Årsrapport 2021
Samarbeidsavtale om God Helse

Postboks 2500, 6404 Molde
Julsundvegen 9, 6412 Molde
Tlf: 71 28 00 00
E-post: post@mrfylke.no
Web: mrfylke.no

Følgjande kommunar har per mai 2022 inngått God Helse samarbeidsavtale
med Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden 2020-2023:

Aukra kommune
Aure kommune
Averøy kommune
Fjord kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Hareid kommune
Herøy kommune
Hustadvika kommune
Kristiansund kommune
Molde kommune
Rauma kommune
Smøla kommune
Stranda kommune
Sula kommune
Sunndal kommune
Sykkylven kommune
Tingvoll kommune
Ulstein kommune
Vanylven kommune
Vestnes kommune
Volda kommune
Ørsta kommune
Ålesund kommune

Side 2
Side 6
Side 10
Side 13
Side 17
Side 21
Side 24
Side 27
Side 30
Side 34
Side 38
Side 42
Side 46
Side 50
Side 54
Ny frå 2022
Side 57
Side 60
Side 63
Side 67
Side 71
Side 75
Side 78
Side 81

I årsrapporten har kommunane rapportert på det andre året i avtaleperioden.
Rapporten er bygd opp etter ein felles mal knyt til kommunane sine ansvarsområde i
avtalen.
Rapporteringa vil leggje grunnlaget for vidare arbeid med å realisere måla i avtalen:
- Ei god samordning av folkehelsearbeidet i fylket og følge opp måla i den nasjonale,
regionale og lokale folkehelsepolitikken
- Medverke til ei samfunnsutvikling som fremmar folkehelse og utjamnar sosiale
helseforskjellar

RAPPORTERING
RAPPORTERING SAMARBEIDSAVTALE
SAMARBEIDSAVTALE

Møre og Romsdal
fylkeskommune
GODHELSE

Rapportering Samarbeidsavtale
om God
2021
Rapportering
Samarbeidsavtale om
God Helse
Helse 2021
Det skal
skal rapporterast
rapporterast årleg
årleg for
for mottatt
mottatt tilskot
tilskot til
til Samarbeidsavtale
Samarbeidsavtale om
om God
Helse, ref.
ref. punkt
punkt 7
7 ii
Det
God Helse,
avtalen.
år ii avtaleperioden
avtalen. Det
Det vil
vil bli
bli bedt
bedt om
om ei
ei utvida
utvida rapportering
rapportering etter
etter siste
siste år
avtaleperioden for
for å
å beskrive
beskrive
rapportering er
er 31.03.22.
31.03.22. Rapport
Rapport skal
skal sendast
sendast post@mrfylke.no
post@mrfylke.no og
og
utviklinga ii heile
heile perioden.
perioden. Frist
utviklinga
Frist rapportering
merkes
merkes sak
sak 2022/4352.
2022/4352. Godkjent
Godkjent rapportering
rapportering utløyser
utløyser tildeling
tildeling av
av midlar
midlar for
for 2022.
2022.

Kommune:
Kommune:

Aukra
Aukra

Organisasjonsnummer:
Organisasjonsnummer:

964981337
964981337

Skjemaet
er utfylt
utfylt av:
av:
Skjemaet er
E-postadresse:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Telefonnummer:

Tove
sy
Tove Charlotte
Charlotte EÆsøy
tove.charlotte.aesoy@aukra.kommune.no
tove.charlotte.aesoy@aukra.kommune.no
908 09
09 646
646
908

JA
JA
Har
tilskotet vorte
nytta ii samsvar
Har tilskotet
vorte nytta
samsvar med
med punkt
punkt 7.
7. Økonomi
Økonomi ii
samarbeidsavtalen?
samarbeidsavtalen?
I

NEI
NEi

xX

Status
for kommunen
kommunen sitt
sitt ansvarsområde
ansvarsområde ii punkt
punkt 3
3 samarbeidsavtalen
samarbeidsavtalen
Status for
Kommunen skal
Kommunen
skal ha
ha to
to ressurspersonar
ressurspersonar knytt
knytt til
til det
det strategiske
strategiske folkehelsearbeidet:
folkehelsearbeidet: (punkt
(punkt e)
e)
Namn:
Tove Charlotte
Charlotte EÆsøy
Namn:
Tove
sy
Stilling:
Stilling:
Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
E-postadresse:
tove.charlotte.aesoy@aukra.kommune.no
tove.charlotte.aesoy@aukra.kommune.no
Telefonnummer:
Telefonnummer:
908
908 09
09 646
646
Namn:
Anne Jorunn
Sandøy
Namn:
Anne
Jorunn Sandøy
Stilling:
Kultursjef
Stilling:
Kultursjef
anne.jorunn.sandoy@aukra.kommune.no
E-postadresse:
anne.jorunn.sandoy@aukra.kommune.no
E-postadresse:
Telefonnummer:
959
Telefonnummer:
959 07
07 055
055
JA
JA
Har følgande
flgande nivå/sektorar
nivä/sektorar frå
frå kommunen
kommunen deltatt
deltatt på
på fylkeskommunale
fylkeskommunale
Har
nettverksmøte og
og samlingar
samlingar knytt
knytt til
til folkehelsearbeidet?
folkehelsearbeidet? (punkt
nettverksmøte
(punkt I)
l)
Politisk nivå
nivå
Politisk
Administrativt nivå
nivå
Administrativt
Ulike sektorar
sektorar
Ulike

x
X
x
X
x
X
JA
JA

Har kommunen
nødvendig oversikt
helsetilstanden ii
Har
kommunen nødvendig
oversikt over
over helsetilstanden
befolkninga
(punkt a)
a)
befolkninga og
og dei
dei faktorane
faktorane som
som påverkar
påverkar helsa?
helsa? (punkt
Har oversikta
inngått som
grunnlag for
Har
oversikta over
over folkehelsa
folkehelsa inngått
som grunnlag
for arbeidet
arbeidet med
med
kommunen
(punkt b)
kommunen sin
sin planstrategi,
planstrategi, planar
planar og
og tiltak?
tiltak? (punkt
b)
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NEi
NEI

NEI
NEi

Starta/
Starta/
delvis
delvis
X
x

X
x
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Har kommunen
kommunen forankra
forankra folkehelsearbeidet
folkehelsearbeidet både
både politisk
politisk og
og
Har
administrativt?
administrativt? (punkt
(punkt d)
d)
Folkehelse
gjennomgåande perspektiv
Folkehelse er
er gjennomgåande
perspektiv ii kommuneplanen
kommuneplanen sin
sin
samfunnsdel og
og det
det er
er tema
tema ii mange
mange av
av fagplanane.
fagplanane.
samfunnsdel
II alle
heiter
alle politiske
politiske saker
saker er
er det
det eit
eit punkt
punkt ii vedtaket
vedtaket som
som heiter
Folkehelsekonsekvensar.
Folkehelsekonsekvensar. Folkehelse
Folkehelse har
har fleire
fleire gongar
gongar vore
vore tema
tema ii
leiargruppa.
leiargruppa.
Synleggjere kommunen
FN sine
Synleggjere
kommunen FN
sine berekraftsmål
berekraftsmål ii folkehelsearbeidet?
folkehelsearbeidet?
(punkt
i)
(punkt i)
Vi
jobbar med
med fleire
fleire av
av berekraftsmåla.
berekraftsmå/a. Mål
Mål nummer
nummer 33- helse
helse og
og
Vi jobbar
livskvalitet, 4god utdanning,
utdanning, 10
mindre ulikskap
ulikskap og
og 11berekraftige
livskvalitet,
4- god
10 mindre
11- berekraftige
lokalsamfunn er
er mest
mest synlege
synlege ii folkehelsearbeidet.
folkehelsearbeidet.
lokalsamfunn
Gjennomfører
Gjennomfører kommunen
kommunen opplæring
opplæring av
av folkevalde
folkevalde med
med
folkehelsetema? (punkt
m)
folkehelsetema?
(punkt m)

xX

xX

X
x

Svar/utdjup
med maks
maks 50
50 ord
ord per
per svar:
svar:
Svar/utdjup spørsmåla
spørsmåla med
Legg kommunen
kommunen til
for samarbeid
samarbeid med
med frivillig
frivillig sektor
sektor og
og utviklast
utviklast dette
dette samarbeidet?
samarbeidet?
Legg
til rette
rette for
(punkt f)
f)
(punkt
Samarbeid med
med frivillige,
frivillige, både
organisasjonar og
og einskildpersonar
einskildpersonar er
er eit
eit prioritert
område ii
Samarbeid
både organisasjonar
prioritert område
kommunen. Samlingar
Samlingar og
og ide
ide dugnadar
dugnadar med
med lag
lag og
og organisasjonar
organisasjonar har
har vi
vi hatt
hatt ii fleire
fleire år,
men det
det
kommunen.
år, men
var litt
litt mindre
mindre siste
siste år
pga. koronasituasjonen.
koronasituasjonen.
var
år pga.
På tampen
tampen av
av 2021
2021 fekk
fekk vi
vi halde
halde to
fysiske møte
med frivillige,
frivillige, frivillig
frivillig forum
forum og
og frivillig
frivillig fest
fest der
der vi
vi
På
to fysiske
møte med
også delte
delte ut
ut frivillig
frivillig pris.
pris.
også
Utvikling av
av samarbeid
samarbeid med
med frivillig
frivillig sektor
sektor har
vore vanskeleg
vanskeleg ii dei
dei to
to siste
siste åra,
då korona
korona
Utvikling
har vore
åra, då
pandemien har
har vore
vore dominerande.
dominerande. Vi
Vi trur
trur dette
dette arbeidet
arbeidet vil
vil skyte
skyte fart
fart ii 2021.
2021. Då
Då skal
skal vi
vi flytte
flytte inn
inn ii
pandemien
nytt kulturhus
kulturhus og
og alle
alle kultur
kultur institusjonane
vert samla
samla under
under eit
eit tak.
tak. Dette
Dette skal
skal vere
vere eit
eit hus
hus der
der alle
alle
nytt
institusjonane vert
skal føle
føle at
at dei
dei høyrer
høyrer til
til og
og det
det frivillige
frivillige samarbeidet
samarbeidet skal
skal blomstre.
Dei frivillige
frivillige har
har vore
vore med
med ii
skal
blomstre. Dei
prosessen
bygging av
på mange
prosessen med
med planlegging
planlegging og
og bygging
av kulturhuset
kulturhuset på
mange ulike
ulike måtar.
måtar.

Legg kommunen
kommunen til
for medverking
medverking og
og innflytelse
frå innbyggarane
og rådgjevande
Legg
til rette
rette for
innflytelse frå
innbyggarane og
rådgjevande utval
utval ii
folkehelsespørsmål?
g)
folkehelsespørsmål? (punkt
(punkt g)
Rådgjevande
Rådgjevande utval
utval får
får utale
utale seg
seg ii politiske
politiske saker
saker og
og komme
komme med
med innspel
innspel til
til kommunalt
kommunalt planarbeid.
planarbeid.
Innbyggarane får
får kome
kome med
med innspel
innspel ii høyringar.
høyringar. Det
Det har
har vore
vore mindre
mindre dialogmøte
dialogmøte på
på grunn
av
Innbyggarane
grunn av
korona
korona situasjonen.
situasjonen.
Vurderer kommunen
følgjer for
for helse
helse og
og trivsel
all planlegging,
planlegging, og
og arbeider
kommunen
Vurderer
kommunen følgjer
trivsel ii all
arbeider kommunen
helsefremmande
tvers av
av sektorane?
(punkt h)
helsefremmande og
og førebyggande
førebyggande på
på tvers
sektorane? (punkt
h)
Folkehelse
gjennomgåande perspektiv
perspektiv ii kommuneplanen
Folkehelse er
er med
med ii alle
alle planar,
planar, og
og er
er gjennomgåande
kommuneplanen sin
sin
samfunnsdel.
betre når
gjeld helse,
samfunnsdel. Vi
Vi kan
kan bli
bli betre
når det
det gjeld
helse, trivsel
trivsel og
og livskvalitet
livskvalitet ii fagplanar.
fagplanar.
Dei
gjeld helsefremmande
Dei foruma
foruma som
som har
har vore
vore ii verksemd
verksemd når
når det
det gjeld
helsefremmande og
og førebyggande
førebyggande arbeid
arbeid på
på
tvers
SLTT gruppegruppe – koordinerande
nivå og
tvers av
av sektorane
sektorane ii 2021
2021 er
er førebyggande
førebyggande forum,
forum, Sl
koordinerande nivå
og
kommunedirektøren
kommunedirektøren si
si leiargruppe.
leiargruppe.

