Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag i punkt 3 på vegne av Ap, KrF, Sv
og Sp:
3. Følgende søknader tildeles regionale folkehelsemidler 2013, i prioritert rekkefølge:
1. Hvaler kommune: Barnetråkkregistrering – kartlegging av ferdselsveier, fritids- og
lekeområder / badeplasser
Tildelt kr 49.000, søknad kr 49.000
2. Rygge kommune: Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge
Tildelt kr 180.000, søknad kr 200.000
3. Fredrikstad kommune: Videreutvikling av utsatte levekårssoner
Tildelt kr 200.000, søknad kr 226.800
4. Askim kommune: «Robust ungdom»
Tildelt kr 750.000, søknad kr 835.000
5. Moss kommune: Opplevelseskortet
Tildelt kr 250.000, søknad kr 275.000
6. Sarpsborg kommune: Byutvikling i Østre bydel, Sarpsborg for å redusere
levekårsforskjeller
Tildeling kr 200.000, søknad kr 250.000
7. Rakkestad kommune: Prosjekt utjevning av sosial ulikhet i helse
Tildeling kr 171.000, søknad kr 223.600
Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 4 på vegne av Ap,
KrF, Sv og Sp:
Administrasjonen bes vurdere et prosjekt med lederutvikling i samarbeid med Våler,
Rakkestad og Sarpsborg. Her bør det være en dialog for å se på hvordan vi sammen kan bidra
til lederutvikling på folkehelse. Eventuelt også sammen med Høgskolen i Østfold.
May Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 5 på vegne av Ap, KrF, Sp og
Sv:
Folkehelsemidler til integreringstiltak bør vurderes i fremtidige tildelinger.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps endringsforslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Inger-Christin Torps tillegg til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
May Hansens tillegg til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak 04.02.2014:
1. Østfold fylkeskommune vil understreke betydningen av at kommunene i fylket viser
stort engasjement i å gjennomføre utviklingsprosjekter. Det forhold at de regionale
folkehelsemidlene er begrenset gjør at gode og formålsberettigede søknader ikke blir
tildelt midler. Fylkeskommunen vil understøtte kommunene der det er mulig for å

hjelpe til med å realisere utviklingsprosjekter som ikke nådde opp denne gang.
2. Opplæring, kultur og helsekomiteen ber om en tilbakemelding på hvilke erfaringer som
er gjort etter to runder med søknader, og en samlet oversikt over framdrift og
foreløpige resultater av de godkjente søknadene.
3. Følgende søknader tildeles regionale folkehelsemidler 2013, i prioritert rekkefølge:
1. Hvaler kommune: Barnetråkkregistrering – kartlegging av ferdselsveier, fritids- og
lekeområder / badeplasser
Tildelt kr 49.000, søknad kr 49.000
2. Rygge kommune: Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge
Tildelt kr 180.000, søknad kr 200.000
3. Fredrikstad kommune: Videreutvikling av utsatte levekårssoner
Tildelt kr 200.000, søknad kr 226.800
4. Askim kommune: «Robust ungdom»
Tildelt kr 750.000, søknad kr 835.000
5. Moss kommune: Opplevelseskortet
Tildelt kr 250.000, søknad kr 275.000
6. Sarpsborg kommune: Byutvikling i Østre bydel, Sarpsborg for å redusere
levekårsforskjeller
Tildeling kr 200.000, søknad kr 250.000
7. Rakkestad kommune: Prosjekt utjevning av sosial ulikhet i helse
Tildeling kr 171.000, søknad kr 223.600
4. Administrasjonen bes vurdere et prosjekt med lederutvikling i samarbeid med Våler,
Rakkestad og Sarpsborg. Her bør det være en dialog for å se på hvordan vi sammen kan
bidra til lederutvikling på folkehelse. Eventuelt også sammen med Høgskolen i Østfold.
5. Folkehelsemidler til integreringstiltak bør vurderes i fremtidige tildelinger.

