Saksnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/7201
109167/2019
Knut Johan Rognlien

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

Møtedato
27.05.2019
27.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
04.06.2019
20.06.2019

Utvalgssaksnr.

Forlengelse av samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune og
INSPIRIA science center AS om folkehelse
Vedlegg:
1 Forslag til ny samarbeidsavtale om folkehelse mellom Østfold fylkeskommune og
INSPIRIA science center for 2020-2021
2 Samarbeidsavtale om folkehelse mellom Østfold fylkeskommune INSPIRIA science center
for 2016-2019

Komitélederens forslag til innstilling

Forslag til samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune, INSPIRIA science center AS og
Sarpsborg kommune om folkehelse for 2020-2021 godkjennes.

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

Fylkesrådmannens anbefaling
Forslag til samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune, INSPIRIA science center AS og
Sarpsborg kommune om folkehelse for 2020-2021 godkjennes.

Sarpsborg, 5. mai 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Elin T. Skeide
kst. fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Den fireårige samarbeidsavtalen mellom Østfold fylkeskommune og INSPIRIA science Center
AS om folkehelse utløper i 2019. Denne avtalen er koblet opp mot en tilsvarende avtale
mellom Inspiria science center og Sarpsborg kommune, som sikrer at disse sees i
sammenheng.
For å sikre at et godt folkehelsearbeid vedvarer etter at Viken fylkeskommune er etablert, er
det behov for å forlenge avtalen med to år.
For fylkeskommunenes regionale planer slås følgende fast i forskrift av 22.02.2018 om
sammenslåing av Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold
fylkeskommune, §3: Regionale planer etter plan- og bygningsloven, kapittel 8, gjelder inntil
fylkestinget i den nye fylkeskommunen har vedtatt nye planer. Folkehelsearbeidet til Inspiria
er hjemlet i regional plan om folkehelse i Østfold for 2012-2024.
Den 8. oktober 2018 vedtok fellesnemnda for Viken følgende, i forbindelse med sak
113/2018: Prinsipper for videreføring av dagens virkemidler i en overgangsperiode etter
01.01.2020: Vedtatte politiske satsinger i de nåværende fylkeskommunene videreføres inntil
ny politikk og prioriteringer erstatter disse. Folkehelsearbeidet til Inspiria er også et slikt
eksempel.
Inneværende avtale fastslår at intensjonen er å forlenge den etter 2019.

Fakta
Tidlig på 2000-tallet ble det helsepedagogiske opplevelsessenteret Helsekilden opprettet. Det
skulle drive livsstilsundervisning for barn og unge, på en pedagogisk motiverende måte. Da
dette INTERREG-prosjektet var slutt, ble det foretatt en virksomhetsoverdragelse til Sarpsborg
kommune – fulgt av et årlig fylkeskommunalt tilskudd. Siden ble vitensenteret INSPIRIA
etablert og Helsekilden innlemmet her.
Fylkeskommunens tilskudd var i 2016 på 816.621 kroner og har i årene etter økt ved hjelp av
en indeksregulering. For Sarpsborg var den tilsvarende summen den gang 1.039.097 kroner.
Kommunen har for dette mottatt mer undervisning enn øvrige Østfold-kommuner. De to
aktørene er begge inne på eiersiden i morsselskapet (INSPIRIA eiendom AS) med 47,5 % hver.
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Overordnede mål for avtaleperioden har vært:
1. Etablere nødvendig kunnskap og holdninger til helse hos alle barn og unge i Østfold.
2. Forsterke lærernes mulighet til å levere god helseundervisning.
3. Fremme interessen for kunnskap om helse til befolkningen i Østfold.
4. Fremme folkehelse som viktig satsningsområdet i Østfold både mot politikere, media og
befolkning.
5. Bidra til utjevning av sosial ulikhet i helse, blant annet ved å være bidragsyter i
integreringsarbeid.
6. Fremme frivillig aktivitet som folkehelsefremmende tiltak blant og unge.
7. Bidra til å øke gjennomføringsgraden på videregående skoler i Østfold.

Fylkesrådmannens vurdering
Samarbeidet med INSPIRIA science Center AS og Sarpsborg kommune om folkehelse har vært
et godt tiltak, og det er viktig å ivareta og videreutvikle dette. Begge er forøvrig partnere i
Østfoldhelsa.
Det første året i Viken fylkeskommune vil være fylt av oppgaver i arbeidet med å etablere en
ny organisasjon. Det er derfor ønskelig å forlenge avtalen med INSPIRIA science center AS om
folkehelse med to år. Det vil sikre at partene får god nok tid til å ta stilling til en eventuell
videreutvikling.
Det vedlagte forslaget til ny avtale er derfor nesten identisk med den for 2016-2019. De mest
vesentlige endringene er endring av årstall, samt at egenandelen til Østfold fylkeskommune er
oppdatert etter en indeksregulering til 2019-nivå (882.846 kroner for fylkeskommunen).
Det er ført samtaler med Sarpsborg kommune som også skal forlenge avtalen på en
tilsvarende måte. Dette vil innebære at også Sarpsborg sitt bidrag indeksreguleres slik at det
for 2019 utgjør kroner 1.122.269. I tillegg er det i begge de to avtalene lagt inn en intensjon
om å forlenge samarbeidet ut over 2021.
Hvis det senere viser seg at noen av partene ikke kan forlenge avtalen på de vilkårene som er
beskrevet i denne saken, så vil ikke fylkeskommunen automatisk være bundet av de
forpliktelser som er beskrevet. Det samme gjelder for Sarpsborg kommune og Inspiria science
center.
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