Vidareutviklar
og forankrar
Vidareutviklar kommunen
kommunen det
det sektorovergripande
sektorovergripande folkehelsearbeidet,
folkehelsearbeidet, og
forankrar det
det ii eit
eit
samarbeidsforum
samfunnsutvikling? Kven
Kven deltek
samarbeidsforum som
som arbeider
arbeider med
med samfunnsutvikling?
deltek ii samarbeidsforumet?
samarbeidsforumet?
(punkt
(punkt j)
j)
Vi
med sektorovergripande
er nemnd
Vi arbeidar
arbeidar med
sektorovergripande folkehelsearbeid
folkehelsearbeid ii dei
dei foruma
foruma som
som er
nemnd over.
over. Vi
Vi har
har ikkje
ikkje
eit
eit eige
eige samarbeidsforum
samarbeidsforum som
som arbeider
arbeider med
med samfunnsutvikling,
samfunnsutvikling, men
men mange
mange saker
saker innanfor
innanfor dette
dette
området er
er tema
kommunedirektøren si
si leiargruppe.
leiargruppe.
området
tema ii kommunedirektøren
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Status
på Folkehelseutfordringar
Folkehelseutfordringar og
og prioriterte
prioriterte arbeidsområde
arbeidsområde ii eigen
eigen kommune
kommune
Status på
Ref. del
del 3
3 ii vedlegg
til God
God Helse-samarbeidsavtale
Helse-samarbeidsavtale
Ref.
vedlegg til
Del
Før opp
Dersom
Del 3.1.
3.1. Kommunen
Kommunen sine
sine viktigaste
viktigaste folkehelseutfordringar
folkehelseutfordringar -– Før
opp beskriving
beskriving frå
frä 3.1.
3.1. Dersom
det
behov for
det høve
til det.
det er
er behov
for å
å endre/oppdatere
endre/oppdatere utfordringane
utfordringane så
så er
er det
høve til
det. Uthev
Uthev endringar.
endringar.
(Maks
100 ord)
ord)
(Maks 100
Utfordringar:
har mange
helse tenesta
Utfordringar: Vi
Vi har
mange unge
unge som
som slit
slit psykisk
psykisk og
og er
er einsame.
einsame. Rus
Rus og
og psykisk
psykisk helse
tenesta for
for
denne
gruppa bør
gjort situasjonen
denne gruppa
bør utviklast.
utviklast. Korona
Korona pandemien
pandemien har
har ikkje
ikkje gjort
situasjonen betre.
betre.
Fleire
Fleire etterspør
etterspør kor
kor dei
dei kan
kan få
få hjelp.
hjelp. Ungdomsrådet
Ungdomsrådet er
er svært
svært opptatt
opptatt av
av at
at det
det skal
skal bli
bli ei
ei løysing
løysing på
på
denne utfordringa.
utfordringa.
denne
Ungdata undersøkinga
undersøkinga ii 2021
2021 viste
viste ein
ein del
del utfordingar,
utfordingar, særleg
særleg på
på mellomtrinnet
mellomtrinnet knytt
knytt til
Ungdata
til
skjermbruk, bruk
bruk av
av smertestillande,
smertestillande, søvn
søvn og
og mobbing.
rusmidlar er
er svært
svært tilgjengeleg
tilgjengeleg
skjermbruk,
mobbing. Tilgang
Tilgang til
til rusmidlar
og mange
mange ungdommar
ungdommar rapporterer
rapporterer at
at dei
dei har
har fått
fått tilbod
tilbad om
om stoff.
stoff.
og
Vi strevar
strevar med
med å
å nå
nå tak
dei som
som av
ulike grunnar
fell ut
ut frå
frå vidaregåande
vidaregåande skole
skole og
og ikkje
ikkje kjem
kjem
Vi
tak ii dei
av ulike
grunnar fell
seg ii arbeid.
arbeid. Desse
Desse finn
finn vi
vi ofte
ofte ikkje
ikkje på
vanlege møteplassar.
møteplassar.
seg
på vanlege
Det sektorovergripande
sektorovergripande og
og systematiske
systematiske folkehelsearbeidet
folkehelsearbeidet kan
kan framleis
framleis bli
bli betre.
betre.
Det
Aukra er
sårbar for
for svingingar
svingingar ii arbeidsmarknaden.
arbeidsmarknaden.
Aukra
er sårbar
Vi har
har mange
mange flyktningar
flyktningar og
og innvandrarar
forhold til
innbyggjartal, med
dei utfordringar
utfordringar det
det fører
fører
Vi
innvandrarar ii forhold
til innbyggjartal,
med dei
med seg,
seg, kommunen
kommunen har
har likevel
likevel god
vilje og
og kapasitet
kapasitet til
til fleire.
fleire.
med
god vilje
Kommunen er
er av
av ulike
ulike grunnar
grunnar ikkje
ikkje ferdig
ferdig med
med eit
eit oversiktsdokument.
oversiktsdokument. Det
Det vert
vert likevel
likevel arbeidd
arbeidd
Kommunen
med
på mange
gjennomgåande perspektiv
med folkehelse
folkehelse på
mange område.
område. Folkehelse
Folkehelse er
er gjennomgåande
perspektiv ii samfunnsplanen
samfunnsplanen og
og ii
fleire
fleire andre
andre planar.
planar.
Del
Skisserte prioriterte
opp mot
Del 3.2.
3.2. Skisserte
prioriterte arbeidsområde
arbeidsområde for
for den
den enkelte
enkelte kommune
kommune sett
sett opp
mot kommunen
kommunen
sine
gjere for
sine folkehelseutfordringar
folkehelseutfordringar for
for avtaleperioden
avtaleperioden og
og kva
kva kommunen
kommunen vil
vil gjere
for å
å møte
møte desse
desse
utfordringane.
Kva har
gjort ii 2021
utfordringane. Kva
har kommunen
kommunen gjort
2021 for
for å
å møte
møte desse
desse utfordringane?
utfordringane?
(Maks
½ side)
side)
(Maks½
Det
arbeidd både
Det er
er stor
stor satsing
satsing på
på førebyggande
førebyggande arbeid
arbeid for
for barn
barn og
og ungdom
ungdom og
og det
det vert
vert arbeidd
både på
på
systemnivå
møteplassar for
systemnivå og
og med
med konkrete
konkrete tiltak.
tiltak. Det
Det er
er etablert
etablert fleire
fleire møteplassar
for ungdom
ungdom med
med fast
fast
vaksenkontakt,
noko som
etterspurt lenge.
vaksenkontakt, noko
som har
har vore
vore etterspurt
lenge. For
For at
at det
det førebyggande
førebyggande arbeidet
arbeidet skal
skal bli
bli enno
enno
betre
innsats). Dette
betre har
har kommunen
kommunen starta
starta arbeidet
arbeidet med
med BTI/
BTI/ BTS
BTS (betre
(betre tverrfagleg
tverrfagleg innsats).
Dette arbeidet
arbeidet vil
vil
halde
fram
og
mange
tilsette
blir
involvert
for
å
lage
betre
tenester.
halde fram og mange tilsette blir involvert for å lage betre tenester.
SLT arbeidet
arbeidet er
er godt
med faste
faste møte
møte ii både
både politiråd
politiråd og
og koordinerande
Det
SLT
godt ii gong
gong med
koordinerande gruppe.
gruppe. Det
er også
også vore
vore jobba
jobba ii mindre
mindre arbeidsgrupper
arbeidsgrupper mellom
mellom anna
anna knytt
knytt til
til møteplassar
møteplassar for
for ungdom
ungdom og
og
er
Ungdata. Vi
Vi har
har to
ungdomslosar som
som arbeider
arbeider opp
opp mot
mot barn
og ungdom
ungdom som
som slit
slit med
med å
å møte
møte på
på
Ungdata.
to ungdomslosar
barn og
skolen. Dette
Dette prosjektet
prosjektet starta
starta ii 2020
2020 og
og det
det har
har vore
vore jobba
jobba bra
bra også
også ii 2021.
2021. Det
Det har
har vore
vellukka
skolen.
vore vellukka
med systematisk
systematisk samarbeid
samarbeid på
på tvers
tvers knytt
knytt til
LOS prosjektet.
prosjektet.
med
til LOS
Ungdom som
som slit
slit med
med rus
rus får
får no
no oppfølging
oppfølging av
av eining
eining heimetenester.
heimetenester.
Ungdom
Inkludering og
og at
alle skal
skal føle
føle at
at dei
dei høyrer
høyrer ttil
i l er
er eit
eit fokusområde
f o k u s o m r å d e som
som mange
m a n g e arbeider
arbeider
Inkludering
at alle
m e d . Det
Det er
er eit
eit viktig
viktig tema
t e m a ii alt
alt førebyggande
førebyggande arbeid
arbeid ii kommunen,
k o m m u n e n , både
både ii MOT
M O T arbeidet
arbeidet og
og
med.
prosjektet inkluderande
i n k l u d e r a n d e skole
skole og
og barnehagemiljø
barnehagemiljø er
er dette
d e t t e eit
eit fokus.
fokus. Ordninga
med
ii prosjektet
Ordninga med
kontantkassa ii samarbeid
samarbeid med
m e d idrettskretsen
idrettskretsen har
har halde
halde fram.
fram.
kontantkassa
Barne og
og ungdomsplan
u n g d o m s p l a n med
m e d ein
ein fyldig
fyldig handlingsdel
handlingsdel og
og omsorgsplan
omsorgsplan vart
vart vedtatt
v e d t a t t ii 2021.
2021.
Barne
Ungdata og
og ungdata
ungdata junior
j u n i o r undersøkinga
vart g
j e n n o m f ø r t for
f o r 3.
3. gong
2021.
Ungdata
undersøkinga vart
gjennomført
gong ii 2021.
Arbeidet med
med oversiktsdokumentet
oversiktsdokumentet tek
tek tid.
tid. Det
Det er
er ulike
ulike grunnar
til det.
det.
Arbeidet
grunnar til
Mange 10.
10. klasse
klasse ungdommar
ungdommar fekk
fekk sommarjobb
sommarjobb ii Aukra
Aukra kommune
kommune ii 2021.
2021. Mange
Mange av
av einingane
einingane
Mange
kunne tilby
tilby eit
eit par
par vekers
vekers praksis
til to
to eller
eller fleire
fleire ungdommar.
ungdommar.
kunne
praksis til
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Aktivitetstilbada til
til seniorane
seniorane ii kommunen
kommunen held
held fram
fram med
med stor
stor deltaking.
deltaking. Både
Både balansegrupper
balansegrupper og
og
Aktivitetstilboda
Aktiv
Aktiv senior
senior tilbod
tilbad er
er populære
populære tiltak.
tiltak.
Aukra
har laga
Aukra har
laga ein
ein rettleiar
rettleiar for
for førebygging
førebygging av
av radikalisering
radikalisering og
og valdeleg
valdeleg ekstremisme.
ekstremisme.

Andre
kommentarar
Andre kommentarar
Også
Også 2021
2021 har
har vore
vore eit
eit år
år med
med unntakstilstand
unntakstilstand på
på grunn
grunn av
av korona.
korona. Det
Det har
har prega
prega mange
mange område
område ii
samfunnet,
samfunnet, også
også folkehelsearbeidet
folkehelsearbeidet ii kommunane.
kommunane. Mange
Mange har
har sakna
sakna kontakt
kontakt med
med andre,
andre, og
og fleire
fleire
ha
ha rapportert
rapportert at
at dei
dei har
har vore
vore einsame.
einsame.

Dato:
Dato:
Namn:
Namn:
Signatur:
Signatur:
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08.04.2021
08.04.2021
Tove Charlotte
Charlotte EÆsøy
Tove
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Aure Kommune

Organisasjonsnummer:

988913898

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Synnøve Follestad Ørbog
Synnove.follestad.orbog@aure.kommune.no
90567275
JA
x

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Geir Nielsen
Stilling:
Enhetsleder Helse og familie
E-postadresse:
Geir.nielsen@aure.kommune.no
Telefonnummer:
41215591
Namn:
Synnøve Follestad Ørbog
Stilling:
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
Synnove.follestad.orbog@aure.kommune.no
Telefonnummer:
90567275

JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

x
x
x
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
6
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NEI
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Kommunen har fortsatt et godt samarbeid med frivillig sektor. Aure har lange tradisjoner for
frivillighet, både organisert og uorganisert. Kommunen inviterer frivillige organisasjoner inn i
planarbeid og utvikling av tilbud, spesielt på tjeneste nivå. Noe som kom veldig tydelig frem under
pandemien.
Aure kommune har en målsetting om at Aure kommune har en helhetlig frivilligpolitikk og at
kommunen skal bli en frivilligkommune.

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Innbyggere blir inkludert når det utarbeides kommunale planer og de har mulighet til å komme
med høringsuttalelser til planarbeidet.

Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
I all planarbeid som utarbeides i kommunen er det fokus på helse og trivsel. Da er det både
kortsiktige og langsiktige mål med fokus på disse områdene. Det er fortsatt et potensial til å tenke
helsefremmende i alle sektorer. Å inkludere og etablere ett tettere samarbeid med
folkehelsekoordinator inn i alle sektorer fører til økt fokus på å sikre gode rammer for folkehelsen i
Aure Kommune.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Nei, det er ikke opprettet et samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)

-
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Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er høyere i Aure kommune
enn i landet som helhet.
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-

Muskel og skjelett-sykdommer er den største sykdomsgruppen i Aure kommune.

-

Befolknings-sammensetningen i kommunen. Det blir flere eldre og færre yrkesaktive.

-

Andelen som gjennomfører videregående opplæring er lavere i Aure kommune enn
landsnivået

-

Tidlig innsats for bedre psykisk helse og livskvalitet.

Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Helhetlig plan for helse- og omsorg 2020 - 2032 er ferdigstilt, helse og trivsel til våre innbyggere er
svært sentralt i planen. Det ble bestemt at en folkehelseplan/folkehelseoversikt må stå på bena og
være førende for kommunens samlede planarbeid.
Oppvekstplan 2020-2028 og kommuneplanens samfunnsdel er ferdigstilt og vedtatt av
kommunestyret.
Det har blitt gjennomført en workshop med ledergruppen i kommunen for å utarbeide
målsetninger for tjenestene. På grunn av denne workshopen forandrer kommunen på en av de
viktigste folkehelseutfordringer. Se utheving i punkt 3.1.
Befolknings-sammensetningen i kommunen. Det blir flere eldre og færre yrkesaktive.
Tiltak som har blitt satt i gang i 2021 er Spreke seniorer, dette er et samarbeid vi har med friskliv og
mestring i Kristiansund. De har opplæring på frivillige som ønsker å starte treningsgrupper for eldre,
og kommunen som har ansvaret oppfølgingen av frivillige.
Frivilligheten har vært en svært viktig faktor inn i jobben mot eldre og ensomme eldre, og mange av
tiltakene rettet mot de har vært åpen under pandemiåret 2021.
Videre inn i 2022 skal det jobbes med å fortsatt styrke samarbeidet mellom kommunen og
frivilligheten
Muskel og skjelett er en av de største sykdomsgruppene i kommunen, i løpet av 2020 har det blitt
etablert ett tilbud rettet mot denne sykdomsgruppen. Gruppetilbud som er egnet for personer med
muskel- og skjelettplager og/eller som opplever langvarig utmattelse, stress og belastning i
hverdagen, samt for personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Tilbudet er en
bevegelsesgruppe ledet av frisklivsveileder.
Aktiviteter i forbindelse med friluftsliv og helse har vært opprettholdt og gjennomført. Kommunen
har vært med i StikkUT sommer, vinter og ski. Det har vært stor deltagelse på dette.
Kommunen har jobbet med å videreutvikle frisklivsentralen til friskliv og mestring, dette arbeidet vil
fortsette inn i 2022. Hverdagsmestring vil være et prioritert arbeidsområde.
Andelen som gjennomfører videregående opplæring er lavere i Aure kommune. I 2021 ble det
ansatt en Oppfølging- og ungdoms-los for ungdom som en satsing innen helsefremmende og
forebyggende tiltak. Ungdomslosen jobber med å veilede elever og motiverer de i saker som gjelder
forhold på skolen eller i saker som skjer utenom skoletid. Losen er en støttespiller for ungdom for å
føle mestringsfølelse og trivsel til å bli mer rustet til å klare overgangen fra ungdomsskole til
videregående skole.
8
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I 2021 ble det jobbet med å utvikle helsestasjon for ungdom som skal ha oppstart i starten av 2022.
Tidlig innsats for bedre psykisk helse og livskvalitet.
Aure kommune ønsker å satse på tidlig innsats. Vi er en liten kommune og det er mye positivt i detvi har en mulighet å bygge et nettverk rundt barna våre. I 2021 jobbet kommunen i tverrfaglig
nettverk for å bedre tidlig innsats. Satsningen er spesielt rettet mot barn og unge og deres
foreldre. Dette arbeidet vil fortsette i 2022.
I 2021 ble det planlagt at Aure kommune vil gjennomføre UNGDATA i starten av 2022.

