Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Inger-Christin Torp fremmet følgende forslag fra uttalelse fra styret i Østfoldhelsa 15.04.13:
1. Retningslinjer 2013 – 2015 for midler fra Østfold fylkeskommune til folkehelsearbeidet
gjennom partnerskapet Østfoldhelsa vedtas, med slike merknader:
- Egenandel: Som hovedregel skal det være minimum 50 % egenandel og egeninnsats,
og som spesifiseres i søknaden.
- Flerårige prosjekter: Når prosjekt går over mer enn ett år skal det sendes inn
statusrapport minimum ved årsskiftet. Krav om hyppigere statusrapportering vurderes
i forbindelse med vedtak.
- Prosjektansvarlig: Det skal alltid være en prosjektansvarlig, ved større prosjekt også en
prosjektleder. Ved sykdom eller annet fravær for prosjektansvarlig, skal rådmannen i
søkerkommunen sikre at det utnevnes ny ansvarlig, og at Østfoldhelsa styre orienteres
skriftlig om dette.
- Rapporteringsfrist: Frist for rapportering er satt til 15.2. påfølgende år. Godkjennelse
fra offentlig godkjent revisor skal fortrinnsvis følge med rapporteringen, og evt.
ettersendes snarest mulig.
- Ved søknad fra flere samarbeidende kommuner skal en kommune være ansvarlig
overfor Østfoldhelsa.
2. Ved tildeling legges det vekt på tiltak og prosjekter som «kan utgjøre en forskjell» i
arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse.
3. Retningslinjene gjelder fra til 31.12.2015, og tilpasses deretter revidert partnerskapsavtale
Østfoldhelsa.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Østfoldhelsas uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 23.04.2013:
1. Retningslinjer 2013 – 2015 for midler fra Østfold fylkeskommune til folkehelsearbeidet
gjennom partnerskapet Østfoldhelsa vedtas, med slike merknader:
- Egenandel: Som hovedregel skal det være minimum 50 % egenandel og egeninnsats,
og som spesifiseres i søknaden.
- Flerårige prosjekter: Når prosjekt går over mer enn ett år skal det sendes inn
statusrapport minimum ved årsskiftet. Krav om hyppigere statusrapportering vurderes
i forbindelse med vedtak.
- Prosjektansvarlig: Det skal alltid være en prosjektansvarlig, ved større prosjekt også en
prosjektleder. Ved sykdom eller annet fravær for prosjektansvarlig, skal rådmannen i
søkerkommunen sikre at det utnevnes ny ansvarlig, og at Østfoldhelsa styre orienteres
skriftlig om dette.
- Rapporteringsfrist: Frist for rapportering er satt til 15.2. påfølgende år. Godkjennelse
fra offentlig godkjent revisor skal fortrinnsvis følge med rapporteringen, og evt.
ettersendes snarest mulig.
- Ved søknad fra flere samarbeidende kommuner skal en kommune være ansvarlig
overfor Østfoldhelsa.
2. Ved tildeling legges det vekt på tiltak og prosjekter som «kan utgjøre en forskjell» i
arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse.

3. Retningslinjene gjelder fram til 31.12.2015, og tilpasses deretter revidert
partnerskapsavtale Østfoldhelsa.

