas til orientering.

Komitélederens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 16. mai 2019
Elin Tvete
leder av opplæringskomiteen

Fylkesrådmannens anbefaling
Årsrapporten for Aktiv på dagtid for 2018 tas til orientering.
Sarpsborg, 2. april 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Elin T. Skeide
kst. fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Østfold fylkeskommune deltar i Østfold idrettskrets sitt tiltak «Aktiv på dagtid», et fysisk
aktivitetstiltak rettet mot personer som har falt utenfor arbeidslivet. Fylkeskommunen sitter i
styringsgruppen for tiltaket sammen med andre sentrale aktører.
Østfold fylkeskommune støtter fra 2018 tiltaket med 200.000 kr pr år. Aktiv på Dagtid var i
2018 inne i sitt 11. driftsår. Satsingen inngår som en del av Østfoldhelsa, der Østfold
Idrettskrets også er partner.

Fakta
16 av 18 Østfold-kommuner er tilknyttet Aktiv på dagtid. Rakkestad og Rømskog er ikke med. I
tillegg til kommunene og fylkeskommunen, deltar NAV Arbeidslivssenter Østfold og Norges
Idrettsforbund i tiltaket.
I 2018 har til sammen 1964 personer deltatt i Aktiv på dagtid sine tilbud, noe som er en
oppgang fra 1860 personer i foregående år og 1814 i 2017. 48% av deltakerne i 2018 var nye
deltakere og deltakerne fordelte seg på 65 nasjonaliteter. Den prosentvise fordelingen på
kjønn var 35% menn og 65% kvinner, og gjennomsnittsalderen var 53 år.
Aktiv på Dagtid hadde i 2018 183 dager med aktivitetstilbud.

Fylkesrådmannens vurdering
Aktiv på dagtid er et tilbud som fremdeles er godt mottatt av brukerne. Cirka halvparten av
deltagerne i 2018 var ikke medlemmer året før. Det er en indikasjon på at mange av de som
er med returnerer til arbeidslivet. Forhåpentligvis er Aktiv på dagtid en av forklaringene som
bidrar til det.
Aktiv på dagtid har utformet ny plan for perioden 2019 – 2022. Denne er ikke lagt frem til
politisk behandling, i og med at omorganisering av NAV på nasjonalt nivå har ført til at
tilretteleggingstilskuddet opphører fra 2018. Dette har vært en viktig finansieringskilde for
prosjektet, da arbeidsgivere inkludert i IA-ordningen har kunnet benyttet
tilretteleggingstilskudd til å kjøpe treningskort til ansatte med helseutfordringer. Østfold
Idrettskrets er i en løpende dialog med sine støttespillere i et forsøk på å finne nye
finansieringskilder.
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