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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GOD HEISE

Møre og Romsdal

fylkeskommune

Rapportering samarbeidsavtale om God Helse 202L
punkt 7 i
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref.
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
post@mrfylke.no og
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er ?L.03.22. Rapport skal sendast
merkes sak202214352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Averøy

Organisasjonsnummer:

962378064

Skjemaet er utfYlt av:
E-postadresse:

Anne-Marit SYlthe
svlthe@averov.kom mune.no
anne.

Telefonnummer:

48285rL8
NEI

JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med pun kt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

X

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
folkehelsearbeidet: (Punkt e
til det
Kommunen skal ha to ressurs
Namn:
Stilling:
E-postadresse:

Telefonnummer:
Namn:
Stilling:
E-postadresse:

Telefonnummer:

Anne-Marit Sylthe
Enhetsleder Tildeling hvor koordinering av folkehelsearbeidet er lagt
anne.ma rit.svlthe@averov.komm une. no
48285118
Linda Johnsen
Saksbehandler tildeling, og koordinerer folkehelsearbeidet
linda.iohnsen@averov.kommune.no
94L86L27
NEI

JA
Ha r følgande

nivå/ sektorar frå kom munen d e Itatt pa fvl keskommu nale
nkt r)
til folke helsearbeid et?
nettverksmØte og sa ml

X

Politisk nivå

X

x

Administrativt nivå

X

Ulike sektorar
JA

NEI

Starta/
delvis

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
nkt a
r helsa?
dei faktorane som
befolkni
Har oversikta over folkehelsa in ngått som gru nnlag for arbeidet med
r tiltak? (punkt b
kommunen sin

10

X

X

RAPPORTERI

NG SAMARBEIDSAVTALE

Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og

X

nkt

administrativt?

Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?

X

(punkt
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

Svar/utdju
Legg kommunen

til

X

svar:
med maks 50 ord
rette for samarbeid med frivillig sektor og uWiklast dette samarbeidet?

nkt
Samarbeider med idrettslag ang. Stikkut. Vi har deltatt i møte med ei som har tatt På seg rollen
Frivillighetskoordinator og andre frivillige lag. Kommunen må tydeliggjØre hva vi forventer av en
slik stilling, og har derfor invitert til møte i 2022. Koronapandemien har gjort det vanskelig å
avholde møter og samlinger også i 2O2l'
Legg kommunen

fo

til rette for medverking og innflytetse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
l?

tema pa
Ny omsorgsplan ble vedtatt, og eld re råd og rådet fo r fu n kjsonsh e m ma ha d d e d e n so m
på
H
lsestasjo n
møte
grenda
Tema
lag
s rne m Øte t før det. Også be dt om n ns p il fra b la he lse- og
65+

Vurderer kommunen følgiet for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
tvers av sektorane?
nde
helsefremmande og
Ja, vi samarbeider på tvers av enheter- god kontakt mellom helsestasjon, kommunepsykolog,
psykisk helse, hjemmesykepleie, botjeneste og syke hjem slik at vi har god oversikt og kan
samarbeide ved behov.

Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek isamarbeidsforumet?
nkt
Leder sitter i kommunesjefens stab, hvor også kommunepsy kolog, teknisk, personal og økonomi
sitter. Her jobbes det blant annet med samfunnsplan og årlig med resultat og utviklingsplan
Folkehelse er med isamfunndel av kommuneplan og også tema iomsorgsplan'

Status på Foll<ehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehel seutfordringar'FØt opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ordl

utfo rd nnge ne framove f r fo rtsatt a t a nta il et e td re øker mens det bl r færre
m e n m indre fornØyd m ed bå d e helse og
v rkesa ktiv a lder På fol ke he lseprofi len for 202L er u ngdom
2018. Etter dette er d et
gdataundersØkelser
un
oka I m ljøet e n n sn itt fo r No rge me n d ette er tal
blitt satt inn nye tiltak. På punktene Muskel og skjelett, Hjerte og karsykdom og psykiske
symptom/ lidelser ligger AverØy dårligere an enn snitt for landet.
E n AV
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Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen giort i 2020 for å møte desse utfordringane?
(Maks %sidel
2021" satte også begrensninger ifht Korona, med antall som kunne møtes med mere. I tillegg har vi
som har ansvaret for folkehelsearbeidet vært nødt til å jobbe med smittesporing og vaksinering.
Av den grunn fikk vi bare gjennomført en helsetsajon 65+. Vi har planlagt oppstart av et
innsatsteam som blant annet skal sørge for at en kan få opptrening i hjemmet ved skade eller
funksjonsfall. I forhold til barnefattigdom er det satt av midler i <kontantkassa> for å bidra til at
barn med dårlig økonomi kan få delta i idrett med mer. Psykisk helse har omorganisert seg noe for
å tydeliggjøre hvem en antar trenger støttesamtaler i en antatt kortere periode og hvem som
trenger (tyngere)) oppfølging. I den første gruppa må brukerne også bruke nettbaserte
<selvhjelpsprogram)). Helsesykepleier har fortsatt flere dager på ungdomsskolen i tillegg til at
kommunepsykologen er der en dag pr. uke. Vi må fortsatt jobbe mer i forhold til samarbeid med
frivillige lag og organisasjoner, og hadde håpet at frivillighetskoordinatoren kunne bistå der'

Andre kommentarar
Vi håper at Korona ikke vil ta så mye tid eller sette begrensninger i 2022. Både jordmorsti lling,
logoped og familieveileder får økte ressurser i 2O22, og i tillegg til oppstart av innsatsteam vil dette
kunne bidra til bedre helse.

Dato:
Namn:
Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Fjord

Organisasjonsnummer:

921 891 687

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Kristi Linge Stakkestad
kristi.linge.stakkestad@fjord.kommune.no
41867806
JA
X

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Kristi Linge Stakkestad
Stilling:
folkehelsekoordinator
E-postadresse:
kristi.linge.stakkestad@fjord.kommune.no
Telefonnummer:
41867806
Namn:
Charles Tøsse
Stilling:
Kommunalsjef næring, oppvekst og kultur
E-postadresse:
charles.tosse@fjord.kommune.no
Telefonnummer:
41867830
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

X
X
X
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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NEI

Starta/
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Har kommunen forankra folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

X
X
X

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Frivilligsentralen samarbeider med lag og organisasjonar om ulike tiltak og inviterer til
frivilligforum/samhandlingsmøte ein gong i året. Kommunen har samarbeidsavtale med enkelte
organisasjonar, og det vert arbeidd med fleire slike meir overordna avtalar mellom kommunale
verksemder og frivilligheita. Frivilligsentralen sender jamleg ut felles informasjon til alle registrerte
lag og organisasjonar i kommunen.

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Innbyggjarundersøking er gjennomført som ein del av arbeidet med ny kommuneplan.
Tettstadutviklingsprosjektet i Valldal har hatt brei involvering.
Samarbeid med frivillige om til dømes utveljing av Stikk UT!-turmål.
Tre dialogmøte om Leve heile livet-reforma er gjennomført i samarbeid med pensjonistlag og
helselag.
200 eldre over 65 år tok imot invitasjonen til «eldre ut på middag», med støtte frå
statsforvaltaren, og det førte også til mange nyttige innspel i arbeidet med reforma og
kommuneplanen.

Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
To tilsette har gjennomført kurs i helsekonsekvensutgreiing i planlegging.
Saksbehandlingssystemet legg opp til at konsekvensar for økonomi, miljø, barn og unge,
folkehelse, beredskap og likestilling skal vurderast i alle saksframlegg.

Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Kommunen har etablert eit tverrfagleg, førebyggjande samarbeidsforum for barn og unge. Her
deltek kommunedirektør, kommunalsjef, dei kommunale tenestene som har ansvar for målgruppa
og eksterne tenester som politi, barnevern og NAV. Folkehelsekoordinator er koordinator.
Det er førebels ikkje etablert eit samarbeidsforum som gjeld samfunnsutvikling generelt, men
oppgåva vert ivaretatt av andre organ.
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Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
1. Folketalsutvikling
• Nedgang i folketalet/folketalsutviklinga
• Tilgang på utleigebustadar/omsorgsbustadar/rimelege tomter
• Tilgang på lokale arbeidsplassar/kompetansearbeidsplassar/bedrifter

•
•
•
•
•
•

2. Sosiale helseforskjellar og livsstilsutfordringar
Bruk av sosiale media
Rus
Inntektsforskjellar/sosial ulikskap
Trygge gang- og sykkelvegar for kvardagsaktivitet
Overvekt og fedme 17-åringar
Støy og støv frå gjennomgangstrafikk

•
•
•
•
•
•

3. Einsemd og utanforskap
Møteplassar for sosialt fellesskap, både formelle og uformelle
Isolasjon, einsemd, åleinebuande
Relasjonskompetanse/språkkompetanse – frå barnehagealder
Mobbing
Tilgang til kollektivtransport
Psykisk helse – symptom og lidingar

Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
1. Fjord kommune har ferdigstilt arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen. Berekraft og
folkehelse er gjennomgåande perspektiv i planen. Det er gjennomført innbyggjarundersøking
(februar 2021) og «Eldre ut på middag» (september 2021) som har gitt innspel til planarbeidet.
2. Presentasjon av folkehelseoversikta for ulike grupper i organisasjonen er ikkje blitt gjennomført
som planlagt i 2021, utsett til 2022.
3. Frivilligforum vart ikkje gjennomført som planlagt i 2021 grunna pandemien. Det er laga
samarbeidsavtalar mellom kommune/Fjord idrettsråd og kommune/Eidsdal Norddal Røde Kors.
Det vart også gjennomført andre samhandlingstiltak, til dømes Supersommar/sommarskule i regi
av frivilligsentralen og i samarbeid med privatpersonar/organisasjonar/bedrifter, og dialogmøte
for Leve heile livet-reforma. Frivilligsentralen har jamleg kontakt med frivilligheita gjennom
utsending av informasjon via e-post og ved direkte kontakt. Frivilligsentralen er pådrivar for
samarbeid og søknad om midlar til tiltak i andre kommunale einingar, til dømes aktivitetstiltak for
institusjonane; Den kulturelle spaserstokken, innkjøp av rickshawsyklar, utstyr til digital streaming,
towertafel og motiviewsykkel.
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4. Fjord kommune deltek i Stikk UT! med turmål både sommar og vinter.
Biblioteket i Valldal og frivilligsentralen i Stordal er møteplassar som har hatt litt aktivitet trass i
pandemisituasjonen. Biblioteket i Valldal er i ferd med å finne si form som ny møteplass for
frivilligsentralen. Det vert arbeidd med oppstart av skilting og merking av turmål for
Stordal/Dyrkorn, og framhald og fornying av dette for dei andre bygdene som har gjort dette
arbeidet tidlegare (tidl. Norddal).
5. Tverrfagleg førebyggjande forum for barn og unge i Fjord er oppretta og godt mottatt av
deltakarane.
Oversiktseminaret for rusfeltet i Fjord var planlagt til november 2021, men vart utsett til april
2022.
6. Det vart arbeidd med kulturplanen, ruspolitisk handlingsplan og samfunnsdelen av
kommuneplanen (vedtatt februar 2022). Oppstart av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Nasjonaljubileet Valldal 2029 er eit langsiktig prosjekt der måla mellom anna er å styrke bulyst og
skape lokale arbeidsplassar basert på pilegrimsleia Valldalsleden. Dei fire grunnpilarane for
pilegrimsarbeidet er miljø, næring, kultur og kyrkje.

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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Charles Tøsse
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Gjemnes kommune

Organisasjonsnummer:

964 981 426

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Maaike Magdalena Roorda
Maaike.Magdalena.Roorda@gjemnes.kommune.no
907 11 095
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

x

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Siri Ask Fredriksen
Stilling:
Kulturleder
E-postadresse:
Siri.Ask.Fredriksen@gjemnes.kommune.no
Telefonnummer:
41 900 996
Namn:
Svein Arild Eikemo
Stilling:
Kst. rådman
E-postadresse:
Svein Arild Eikemo@gjemnes.kommune.no
Telefonnummer:
911 68 683
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

X
x
x
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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NEI

x
x

NEI

Starta/
delvis
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
X
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Ja, det har vært utfordrende i koronatid, men utvikles nå mer framover.
Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Ja.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Ja.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Ja og ja. I samarbeidsforum sitter flere seksjonsledere, ordfører og folkehelsekoordinator

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)

Gjemnes kommune har utfordringer ved
*trafikksikkerhet på forskjellige plasser i kommunen.
*Psykisk helse for barn, unge og eldre i kommunen kan forbedres. Ungdomsmiljø er utfordrende.
*Kommunen trenger nye innflyttere, fleire barn og meir kvalifisert personell. Det er viktig at
kommunen jobber aktivt for å forbedre sitt omdømme og at innbyggere føler meir tilhørighet.
*Småbruk som står tomme store deler av året påvirker nabolaget negativt.
*Stor andel fallskader: hodeskader og hoftebrudd.
*Kommune vil få en økt andel eldre innbyggere (over 67 år) i framtiden
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Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2020 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Kommunen startet et folkehelseprosjekt på Ungdomskole: inkluderende skolehverdag (20192024). Kommunen ønsker å auke helsesøsterstillingen til 100% på skolen, Jobbe for at alle skal ha
mulighet å delta i fysisk aktivitet/idrettslag gjennom kommunedelplan fysisk aktivitet, friluftsliv og
kultur. Jobbe aktiv for å få ned mobbetall.
Trafikksikkerhet vil være en viktig del av den nye sentrumsplanen. Vi vil se på belysning, fordeling
gang/sykkel/veibane, gjør dette meir oversiktlig enn i dagens situasjon. Informasjon til innbyggere
kva de kan gjøre sjølv for å forbedre situasjonen.
Jobbe med å lage et temaplan om «Leve hele livet» med tiltak som omfatter:
Forebygging hoftebrudd/hodeskader: De som er mest utsatt er barn, unge og eldre. Sette opp plan
for jobbing med fallforebygging i hjemmetjeneste, institusjon og skole. Informasjon ut til
innbyggere: ha en pensionistkveld med informasjon om forebyggende tiltak.
Øke livskvalitet/forbedre psykisk helse ved å motarbeide ensomhet: Møteplasser for alle
aldersgrupper, se på transportproblematikk, opprettholde et tilstrekkelig tilbod på psykisk helse,
trening, dagsenter etc.
Ferdigstille Ruspolitisk handlingsplan.
Promotere Gjemnes kommune som en attraktiv kommune å bo, jobbe og vokse opp i, gjennom
media, livmestringsfag på skolen, være tilstede på «innflytterdagen» Molde og Nettverksdager i
Kristiansund. Se om kommune kan være med i «Kom trainee» opplegg Kristiansund.
Kan vi påvirke at småbruk ikkje stå tomme store deler av året?

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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Maaike M.Roorda
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Hareid kommune

Organisasjonsnummer:

964979278

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Monica Torvik Stokset
Monica.torvik.stokset@hareid.kommune.no
90768532
JA
x

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Ragnhild Velsvik Berge
Stilling:
Kommunedirektør
E-postadresse:
ragnhild.velsvik.berge@hareid.kommune.no
Telefonnummer:
951 85 630
Namn:
Monica Torvik Stokset
Stilling:
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
Monica.torvik.stokset@hareid.kommune.no
Telefonnummer:
90768532
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

x
x
x
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Hareid kommune samarbeider med frivillige lag og organisasjoner, både formelt og uformelt.
Kommunen deler systematisk informasjon med lag- og organisasjonar om aktuelle
tilskotsordningar. Oppretta støtteordning der lag- og organisasjonar kan søke støtte for at barn og
unge skal kunne delta i organisert aktivitet. Har potensial for enda meir og betre samarbeid.
Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
I 2021 har Hareid kommune utarbeida ny helse- og omsorgsplan. Brukarrepresentantar, elevar
ved ungdomsskulen er mellom dei som har vore involvert i arbeidet med planen. Det vart også
gjennomført ei spørjeundersøking for alle kommunen sine innbyggjarar, med mål om større
eigarskap til planen.
Barnetrakkundersøking blei gjennomført ved barneskulane i samband med arbeid med
Trafikktryggingsplan.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Vurdering av konsekvens for folkehelsa ligg inne som mal i all sakshandsaming.
Kommunen har ulike samarbeidsfora på tvers av sektorane.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Samarbeidsforum for barn og unge. Faste deltakarar er leiar for læring og kultur, leiar for velferd,
einingsleiar helse- og koordinerande eining, leiar i barnevern, leiar i PPT og folkehelsekoordinator.
Vekst i Hareid: Har som hovudmål å auke sysselsetting og vediskaping i kommunen. Prosjektet er
viktig for lokal samfunnsutvikling og arbeid med å utvikle kommunen som stad å bu, og bidra til å
skape variasjon i næringslivet, samt sikre eksisterande arbeidsplassar.
SLT-koordineringsgruppe: interkommunal og tverrsektoriell gruppe med representantar på
mellomleiarniå (barnehage, barneskule, ungdomsskule, rus- og psykiatri, politikontakt, barnevern,
helsestasjon). Gruppa har som mandat å jobbe rus- og kriminalitetsførebyggande, og å samordne
innsats og ressursar. Helsefremjande fokus ligg til grunn, og arbeid med å skape gode vilkår for
born og unge i kommunen.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
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Andelen eldre over 80 år vil auke kraftig. Dei viktigaste årsakene til sjukdom og redusert helse
blant innbyggjarane i kommunen er psykiske plagar og lidingar og muskel- og skjelettsjukdomar.
Av psykiske lidingar er det flest med angst og depresjon, særleg gjeld dette i aldersgruppa 15-29
år. Tal frå Ungdata syner at einsemd er utbreidd. Statistikkgrunnlaget tyder på at overvekt og
fedme gjeld mange innbyggjarar i kommunen. Hareid kommune skårar relativt lågt på fleire
levekårsindikatorar, arbeidsløysa er høg, og utdanningsnivået er lågt. Kommunen har utfordringar
med unge personar, som av ulike årsakar, fell utanfor skule og arbeidsliv.
Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2020 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Motverke utanforskap:
• BTS-prosjektet (betre tverrfagleg samarbeid) starta opp i 2021, med mål om å styrke arbeid
med identifisering og oppfølging av utsette born og unge. Saman med pilotprosjekt støttande
team i barnehage og skule er dette viktige bidrag for å hindre utanforskap.
• Inkluderande barnehage og skulemiljøsatsing vidareført – nettverkssamarbeid gjennomført
saman med pedagogar og tverrfaglege samarbeidspartar i barnehage og skule for å styrke dialogen
og kompetansen på tvers i arbeidet vårt med barn og unge.
• Samarbeid med eksterne aktørar for å skape tilrettelagde arbeidsplassar for personar som
ikkje kan nytte seg av det ordinære arbeidsmarkedet, eller som treng hjelp og kvalifisering for
å kome seg i ordinært arbeid.
• Etablert støtteordning for at barn og unge skal kunne delta i organisert fritidsaktivitet.
• Søkt tilskotsmidlar for å auke kompetanse innan psykisk helse for tilsette i skulen.

Aldersvennlige samfunn og inkluderande nærmiljø:
• Barnetrakkregistrering gjennomført i samband med rullering av trafikktryggingsplan.
• Samarbeid om tilrettelegging for cafedrift i sentrum.
• Det nye biblioteket har blitt eit viktig samlingspunkt for personar i alle aldrar.
Kosthald og levevanar:
• Kosthald- og fysisk aktivitet tema på foreldremøte ved dei kommunale
barneskulane.
• Elevane ved Hareid ungdomsskule har dette året fått servert gratis skulefrukost.
• Støtteordning for organiserte fritidsaktivitetar etablert.
• Innmelding i Sunnmøre friluftsråd blei vedteke i 2021.

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årlig for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.2022. Rapport skal sendast post@mrfylke.no
og merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar 2022.
Kommune:

1515 Herøy

Organisasjonsnummer:

964978840

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Tanja Rafteseth
tanja.rafteseth@heroy.kommune.no
70081300/95144389
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7 Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

x

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Tanja Rafteseth
Stilling:
Planleggar og folkehelsekoordinator
E-postadresse:
tanja.rafteseth@heroy.kommune.no
Telefonnummer:
70081300/95144389
Namn:
Ole Magne Rotevatn
Stilling:
Avdelingsleiar utvikling
E-postadresse:
ole.magne.rotevatn@heroy.kommune.no
Telefonnummer:
70081300/90974128
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar
JA
Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for
arbeidet med kommunen sin planstrategi, planar og tiltak?
(punkt b)
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x
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Starta/ delvis
Folkehelseoversikt
under utarbeiding
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Har kommunen forankra folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjer kommunen FN sine berekraftsmål i
folkehelsearbeidet? (punkt i)
Gjennomfører kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x

Ikkje i 2021
grunna korona

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Ja. Mykje gjennom frivilligsentralen. Samarbeidet består både av veletablerte samarbeid og nye
(prøve)prosjekt.
Legg kommunen til rette for medverknad og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Ja, både ved å følgje lovpålagde medverknadsprosessar i planarbeid og prosjekt og ved inkludering
og samarbeid med utval elles. Det er oppretta ei generell forslagskasse/innspelskasse for å ha ein
låg terskel for innspel og medverknad frå innbyggjarane. Kommunen gjennomfører også ulike
undersøkingar som gir grunnlag for å skaffe oversikt over folkehelsespørsmål.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggjande på tvers av sektorane? (punkt h)
Vurdering av konsekvens for folkehelsa ligg inne som mal i all sakshandsaming. Kommunen har
fleire helsefremjande og førebyggjande samarbeid på tvers av sektorane.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Kommunen arbeider med prosjektet «digitalisering av folkehelsoversikta» i eit samarbeid med dei
6 andre kommunane på Søre Sunnmøre og Høgskulen i Volda.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
•
•
•
•
•
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Aukande mengde ungdommar og vaksne som slit med einsemd og mentale
helseutfordringar
Herøyungdom trenar sjeldnare, har meir skjermtid og lir i større grad av overvekt og
fedme samanlikna med ungdom på lands- og fylkesbasis (folkehelseprofilen 2022)
Aukande livsstilssjukdomar blant folkesetnaden, som fedme/overvekt, hjarte- og
karsjukdomar, diabetes og kreft
Kollektivtilbodet i kommunen er eit hinder for unge og eldre sin mobilitet
Det er store sosiale forskjellar når det gjeld folkehelse blant innbyggjarane. Lik nasjonale
trendar er det ofte innbyggjarar med låg inntekt og svak utdanningsbakgrunn som er i
risikogruppa.
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Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
• Aktivitetsplikt er del av NAV sin tiltakspakke.
• Bu og habiliteringsavdelinga har utegruppe for enkelte brukarar som er utanfor
arbeidslivet.
• Herøy kommune har folkehelse og universell uforming som to av sine seks gjennomgåande
perspektiv i all kommunal verksemd.
• Den nye ungdomsfritidsordninga (UFO) som vart starta i 2020 gir tilbod til ungdomar etter
skuletid. Sosialt, mat og drikke, speling, prat og lekser. Møteplassen har vore delvis open i
koronaåret 2021.
• Parken i Fosnavåg er vidareutvikla med gapahuk og akebakke. Universelt utforma sti fram
til gapahuken oppi bakken.
• Verdsdagen for psykisk helse 2021 vart markert med ulike arrangement. Arrangementa
kan du sjå her: https://www.heroy.kommune.no/aktuelt/vi-markerer-verdsdagen-forpsykisk-helse-i-veke-40-i-heroy.121648.aspx
• Kommunen har delteke i trimprosjektet «Stikk ut» for første gang i 2021. I tillegg vart 20.
årgang av folkehelseprosjektet «Herøy 10 på topp» gjennomført i 2021.
• Trafikktryggingsplanen har vore under rullering i 2021. Godkjent i kommunestyret i
februar 2022. Der legg ein til rette for at barn, unge, mjuke trafikantar og folk med
rørslehemming i større grad skal bli prioriterte i trafikken.
• Kommunen nyttar digitale nettløysingar for å gjere innbyggjarane til aktive deltakarar.

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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Tanja Rafteseth
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Hustadvika

Organisasjonsnummer:

921133642

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Ellen Marie Krakeli
Ellenmarie.krakeli@hustadvika.kommune.no
97152041
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

x

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Per Sverre Ersvik
Stilling:
Kommunedirektør
E-postadresse:
per.sverre.ersvik@hustadvika.kommune.no
Telefonnummer:
41512310
Namn:
Ellen Marie Krakeli
Stilling:
Rådgiver folkehelse
E-postadresse:
Ellenmarie.krakeli@hustadvika.kommune.no
Telefonnummer:
97152041
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

x
x
x
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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x
x

NEI

Starta/
delvis
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Kommunen samarbeider med frivillig sektor gjennom samarbeid med råd, utvalg og foreninger,
samt i enkeltsaker. Det legges til rette for dialogmøter ved behov i de ulike sektorene og
utvalgene. Det er opprettet Grendeutvalg i alle deler av kommunen som startet opp arbeidet sitt i
2021.
Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Ja, gjennom involvering av rådene, både som underveis orientering og gjennom mulighet for
innspill. Innspillene tas videre til kommunalt planarbeid. Rådene er representert i de fleste planer
som nå starter opp etter planstrategien. Det blir også arrangert dialogmøter for å medvirkning og
innflytelse i enkelte saker. De ferdige planene blir lagt ut på høring og i de fleste tilfeller er det
medvirkningsrunder underveis i arbeidet.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Folkehelse er ett av 8 gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel, som resten av
planverket i kommunen skal bygge på. Folkehelseperspektivet får en sentral plass i
sektorovergripende planer som helse- og velferdsplan og oppvekstplan. Når det meldes om
oppstart av planer så refereres det til folkehelseoversikten som et av de førende
styringsdokumentene for planarbeidet.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Rådgivar folkehelse er organisert i staben til kommunedirektøren og deltar regelmessig i møter i
alle kommuneområdene for å forankre det sektorovergripende folkehelsearbeidet. Det er dannet
undergrupper som arbeider med delområder av folkehelsearbeidet.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
Utfordring 1: Økende antall eldre i kommunen:
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Hustadvika kommune må legge til rette for at de eldre i kommunen beholder god helse, opplever
god livskvalitet, mestrer egne liv og deltar i lokalsamfunnet etter egne forutsetninger og ønsker så
lenge som mulig.
Utfordring 2: Forebygge utenforskap:
Utenforskap må forebygges tidlig for å unngå at det forsterkes gjennom livet og fra generasjon til
generasjon. Hustadvika kommune må sørge for gode oppvekstvilkår for barn og unge der følelse
av mestring, egenverd og livsglede styrkes.
Utfordring 3: Samhandling på tvers i kommunen for å styrke et systematisk og langsiktig
folkehelsearbeid:
Hustadvika er en ny kommune. Det vil si at strukturer, både offentlige, frivillige, politiske og
private skal slås sammen, bygges eller etableres. Forhåpentligvis greier vi å gjøre dette på en slik
måte at folkehelsearbeidet styrkes og at vi drar i samme retning.
Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Hustadvika kommune har i hele 2021 jobbet med både plan for helse- og velferd og plan for
oppvekstområdet. Alle de tre hovedutfordringene som er skissert overfor, har en sentral plass i
disse planene. Planverkene inneholder strategier, mål og tiltak for å møte og redusere negative
konsekvenser av de skisserte utfordringene. «Leve hele livet» er et førende prinsipp for helse- og
velferdsplanen. Begge planene er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2022.
Det er i 2021 tilsatt kommunepsykolog i 100% stilling og stilling som ungdomskoordinator i 75 %
stilling er lyst ut. Sistnevnte skal, blant annet, jobbe for å etablere nytt og videreutvikle
eksisterende ungdomsklubbtilbud i kommunen.
Kommunen etablerte i samarbeid med idrettskretsen «Kontantkassa» for å bidra til å utjevne
sosiale forskjeller i deltakelse i fritidsaktiviteter. Med støtte fra Bufdir så samarbeidet frivillige
organisasjoner og kommunen om å arrangere gratis aktivitetstilbud i SFO for alle 2. og 3. klassinger
ved to barneskoler i perioden 01.03.21-01.03.22. Her fikk elevene prøve ut forskjellige aktiviteter
gratis i SFO tiden. Ca 60 elever har jevnlig deltatt på dette gratistilbudet. Kommunen jobber også
med en ny nettportal for å gjøre aktiviteter og arrangementer bedre kjent for innbyggerne.
Sommeren 2021 bidro både kommunale tjenester og frivillige lag og organisasjoner til at det ble
arrangert et variert og innholdsrikt sommerskoletilbud flere steder og til ulike tider i kommunen.
Kommunen etablert også en tverrfaglig sammensatt rusgruppe representanter fra kommunale
tjenester, Nav og politi. Gruppen har som mandat å jobbe med universell og selektiv forebygging,
og brede samfunnsrettede tiltak. Gruppa samarbeider med andre instanser ved behov. Familiens
Hus, som ble etablert ved kommunesammenslåingen, har kommet godt i gang med sitt arbeid og
er en ressurs for det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. Det er også opprettet ressursteam ved
de fleste skolene i Hustadvika. Både Frisklivssentralen og Aktiv på dagtid har utvidet sine tilbud i
2021.

Andre kommentarar

32

RAPPORTERING SAMARBEIDSAVTALE

Dato:
Namn:
Signatur:
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25.03.22
Ellen Marie Krakeli
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

KRISTIANSUND

Organisasjonsnummer:

991891919

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Bente Elshaug
Bente.elshaug@kristiansund.kommune.no
71 57 39 13
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

X

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Bente Elshaug
Stilling:
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
Bente.elshaug@kristiansund.kommune.no
Telefonnummer:
71 75 40 00/71 57 39 13
Namn:
Arne Ingebrigtsen
Stilling:
Rådmann
E-postadresse:
Arne.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no
Telefonnummer:
71 57 35 45
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

X
X
X
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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X
X
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delvis
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

X
X
X

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Det samarbeides med frivillig sektor gjennom råd, utvalg, foreninger og ildsjeler.
Koronapandemien har satt noen begrensninger og kontakten med de frivillige har foregått mye på
den digitale plattformen. Utvikling av dette samarbeidet kan bli bedre og ser frem til åpne
dialogmøter i 2022.
Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Kommunens plansystem er godt strukturert med planprosedyrer og maler. Medvirkning og
innflytelse fra både innbyggere, råd og utvalg ivaretas. Folkehelse, sammen med miljø, hensyntas i
alle planer og planene blir lagt ut på høring. Folkehelsekoordinator, som også er barn og unges
representant, deltar i alle oppstartsmøter som omhandler plan- og reguleringssaker.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Kommuneplanens samfunnsdel har helsefremmende og forebyggende hovedmål og strategier. Vi
har etablert egen planprosedyre og planmal der folkehelse skal være er et gjennomgående tema i
alle kommunens planer. Samfunnsutvikling vurderer helse og trivsel i alt planarbeid og
planlegging. Folkehelsetema er et sentralt punkt i alle planoppstartsmøter. Det arbeides
systematisk med helsefremmende og forebyggende arbeid på tvers, men vi har potensiale for hele
tiden å bli bedre. Fra høsten 2021 ble bærekraftsmålene en del av de politiske sakene, der
saksbehandlere vurderer de bærekraftsmål som er mest relevante for saken.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Gjennom plassering av folkehelsekoordinator, som er organisert under rådmannen, i
samfunnsutvikling, har kommunen tydeliggjort at folkehelse er sektorovergripende. Kompetansen
og bevisstheten rundt folkehelsetema ser ut til å ha økt i hele organisasjonen.
Folkehelse- og miljøkoordinator og virksomhetsstyring har ansvaret for overordnet planarbeid.
Sektorovergripende folkehelsearbeid gjennomføres via tjenestene og utviklingsprosjekt med
enhetene kommunalteknikk, eiendomsdrift, plan, kultur, IKT, oppvekst og samfunnsutvikling. Den
løpende folkehelseoversikten har leder barn, familie og helse, skolefaglig rådgiver, helse- og
omsorg, kommunepsykolog, kommunelege, folkehelse- og miljøkoordinator som
samarbeidsforum. Folkehelseoversikten 2020 refereres til i politiske utvalg, samtidig som den
brukes til utvikling av nye prosjekter og tiltak.
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Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
BEFOLKNINGSSAMMENSETNING
Befolkningssammensetningen vil endre seg med flere eldre og færre yrkesaktive. Utfordringer i
oppvekstsektoren er nedgangen i barnetall.
HELSEMESSIGE PLAGER
Betydelig del av pasientgruppen som oppsøker primærhelsetjenesten på grunn av psykiske
symptomer eller lidelser og muskel- og skjelettplager. Dette er de to største diagnosegruppene
som brukes for sykemeldte i Kristiansund. Ungdommen opplever en del depressive symptomer.
SOSIAL ULIKHET I HELSE
Flere i aldersgruppen 0-17 år som lever i lavinntektsfamilier. Antall barn av eneforsørgere viser at
vi ligger over både fylke- og landsgjennomsnittet. Vi har et stort frafall innenfor yrkesfaglig
opplæring. Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18 – 24 år har gått ned, men vi ligger fortsatt
høyere enn fylke og landet ellers. Flere mottakere av uføreytelser (18 – 44 år) enn fylke- og
landsgjennomsnittet.

Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2020 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Helhetlig plan for helse- og omsorg 2020-2030, oppvekstplan 2019-2027, kommunedelplan for
sentrum 2021 og kulturminneplan 2021-2027 ble vedtatt i løpet av 2021. Arbeidet med
kommunedelplan for kultur 2021-2030 er igangsatt, samt at arbeidet med Arealplan 2020-2032
forventes avsluttet i 2022.
Andre tiltak gjennomført i 2021:
• Oppstart planlegging av nye sykehjemsplasser. Workshop tomtevalg gjennomført i des.
2021.
• Hverdagsmestring har vært et prioritert arbeidsområde og etablering skjer i 2022.
• Eiendomsdrift bidrar inn i utviklingen av et aldersvennlig samfunn med flere tilpassede
boliger og fornying av kommunal boligmasse.
• Arbeidet med planleggingen av to nye barneskoler er startet opp. Den sosiale og
miljømessige bærekraft tydeliggjøres og tas inn i målsettingen.
• Planlegging og organisering i forbindelse med nytt kulturhus, Normoria, er i gang. Dette vil
styrke kulturmiljøet i hele kommunen.
• Aktiviteter i forbindelser med friluftsliv, helse og friskliv har vært opprettholdt og
gjennomført. StikkUT sommer og vinter gjennomføres med stor deltagelse.
• Prosjektgruppe «kartlegging av ferdselsårer» er satt og politisk sak forberedes.
• Frivillighetssentralen har vært åpen og sørget for at BUA har vært i drift.
• Vi deltar i ordningen «Kontantkassa» til våren 2022.
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•
•
•
•

Samarbeidsprosjektet mellom Kristiansund, Molde og Ålesund (BRM) har pågått og flere
prosjekt har blitt ferdigstilt. Det har vært og er fokus på et aldersvennlig samfunn.
Barneblikk etablert og skal videreføres.
Kompetanseheving på læringsmiljø i barnehage og skole videreføres.
Oppstart av ny barnevernsreform lagt til strategisk oppvekstgruppe.

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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Arne Ingebrigtsen
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Molde

Organisasjonsnummer:

921 221 967

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Ingvil Grytli
Ingvil.grytli@molde.kommune.no
92880154
JA
X

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Ingvil Grytli
Stilling:
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
Ingvil.grytli@molde.kommune.no
Telefonnummer:
92 88 01 54

Namn:
Stilling:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Randi Myhre
Analyse - og utviklingssjef
Randi.myhre@molde.kommune.no
97 69 29 96

JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

X
X
X
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
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X
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Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

X
X
X
X

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Frivilligsentralene, frivilligkoordinator og tjenesteområdet idrett og friluftsliv, som alle er en del av
kulturtjenesten i kommunen, står for hoveddelen av kontakten med frivillige organisasjoner og
enkeltpersoner. Stilling som frivilligkoordinator ble besatt i 2020. Arbeidsmetoder og
nettverksbygging har vært prioritert i 2021. Nye frivillige er rekruttert, og nye aktiviteter er satt i
gang. Pandemisituasjonen har også i 2021 satt begrensninger for arbeidet.

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
I følge kommunens planstrategi, som ble vedtatt juni 2021, skal det lages en plan for
medborgerskap. Planen skal regulere medvirkning og innflytelse i all kommunal planlegging og
drift. Planarbeidet skal starte i 2022. En innbyggerlab er også under planlegging. Den skal blant
annet være en arena for samskaping og innbyggerinvolvering i kommunens ulike planer og
prosjekter. Medvirkning foregår elles ordinært i planprosesser, gjennom deltakelse i
referansegrupper og folkemøter. Siste aktuelle plan var temaplanen Idrett og fysisk aktivitet.

Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
I mal for alle politiske saker står det et punkt der betydning for folkehelse skal vurderes, i likhet
med betydning for klima og betydning for økonomi. Saksbehandler kan velge å fjerne punktet, ikke
skrive noe under punktet, eller skrive mer eller mindre utførende om konsekvenser for folkehelse.
Det arbeides med å få til et system for at folkehelse skal inn i alle planlegging og alle planer,
inklusivt reguleringsplaner.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Folkehelse er et gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i 2021.
Kommunen har ingen egen folkehelseplan eller folkehelsestrategi. Folkehelse er
sektorovergripende, og ansatt med spesielt ansvar for det sektorovergripende folkehelsearbeidet
er plassert i analyse- og utviklingsavdelingen, som er en stabsavdeling. Det arbeides nå med å få et
system der folkehelsehensyn tas i alle planer, jamfør punktet over.
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Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
Utfordring 1: Utenforskap i form av å ikke være en del av et fellesskap i utdannelse, arbeid og fritid
er en risiko for dårlig helse og livskvalitet. Samarbeid på tvers av sektorer og tjenester er
nødvendig for å oppnå mål om innenforskap for alle kommunens innbyggere
Utfordring 2: En økende andel eldre i kommunen. Utfordringen for kommunen blir å planlegge for
at de eldre beholder god helse lengst mulig, opplever at de har god livskvalitet, mestrer eget liv og
får mulighet til å bidra i lokalsamfunnet etter egne forutsetninger og ønsker. Jfr. Leve hele livet,
Kvalitetsreformen for eldre, Meld. St.15 (2017-2018)
Utfordring 3: Samhandling på tvers i kommunen for et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid

Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Utfordring 1:
Molde kommune fikk godkjent sin søknad om tilskuddsmidler fra Folkehelseprogrammet. Prosjektet
«Kulturaktive barn og unge». Hovedmål: «Prosjektet skal gi barn og unge i grunnskolen i Molde et
rikere læringsmiljø preget av inkludering, tilhørighet, trivsel og mestring gjennom bevisst bruk av
kunst- og kulturfagene». Dette er den største nye enkeltsatsingen innen området utenforskap i
Molde. Det har i tillegg vært flere aktiviteter knyttet til utenforskap, nye i 2021 var arrangering av
sommerskole og digitalisering av interkommunal plan mot vold i nære relasjoner. SLT-arbeidet har
hatt et høyt fokus på forebygging av radikalisering. Ungdataundersøkelsen ble gjennomført i mars
2021 i alle ungdomsskoler og alle videregående skoler i Molde. Resultater derfra har vært presentert
og i SLT- arbeidet, ulike fagmiljøer og alle politiske råd og utvalg. Verdifull - et sosialt
bærekraftsprosjekt er et Smart Molde -prosjekt som startet i 2021. Les mer om prosjektet.
Det vises ellers til rapporten fra 2020, de fleste av aktivitetene ble videreført i 2021 og blir
videreført i 2022.
Utfordring 2:
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2021, og demografiutfordring med et økende antall
eldre ble beskrevet som en av kommunens største utfordringer. Helse- og omsorgsplanen for den
nye sammenslåtte kommunen ble vedtatt i 2021, også her er demografiutfordring beskrevet som
største utfordring. I 2021 ble det opprettet ei 50% stilling øremerket til forebyggende hjemmebesøk
til alle 75-åringer som ønsker besøk. Arbeidet kom i gang høsten 2021. Stillingen skal bidra til å gi
informasjon om hva de eldre sjølv kan gjøre for å holde seg friske og bo lengst mulig i eget hjem,
samtidig som det spørres om hva de mener kommunen kan gjøre for å bidra til det. Prosjektet Smart
hjelpemiddelforvaltning skal bidra til forbedring/utvikling av kommunens hjelpemiddelformidling og
tilrettelegging av miljøet rundt den enkelte innbygger. Målet er fremtidsrettede, helhetlige og
effektive løsninger slik at innbyggerne skal mestre egen hverdag og kunne bo i egen bolig så lenge
som mulig. Les mer her
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I 2021 var det oppstart for planprosessen med boligpolitisk plan. Også i denne planen er
demografiutfordringen en av hovedutfordringene. Aldersvennlig samfunn er et tverrsektorielt
ansvar, og en del av satsingen for at folkehelsehensyn skal tas i all planlegging, på samme måte som
at barn og unges interesser skal ivaretas.

Utfordring 3:
Folkehelse samsvarer i stor grad med sosial bærekraft, som skal være et gjennomgående
perspektiv i all planlegging. Kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt juni 2021, framhever
også bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene. En ser en positiv dreining i alle deler av
kommunen mot mer samarbeid på tvers av fagmiljø, enheter og sektorer. I tillegg er det en økning
i samarbeid med eksterne aktører, både gjennom Smart Molde – prosjekter, samarbeide med
Friluftsrådet og flere andre samarbeidsparter. Forståelsen av at folkehelse er et
sektorovergripende felt der samarbeid er en forutsetning, ser ut til å være stadig større i alle deler
av kommunen nå.

Andre kommentarar
2021 ble også et år med pandemi, noe som har preget alle deler av kommunen. På tross av dette
har det blitt jobbet godt med planer og utviklingsarbeid med betydning for folkehelse.

Dato:
Namn:
Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Rauma kommune

Organisasjonsnummer:

864 980 902

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Harald Westby Digernes
Harald.digernes@rauma.kommune.no
94184990
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

x

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Folkehelsekoordinatorstillingen har vært bekledd av Ingvild Tømta frem
Stilling:
til desember 2021 og Gunhild Dahle ut året. I 2022 skulle Gunhild Dahle
E-postadresse:
har hatt rolla da Invild Tømta er i foreldrepermisjon. Pga
Telefonnummer:
flyktningesituasjonen har nå hentet Gunnhild Dahle inn som leder for
flyktningetjenesten og må finne en ny løsning på
folehelsekoordinatorstillingen frem til Ingvild Tømta er tilbake.

Namn:
Stilling:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Harald Westby Digernes
Helse og velferdssjef
Harald.digernes@rauma.kommune.no
94184990
JA

Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

x
x
x
JA
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Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x
x
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Kommunen jobber aktivt for å legge til rette for et mer systematisk samarbeid med frivillig
sektoren. Det ble vedtatt en ny Frivilligplan 2022-2030 i kommunestyret 2022-2030

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Kommunens tjenesteområder har egne brukerråd. Dette er rådgivende organer som tas med i
aktuelle avgjørelser.
Det er utnevnt ulike råd for definerte grupper: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
Eldrerådet og Ungdomsrådet. Disse er sektorovergripende organer med sikte om å sikre gruppene
reell innflytelse i alle kommunale saker som gleder disse.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
I Folkehelsegruppa (se punkt j) er alle tjenesteområdene i kommunen representert. Betydning for
folkehelse har nå blitt en del av malen for saksfremlegg som brukes i politiske saker.

Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Dette organiseres i en folkehelsegruppe bestående av områdeledere (Helse og omsorg, Helse og
Velferd, Skole/SFO, Barnehage, Utbygging og Kultur) i kommunedirektørens stab,
kommuneoverlege og folkehelsekoordinator. Gruppa ledes av folkehelsekoordinator, og har fast
møtestruktur hver sjette uke.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
Befolkningsnedgang og mange eldre
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• Nye tall fra elevundersøkelsen viser bedre lesing i 5. klasse, samt mindre mobbing
• Svak stigning i frafall i den videregående skolen
• Antall 18 åringer som er uten karries er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet
• Høy forekomst av muskel- og skjelettsykdommer, og enkelte krefttyper
• Økning i depressive lidelser i aldersgruppen 15-29 år
• Økning i angstsymptomer hos kvinner
• Høy andel barn med lav fødselsvekt
• Høyt forbruk av ADHD-medisinerØkt forbruk av legemidler mot diabetes type 2 og antibiotika
• Dårlig dekning av gang- og sykkelveier
• Covid-19: få smittetilfeller i Rauma. Allikevel den største utfordringen for folkehelsen og drift av
kommunen. Godt og systematisk arbeid med vaksinering.. Nedstenging har gitt, og vil fortsette å gi
uønskede konsekvenser også etter gjenåpning

Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
1. Overordnet folkehelsearbeid:
Arbeidet med å systematisk utvikle og ivareta det overordnede folkehelsearbeidet i alle planer blir
ivaretatt i Folkehelsegruppa. Dette er et viktig forum for informasjon og samarbeid på tvers av
sektorene.
2. Barn – og unges oppvekstvilkår og muligheter for å mestre livet:
- 50 % stilling på Åndalsnes ungdomsskole med LOS- funksjon ble videreført i 2021
-På Rauma Videregående er prosjektet Fra utenforskap til innenforskap er godt i gang (pågår 20202024). Dette er et samarbeid mellom RVS og avdeling for psykisk helse og mestring. Målet er å
styrke elevenes evne til livsmestring og psykisk helse, samt forebygge frafall. Prosjektets
målgruppe gjelder også de mellom 16 og 20 år som ikke går på VGS.
-Frivilligsentralens utlånssentral er utvidet og brukes i større grad, dette gir like muligheter, senker
kjøpepresset og er mer miljøvennlig.
-Tverrfaglig innsatsteam (barnevern og politi) for å forebygge rus
-Arbeidet med ny oppvekstplan for Rauma kommune startet i 2021 med planlagt politisk
behandling i 2022. Denne er også ment ta inn over seg kommunens håndtering av det økte
ansvaret som følger med barnevernsreformen.
3. Et liv som bidrar til god helse og mestring:
Tilrettelegging for friluftsliv blant annet gjennom Stikk-ut, fjellfestival og gode digitale verktøy
under stadig utvikling: romsdal.com. Friskliv og Mestring tilbyr frisklivsresept, og jobber med
livsstilendringer, samt mestringsevne. Aktivitet i 2020 påvirket av Covid-19.
4. Forebyggende tiltak til eldre:
Sterk og stødig (fallforebygging), Møteplassen, aktivitetsvenn, dagsenter for demens og psykisk
helse. Gjennomført i 2021 etter gjeldene retningslinjer
5. Bærekraftig miljø:
-Ny Klima- og miljøplan med vedtatt i 2021
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Andre kommentarar
Arbeidet i Rauma kommune har blitt preget av Covid-19 i 2021. En viktig del av folkehelsearbeidet
har vært å ivareta befolkningen best mulig, og store ressurser har blitt brukt på å tilpasse allerede
etablerte virksomheter etter retningslinjer

Dato:

31.03.22

Namn:

Harald Westby Digernes

Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Smøla

Organisasjonsnummer:

945 012 986

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Ingeborg Johnsrud Dyrnes
Ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no
41 44 52 91

JA
Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

X

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Lillian Langset
Stilling:
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
Lillian.langset@smola.kommune.no
Telefonnummer:
900 96 483
*i permisjon til
Namn:
Birgit Iversen Eckhoff
Stilling:
Kommunedirektør
E-postadresse:
Birgit.eckhoff@smola.kommune.no
Telefonnummer:
934 61 011

JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar
JA
Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
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Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet
med kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i
folkehelsearbeidet? (punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x
Delvis, ikke
gjennnomført
i denne
perioden
enda

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Frivillig sektor er viktig både i planlegging og gjennomføring av tiltak. Det er opprettet samarbeid
med frivillige enkeltspersoner og grupper for å bidra til god folkehelse på Smøla.
Frivillige har medvirkning inn i evalueringsarbiedet.
Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Kommunen har ved fleire anledninger gitt mulighet til at innbyggere får medvirke i
folkehelsespørsmål vedr kommunesatsing og helsetilstandet. Covid-19 har medført begrensninger
i arbeidet og planen om folkemøte har ikke vært mulig å gjennomføre.

Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Følgene for trivsel og helse tas til følge i mye av planleggingen. Det er fortsatt et potensiale til å
arbeide helsefremmende i alle enheter og sektorer.

Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Det er ikkje opprettet et samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling. Covid-19 har satt
begrensninger innen fleire prioriterte arbeidsområder.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
Levekåra utfordrer folkehelsen og samfunnet.
- Det er utfordringer knyttet til psykisk og fysisk helse både hos barn, unge og voksne. Andelen
barnevernstiltak på Smøla er høy.
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- Det er flere familier under fattigdomsgrensen på Smøla og flere lavinntektsfamilier
- Det er stor risiko for at barn, unge, voksne eller familier med disse utfordringene opplever eller
får kronisk sykdom, fravær fra arbeidsliv, opplever sosial ulikhet og inaktivitet.
Store utfordringer knyttet til helseatferd
- Smøla har utfordringer relatert til levevaner. Levevanene påvirkes av det sosiale miljøet og
henger sammen med levekår, sosioøkonomisk. Risikofaktorer som tobakk, kosthold, alkohol, fysisk
inaktivitet påvirker de ikke-smittsomme sykdommene. Forekomst av type 2 diabetes, muskel- og
skjelett lidelser, overvekt og inaktivitet er høy på Smøla. Dette er risikofaktorer som er knyttet til
de status og forventninger i samfunnet store sykdomsgruppene med høy dødelighet og tap av
friske leveår.
Tidlig innsats for bedre psykisk helse og livskvalitet.
- Det er høy forekomst av angst og depresjoner blant unge voksne på Smøla. Flere barn og unge
sliter -med daglige psykiske helseplager. Psykiske lidelser hos barn og unge bidrar til økt
sykdomsbyrde og kan få betydning gjennom hele livet. Områder som arbeidsdeltakelse, rusbruk,
angst, og utviklingsforstyrrelser kan få kroniske forløp. Søvnvansker, mobbing og ensomhet blant
unge representerer viktige risikofaktorer for psykisk uhelse og redusert livskvalitet videre i livet
som voksen. Utviklingen viser at vi har en større gruppe unge uføre i kommunen, det er også flere
voksne med psykiske lidelser.

Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
1. Frisklivssentral. Videreutvikle tilbod saman med arbeidsgruppe. Spesifikt rettet mot
sykemeldte og unge voksne. Gjennomført aktivitetssamling med ungdom i Smølahallen i
desember – forebyggende tiltak. Gjennomført
2. BUA ordning – utstyrssentral. Usatt til 2023
3. Stikk Ut! Sommer og vinter. Gjennomført
4. Kartlegging og tverrfaglig samarbeid innen rusfeltet. Opprettet arbeidsgruppe.
Gjennomføring av Ungdata – utsatt til 2024 – gjennomføres samlet med alle kommuner på
Nordmøre. Delvis gjennomført.
5. Seminar for ungdom – videreføres til 2022. Ikke gjennomført
6. Revisjon ruspolitisk handlingsplan – revidering i 2023. Ikke gjennomført
7. Oversiktsseminar i samarbeid med Korus Midt – Ikke gjennomført i 2021
8. Etablering av Sterk & Stødig – ikke gjennomført
9. Gjenopprette tilbudet hverdagsrehabilitering for eldre i kommunen med mange
helsetjenester – ikke gjennomført
10. Utarbeide årshjul for systematisk folkehelsearbeid. Delvis gjennomført
11. Kontaktperson mellom kommune og frivillighet. Delvis gjennomført
12. Videreutvikle ungdomsklubben «Stormen» saman med barne- og ungdomsarbeidet. Ikke
gjennomført
13. Jevnlig oppdatere folkehelseoversikten for kommunene. Videreføre arbeidet med
folkehelseoversikten til 2023. Delvis gjennomført.

Andre kommentarar
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Også 2021 har vært preget av pandemien. Flere både planlagte og skisserte oppgaver / tiltak har
blitt satt på vent i 2021 pga Covid-19 pandemien.
Tiltak, aktiviteter og samhandling på ulike områder følges opp av folkehelsekoordinator, pga
permisjon er rapporten for 2021 er skrevet av kommunalsjef.

Dato:
Namn:
Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Stranda kommune

Organisasjonsnummer:

964 980 098

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Margrethe Fjetland Løvold m. leiargruppa i Stranda kommune
Margrethe.fjetland.lovold@stranda.kommune.no
46411566
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

x

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Margrethe Fjetland Løvold
Stilling:
Folkehelsekoordinator og HMS-rådgiver
E-postadresse:
Margrethe.fjetland.lovold@stranda.kommune.no
Telefonnummer:
46411566
Namn:
Åse Elin Hole
Stilling:
Rådmann
E-postadresse:
ase.elin.hole@stranda.kommune.no
Telefonnummer:
46411002
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

x
x
x
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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x

x
x
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Ja. Folkehelsekoordinator samarbeider tett med Frivilligsentralen i Stranda kommune. Dette
arbeidet er under positiv utvikling/samarbeid har vore tettare i 2021. Det planleggast å få til årlege
samarbeidsforum mellom frivillige lag og organisasjonar, frivilligsentralen og
folkehelsekoordinator. I tillegg har kommunen kjøp verktøyet Tilskuddsportalen som lag og
organisasjonar kan søke om midlar. Dette vil forhåpentlegvis også være med å minske avstanden
mellom det offentlege og det frivillige.

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Ja.

Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Ja, kommunen vurdera helse og trivsel i planlegging og kommunen arbeidar helsefremmande og
førebyggjande på tvers av sektorane.

Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Per dags dato vidareutviklar kommunen folkehelsearbeidet i forum som
• Betre tverrfagleg innsats (BTI) som består av: Kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef
helse- og omsorg, leiar helsestasjonen, leiar PPT, leiar sosialtenesta og barnevernet og
folkehelsekoordinator.
• Planforum som består av tilsette i eininga plan og utvikling.
• Faste møter med rådmann og leiarteamet.
• Faste møter med frivilligsentralen og eining for kultur og fritid.
• Leiarforum. Alle einingsleiarar deltar.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
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Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
Ikkje prioritert rekkefølge:
• Utdanningsnivå.
• Muskel- og skjelettlidingar.
• Ei aldrande befolkning.
• Overvekt og fedme.
• Psykisk og fysisk helse blant barn, unge og eldre.
• Tilbod og møteplassar til barn og unge.
• Integrering/inkludering.
• Trygge foreldre.

Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Prioriterte arbeidsområda i avtaleperioden:
• Førebyggje psykisk helse blant barn og unge.
• Et meir aktivt Stranda der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn
gis moglegheit til bevegelse og fysisk aktivitet.

Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte folkehelseutfordringane:
• Ferdig utforming av folkehelseoversikt.
• Samarbeid med ungdomsklubb, tildeling av midlar og en tilsett frå sosialtenesta som er
der som trygg vaksen for ungdommane (ikkje ein del av drifta).
• kommunen er ei del av Sunnmøre friluftsråd/Stikk UT! Og planlegg fleire turar i 2022 enn
tidlegare.
• Facebook og Instagram profil for folkehelse Stranda for å lettare nå ut med informasjon til
innbyggjarane.
• Hatt meir fokus på uorganiserte tilbod og aktivitetar for å førebyggje utanforskap,
integrering/inkludering, meistring - god fysisk og psykisk helse. Derav vidare arbeid med
sykkelprosjekt pumptrack/sykkelbane.
• Oppfølgingsmøta basert på Ruspolitisk handlingsplan og tildeling av midlar til
førebyggande arbeid. Midlane kjem frå skjenkeløyve.
• Orientering om funn frå Ungdata kartlegginga frå 2020 i kommuneleiing, politisk leiing og
drøfting av funna i Ungdomsrådet.
• Samarbeid med kommunal fysioterapeut og ergoterapeut. Det er oppretta eit innsatsteam
som skal sørge for at fleire eldre kan bu heime lengre.
• Oppstart prosjekt utstyrsbod – utstyr til utlån for alle.
• Sørgja for halltid til dei som ønskjer å spele andre ballaktivitetar enn fotball og handball.
• Folkehelsekoordinator er ein del av planforum.
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•

•

folkehelsekoordinator har deltatt i diverse politiske møter i HOK (helse, oppvekst og
kultur), kommunestyret, ungdomsrådet og i dialogmøte, og har tidvis hatt opplæring av
dei folkevalde.
Stranda kommune er ei Av-Og-Til kommune, dette samarbeidet har vore tettare i 2021.

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:

53

RAPPORTERING SAMARBEIDSAVTALE

Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årlig for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar 2022.
Kommune:

Sula

Organisasjonsnummer:

964 980 543

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Renate Love
renate.love@sula.kommune.no
70198220/ 95751510
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7 Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

x

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Renate Love
Stilling:
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
renate.love@sula.kommune.no
Telefonnummer:
70198220/ 95751510
Namn:
Grethe Øen
Stilling:
Einingsleiar helseavdelinga
E-postadresse:
Grethe.Elise.Gjorvad.Oen@sula.kommune.no
Telefonnummer:
701989107/ 93821014
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

x
x
x
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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x
x
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utvikles dette samarbeidet?
(punkt f)
Kommunen samarbeider med frivilligsentral og andre i frivillig sektor gjennom enkeltprosjekt,
fellesmøte i samband med opplæring i bruk av digital aktivitetskalender, hjelp til søknad av
spelemidlar mm.. Vi har fleire årlege samlingar der kommune og frivilligheit samarbeider, som
Suladagane og Sulakonferansen, dette ble ikkje gjennomført grunna pandemien.
Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Handlingsplan for folkehelse presenterast årleg i politiske fagutval og vi har normalt årlege
temakveldar med innbyggarinvolvering. I 2021 gjennomførte vi temakveld om Ungdata og
Oversiktsseminar om Rus med brei deltaking.
Digital markering av «Kva er viktig for deg»-dagen, der vi spør innbyggarane dette spørsmålet.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggjande på tvers av sektorane? (punkt h)
Folkehelseperspektivet skal kome fram i alle planar og planleggarar har stort sett fokus på dette i
si sakshandsaming. Kommunen jobbar på tvers av sektorar innan fleire områder, men her er det
også rom for forbetring.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Sula har i år blitt utarbeidd av ei
arbeidsgruppe/samarbeidsforum for folkehelse. I denne gruppa er alle sektorane i kommunen
representert. Handlingsplanen blir også diskutert med og godkjent av leiargruppa i kommunen
beståande av kommunalsjefar og kommunedirektør. Vi arbeider også på tvers med FN sine
berekraftsmål.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
1. Psykisk helse
2. Fysisk inaktivitet og overvekt
3. Mogleg auka sosiale skilnadar
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Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
1. Psykisk helse;
a. Ny prosjektstilling for psykolog for barn og unge, 3 årig.
b. Ny fast stilling 100% for psykiatrisk helsesjukepleiar for ungdom opp til 18 år.
c. BTI-satsing: utvikling av en tverrsektoriell samhandlingsmodell med digital
handlingsveileder, frå «Uro til handling».
d. Vi har fått på plass intensjonsavtale med NUBU, og har lagt plan for å etablere
fleire evidensbaserte tiltak, mellom anna PMTO (foreldreveiledningsmetodikk).
e. Psykisk helseteneste for voksne fekk tildelt styringsmidlar på bakgrunn av auka
press på tenesta og behov for meir tilpassing i koronatida.
2. Fysisk inaktivitet og overvekt;
a. Prosjektmidler frå statsforvalteren: «Hvordan motvirke ensomhet i pandemien»
har gjort det mogeleg å opprette fallførebyggande treningsgrupper for omkring
130 heimebuande eldre med fokus på styrke og balansetrening, og sosialt
fellesskap.
b. Gjennom tilskot til aktivitetstilbod for langstidsbuande på m.a. sjukeheim har vi
gått til innkjøp av to tilpassa ergometersykler med skjerm og filmar, som har skapt
stort engasjement, «Road Worlds for Seniors» neste!
c. Oppstart av tverrfagleg arbeidsgruppe «Sunne vanar, sunne barn», som jobber for
å motverke inaktivitet og overvekt blant barn og unge i Sula.
d. Oppstart av Open Hall, gratis møteplass for ungdommar ein gong i månaden.
3. Motverke sosiale skilnadar;
a. Gjennomført digital opplæring til frivilligheta i Friskus aktivitetstorg, som er eit
digitalt samlingspunkt for aktivitet og frivilligheit i Sula.
b. Kommunen har hatt Aktivitetstilskot/«Kontantkassa» der hele potten på kr.
200.000 ble fordelt på lag og organisasjonar etter søknad.
c. Det jobbast fortsatt med å sette i system ei kartleggings- og samtaleordning der
alle barn i grunnskulen i Sula vil få spørsmål om deltaking i fritidsaktivitetar
gjennom skulesystemet, for å fange opp dei som av ulike årsakar ikkje har
mogelegheit på lik linje med andre barn.
d. Sommarskule ble gjennomført med støtte frå Udir og i samarbeid med lokale lag
og organisasjonar, kommunale virksomheiter og lokalt næringsliv.
e. Gjennomføring av pilot på «MoTo-leik» -motorisk leik og læring i barnehagen;
systematisk oppfølging av barna si utvikling av motoriske ferdigheiter, vha.
opplæring av fysio-/ergoterapeut, aktivitetskort og årshjul. (også mål 2.)

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Sykkylven kommune

Organisasjonsnummer:

964980365

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Ingvill Holmen
Ingvill.Holmen@sykkylven.kommune.no
48071747
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

x

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Ranghild Hanken Skjong
Stilling:
Kommunalsjef
E-postadresse:
Ragnhild.Skjong@sykkylven.kommune.no
Telefonnummer:
99738686
Namn:
Ingvill K. Aarskog Holmen
Stilling:
Fagleiar idrett, friluftsliv og folkehelse
E-postadresse:
Ingvill.Holmen@Sykkylven.kommune.no
Telefonnummer:
48071747
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

x
x
x
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet
med kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i
folkehelsearbeidet? (punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Kommunen har godt samarbeid mellom frilvilligsentralen Fønix og brukarorganisasjonane BOS sitt
senter i Sykkylven (LHL, Mental helse, Astma og Allergiforbundet). Det er etablert samarbeid
mellom kommunen og dei ulike idrettslaga, samt mange ulike aktørar i kultursektoren, i tillegg til
samarbeid med Skaparglede (næringslivsorganisasjon i Sykkylven).

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Dette vert gjort gjennom levekårsutvalet, rådet for personar med nedsett funksjon, eldrerådet og
ungdomsrådet. I tillegg blir det gjennomført ungdataundersøking med faste mellomrom.

Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Ja.

Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Kommunen har hatt eit tverretatleg ungdomsteam, dette skal settast i gang igjen no. Det har hatt
ein pause dei siste to åra pga pandemien.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
Sykkylven kommune har sine folkehelseutfordingar når det gjeld helserelatert åtferd;
- førstegangsfødande (8% av dei som røyker), sjølv om andel kvinner generellt som røyker har gått
ned sidan 2014
- ungdom på mellomtrinnet oppgir at dei trenar mindre enn ungdom generellt i fylket og på
landsnivå (UngData 2020)
- elevar i vidaregåande skule og alkoholbruk (UngData 2020) viser høgare tal enn fylkesnivå og
overvekt og fedme for ungdom frå 17 år og oppover målt ved 1.sesjon, det same.
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- Elevar på mellomtrinn brukar og litt meir snus – prosentandel 3 - landet 2% (Ungdata 2020)
- muskel - og skjelett sjukdomar blant tilsette i industrien. Desse sjukdomane utgjer 45 % av alle
sjukemeldingar, og er den største årsaka til sjukemeldingar i Sykkylven. For Norge var talet 39,3%.
Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Jobbe målretta med førebyggjande tiltak utifrå UngData undersøkinga. Fortsette det
tverrsektorielle arbeidet med årleg folkehelseoversikt - skriftleg oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og positive og negative påverknadsfaktorar på folkehelsa.
Planlagde tiltak i 2021:
• Kurs i kosthald, livsstil og fedme/overvekt. Fokus på endring av livsstil. Oppfølging og
gruppetrening. (ikkje gjennomført pga pandemi)
• Kurs i røykeslutt og ulike tiltak. Bakgrunn for røykesug. Fokus på unge kvinner og graviditet.
Livstil og kosthald. Røyking og sjukdomar. Gevinstar ved røykeslutt. (ikkje gjennomført pga
pandemi)
• Auka fokus på at alle i Sykkylven skal vere meir fysisk aktive.
• Oppfølging av Stikk Ut program. Sykkylven vart med i dette frå 2020.
• Tettare oppfølgjing av personar som slit med muskel og skjelettplager. Kommunen har avtalar
med fysioterapeuter og det er naprapattenester i sentrum. Tverrfagleg samarbeid.
• Sykkylven er Trafikksikker kommune frå 2020 – første i fylket, fokus på trafikktryggleik i alle
einingar, lag og organisasjonar. Dette arbeidet heldt fram i 2021.
Det er behov for å evaluere tiltak og vurdere om dei foreslåtte tiltaka fortsatt er relevant. Det er
også behov for å oppdatere folkehelseoversikten for å få tydeleggjort utfordringsbildet for
folkehelsa i Sykkylven. Dette vil være prioritert arbeid vidare framover i 2022.

Andre kommentarar
Det vart i mars 2022 tilsett vikar i folkehelsekoordinatorstillinga i Sykkylven.

Dato:
Namn:
Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

1560 Tingvoll kommune

Organisasjonsnummer:

964 981 515

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Åse Bjerke
Ase.bjerke@tingvoll.kommune.no
941 38 928
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

X

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Åse Bjerke
Stilling:
Enhetsleder Folkehelse og kultur
E-postadresse:
Ase.bjerke@tingvoll.kommune.no
Telefonnummer:
941 38 928
Namn:
Tina Fløystad
Stilling:
Kultur- og frivilligkoordinator
E-postadresse:
Tina.floystad@tingvoll.kommune.no
Telefonnummer:
94164945

JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

X
X
X
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

X
X
X

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Tingvoll kommune har etablert et møterom med digitalt utstyr for å møte framtidig møtebehov
som sambrukslokaler sammen med kulturskolen, biblioteket og frivilligsentralen.
Vi har samarbeidsavtaler med frivilligheten om drift av kulturtilbud og idrettsanlegg, og vi har
brukermøter for å holde kontakten og for å utvikle samarbeidet.

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Vi har legger fram folkehelseprofilen for diskusjon og innspill både i idrettsrådet og i politiske
utvalg, i tillegg til ledersamlinger.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Vi samarbeider på tvers i det tverrfaglige samarbeidet «Familiens Hus» og i folkehelseprosjektet
«Den ungdomsvennlige bygda». Der det er mulig legger vi til rette for helse og trivsel i planlegging
av forebyggende arbeid.
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Det er ikkje kommet i stand ennå, planlegges etablert i 2022.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)

Tingvoll kommune har utfordringer innen:
Ungdom og rus/utenforskap
Psykisk helse
Muskel og skjelettsykdommer
Fysisk aktivitet for vaksne, menn er mindre aktive enn kvinner.
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Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2020 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Tingvoll kommune har etablert prosjektet «den ungdomvennlige bygda» for tverrfaglig
forebyggende samarbeid rettet mot unge mellom 15 og 19 år. I tillegg har vi fokus på å stimulere
til økt aktivitet også i voksen alder gjennom Stikk ut. Kommunen har relativt høy forekomst av
muskel og sjelettplager, og lavterskel stikkut turer der folk bor er prioritert. På halvparten av
turene skal det være god adkomst og flatt og tilgjengelig terreng for mennesker med
bevegelsesutfordringer.

Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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Åse Bjerke
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Å

Møre og Romsdal
fylkeskommune

GOD HELSE

Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatttilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post Ømrfylke.no og

merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
| Kommune:

Ulstein

Organisasjonsnummer:

964979456

Skjemaeterutfylt av:

Kristine Dale/Leif Ringstad

E-postadresse:

Kristine.dale@ulstein.kommune.no/leif.ringstad@ulstein.kommune.no

Telefonnummer:

476 69 373/473 01 332
JA

NEI

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:

Kristine Dale
Folkehelsekoordinator

Stilling:
E-postadresse:
Telefonnummer:

476 69 373

Namn:

Verner Larsen

Stilling:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Kommunedirektør
Verner.larsen@ulstein.kommune.no
982 30 601

Kristine.dale@ulstein.kommune.no

JA

Har følgande nivå/sektorar frå kommunendeltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punktI)
Politisk nivå
Administrativt niva
Ulike sektorar

X
X
X
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i

X

befolkninga og dei faktorane som paverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngatt som grunnlag for arbeidet med

X

kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

X
X
X

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunentil rette for samarbeid medfrivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Kommunen legg til rette for samarbeid med frivillig sektor på ulike måtar.Vi har ein aktiv
frivilligsentral med mange gode samarbeid og prosjekt på gang, ogleiar for frivilligsentralen
samarbeider tett med ulike sektorar i kommunen, som t.d. kultur, skulane og avdeling for

inkludering og mangfald. Kommunen ved kulturavdelinga har også eit godt og nært samarbeid
med idrettslag og grendalag der dette er naturleg, til dømes i samband med Stikk-UT! og andre
friluftsliv-saker. Ein frivilligplan har vore på agendaen lenge, men er ikkje starta opp grunna
kapasitet.
Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utvali
folkehelsespørsmål? (punktg)
Kommunen leggtil rette for medverknad frå innbyggjarar og rådgjevande utval på fleire måtar.Vi
har gode prosedyre på at relevante saker vert lagt fram for/drøfta i Levekårsutvalet, Fellesrådet og
Ungdomsrådet. Vi jobbar likevel med å få dette meir automatisert og sikre at særleg
ungdomsrådet får uttale seg i saker som angår dei.
Når vi utarbeider større planar eller ulike kartleggingar vert innbyggjarar og politikarar alltid
involverte gjennom t.d. arbeidsmøter, opne møter, folkemøter, kafådialog m.m. Dette kjem i
tillegg til formelle krav om offentleg høyring og informasjon via nettsider og sosiale medier, noko
kommunen også nyttar aktivt både i folkehelsearbeidet og generelt. I fjor gjennomførte vi også
barnetrakk for andre gong i Ulstein kommune, i samband med trafikktryggingsplanen.

Vurderer kommunenfølgjer for helse og trivseli all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Ulstein kommune har eit planforum, der både kommunalsjefar, folkehelsekoordinator og BU-

representant deltek fast. Her vert alle større og mindre planar drøfta.
Kommunen har mange døme på gode tverrfaglege prosjekt og møtepunkt som sikrar eit godt
tverrfagleg folkehelsearbeid. Planforum som nemnt ovanfor er eit døme på dette. I tillegg nyttar vi
SLT-modellen i det rus- og kriminalitetsførebyggjande arbeidet, der vi samarbeider tett med politi,
skular, barnehagar, helsestasjon, barnevern, nav, Tenesta for rus og psykisk helse m.fl. Dette

arbeidet er felles med Hareid kommune, og vi ser at mange av utfordringane som vi jobbar med er
dei same både i Ulstein og Hareid, samt innanfor folkehelse og SLT. Arbeidet heng difor nært
saman. To av dei store utfordringane vi jobbar med innan SLT er utanforskap og psykisk helse, som
sjølvsagt også handlar om folkehelsearbeidet. Kommunen har også innført BTI (betre tverrfagleg
innsats), eit prosjekt som helsestasjonen er ansvarleg for.
I tillegg til dette har ein fleire tverrfaglege møter som er faste, t.d. mellom helse og oppvekst,
helsestasjon/skular/politi m.m.
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Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar deti eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?

(punktj)

Kommunen har ikkje eit eige samarbeidsforum for folkehelse, men nyttar planforum til å ta opp
aktuelle saker, evnt. folkehelsekoordinator deltek i leiargruppa for å informere eller hente innspel i
ulike saker, der det er meir naturleg.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar — Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høvetil det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)

- Fleire eldre

- Fleire som bur åleine
-

Fleire einsame i alle aldrar
Auka nivå av stress og psykiske plager og lidingar
Høge tal på overvekt og fedme
Utanforskap

Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen

sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks % side)
Ulstein kommune har jobba mykje og aktivt med å førebyggje utanforskap siste året. I 2020/2021
starta vi opp eit nytt prosjekt som heiter Alle med i Ulstein. Prosjektet har fleire delprosjekt med
ulike målsetjingar. Eit viktig mål er å skape meir lågterskel aktivitet fr barn og unge, og få fleire av
dei som treng det mesttil å bli med. Vi har mellom annafått til eit gaming-rom på Ulstein arena,
der ein kan både ha arrangement av ulike typar,i tillegg til at det har opningstid og kan brukast av
alle heilt gratis. Plasseringa av rommetgjer at dette også kan nyttast pålik linje med idrettshallane
når det vert arrangert Open hall for barn og ungdom, som er ein annan del av prosjektet. Tidlegare
hadde vi prosjektet Ung Arena, med Open hall, debattarena, BUA-ordning og lekse/middagstilbod.
Aktivitetane frå dette prosjektet vert vidareført inn i Alle med-prosjektet, og i tillegg jobbar vi heile
tida med å utvide tilbodet. Til dømes under korona-tida vart det arrangert klassefestar rundt på
skulane, då ein ikkje kunne ha open hall for alle som vanleg. Open hall-tilbodet har også blitt
utvida til 6. og 7.klasse, som har sine eigne open hall-kveldar. Ferietilbod er også viktig inn i Allemed prosjektet, noko som vart stor suksess.
Elles kan vi nemne oppfølging til menneske med psykiske helseutfordringar og rusavhengigheiti
form av støttesamtalar og anna individuell oppfølging, gruppetilbod (tur, klatring og basseng) og
dagsenter ved Skollebakken. Fleire av brukarane er også einsame og oppfølginga kan også hjelpe

for å unngå isolasjon og einsemd. Fysisk aktivitet, individuelteller i grupper, kan også motverke
overvekt som fleire i desse brukargruppene slit med.
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Frivilligsentralen sitt tilbod Naturmøteplassen har blitt ein flott møteplasss. Vi har hatt veldig godt
oppmøte på naturmøteplassen. Eit anna mykje brukt tilbod er Strikkekafe, er ein uformell
møteplass som også har godt oppmøte. Aldersgruppa her er frå ca 40 år og oppover, den eldste
som har værther var 79 år.
Frå tiltak særskilt retta inn mot våre nye landsmenn har vi ei rekke tiltak som gagnar folkehelsa, og
særleg tiltak som motverkar utanforskap. Mangeavtiltaka er på individnivå, og nokre på
systemnivå. Her kjem nokre eksempel:
Kursing i kosthold/ernæring for busette flyktningar.
Eirekke tiltak knytttil informasjon om vaksinering og smittevern.
Innføring av ordning som sikrar dekking av kostnader til fritidsaktivitetar for busette
flyktningar, samt oppfølging ved oppstarti ein fritidsaktivitet.

Andre kommentarar

Kommunen har siste to åra deltekei eit interkommunalt samarbeidsprosjekt med dei andre
kommunane på Søre Sunnmøre, og Høgskulen i Volda. Prosjektet omhandlar oversiktsarbeidet, og
det endelege målet er at kommunane skal utvikle ei digital folkehelseoversikt, som også oppfyller
behovet for løpande oversikt, t.d. ved å innehalde statistikk som vert automatisk oppdatert,
standardtekstar for ulike tema, og hovudtrekki utviklinga. Bakgrunnen for prosjektet var at mange
folkehelsekoordinatorar i stor grad vart sitjande åleine med dette store oversiktsarbeidet, og at ein
såg at mange av utfordringane er felles for fleire kommunar.
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Vanylven

Organisasjonsnummer:

964 978 662

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Eli Tefre Nordal
Eli.tefre.nordal@vanylven.kommune.no
70030000
JA

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

x

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Hanne Morseth
Stilling:
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
Hanne.morseth@vanylven.kommune.no
Telefonnummer:
92847803

Namn:
Stilling:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Andreas Chr. Nørve
Kommunedirektør
andreas.norve@vanylven.kommune.no
928 47 803
JA

Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

X
X
X
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
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Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

X
X
X
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Eksempel på samarbeid med frivillig sektor er Vanylven FFO og SFO. Ellers samarbeid i forbindelse
med medlemsskap i Sunnmøre friluftsråd og Stikk UT! - postane

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Kommunestyremøta vert sendt direkte på kommuna si facebook side. Innbyggjarande vert
oppfordra til å ta kontakt med kommuna og kome med synspunkt og innspel i høve ulike saker.
Kommunedirektøren har lagt ut videosnuttar kvar veke med informasjon om ulike kommunale
tenester m m ut mot publikum ? Ved innhenting av informasjon i arbeidet med folkehelseoversikta
var blant anna ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemma intervjua.

Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Når planer vert sendt til politisk behandling skal sakshandsamar vurdere konsekvenser for
folkehelsa.
Det er tett samarbeidet mellom helsesektoren og oppvekstsektoren med forebyggande fokus.
Kommuneoverlegen deltek i regelmessige møter i kommunedirektøren sitt leiarteam, KLT, noko
som bidreg til å styrke folkehelseperspektivet på overordna nivå og gi ekstra tyngde på folkehelse
inn i samfunnsplanlegginga
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Kommunen arbeider for fremje livsmeistring og folkehelse og å styrke det tverrfaglege
samarbeidet mellom sektorane. Kommunen har også eit Folkehelseprogram-prosjekt for å fremje
folkehelse og hindre utanforskap. Prosjektet går på organisering av tenestene for barn og unge
som blant anna omfattar Familie- og læringssenteret, FLS.
På overordna nivå vert folkehelsearbeidet ivarteke i kommunedirektøren sitt leiarteam.
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Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
•
Befolkningssamansetting. Vanylven kommune er ei fråflyttingskommune. Av
innbyggjarane har vi ein prosentvis høg andel eldre og minkande andel yngre og i arbeidsfør alder.
•
Utfordrande rusbilete. Gjennom kvantitative og kvalitative undersøkingar har bruk av
ulovleg rusmiddel utmerka seg som eit område for bekymring over tid. Det vert interessant å
studere nærare resultata av UngData-undersøkingane frå våren 2022.
•
Psykisk helse. Gjennom kartleggingar ser vi auke i tal frå tidlegare år og også gjennom
kvalitative intervju vert negativ utvikling innan psykisk helse trekt fram som ei bekymring. Sameleis
vert resultata av UngData 2022 interessant for vidare arbeid.
Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2020 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Folkehelse rommar mykje, og veldig mykje kan og bør ein sjå i samanheng med kvarandre.
Vanylven kommune ynskjer å bygge gode fundament for folkehelsetiltak som vert sett i verk og
som vil ha direkte førebyggande effekt på fleire felt fram i tid gjennom systematisk arbeid.
Utfordring: Befolkningssamansetting.
Kva har kommunen gjort:
- Økonomiske intensiv til å busette seg i kommunen
- Jobbar for gode ferdselsårar til nabokommuner
- Arbeide systematisk for gode oppvekstvilkår og miljø som gjer det attraktivt å busette seg i
kommunen
- Planlegge for at det er barnehage, skule, arbeidsplassar og bustadar til innbyggjarane
Utfordring: Rusmiddel og psykisk helse
Kva har kommunen gjort:
- Kommunen har etablert Familie- og læringssenteret for å kome tidleg inn og tett på.
- Det vert jobba for godt tverrfagleg samarbeid og felles tankesett til beste for folkehelsa og
for å fange opp sårbare grupper.
- Ein har fått innvilga midlar blant anna gjennom Folkehelseprogrammet, BTS, Ungdomslos
og styrking av helsestasjonstenesta
- Opplegget «Livet og sånn» er brukt i stadig større grad i skulen og vil også bli tatt i bruk i
barnehagen når opplegget der vert rulla ut.
Trygt og inkluderande oppvekstmiljø er viktig for styrking av psykisk helse og for nedgang i bruk av
rusmiddel. samarbeid med kompetansesenteret Rus Midt-Norge, samarbeid med skule og andre
tverrfaglege møter har utfordringane vore diskutert for felles forståing og fokus på utfordringane.

Andre kommentarar
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Dato:
Namn:
Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Ørsta

Organisasjonsnummer:

939 461 450

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Ingvild Endal
Ingvild.endal@orsta.kommune.no
917 65 389
JA
x

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Ingvild Endal
Stilling:
Folkehelsekoordinator
E-postadresse:
Ingvild.endal@orsta.kommune.no
Telefonnummer:
917 65 389
Namn:
Oddvar Marøy
Stilling:
Stabsleiar tildeling og koordinering
E-postadresse:
Oddvar.maroy@orsta.kommune.no
Telefonnummer:
918 51 882
JA
Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

X
X
X
JA

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for arbeidet med
kommunen sin planstrategi, planar og tiltak? (punkt b)
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x
x

NEI

Starta/
delvis
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Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)
Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i folkehelsearbeidet?
(punkt i)
Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

x
x
x

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Kommunen samarbeider med frivillig sektor, og ønske å utvikle samarbeidet. Siste åra med
covid19-pandemien har avgrensa aktivitet.
Frivillige har vore ein viktig ressurs i vaksineringsarbeidet knytt til C19.
Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
I 2021 vart medverknad lagt til rette for gjennom politiske råd og utval. Eldreråd og råd for
likestilling av funksjonshemma har vore særleg involvert i «Leve heile livet».
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Det er ei målsetting at folkehelseperspektivet vert vurdert i all planlegging. Kommunen jobbar
helsefremjande førebyggjande på tvers av seksjonane, gjennom mellom anna tverrfagleg nettverk
(leiarnettverk barn og unge, leiarforum, planforum).
Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Kommunedirektøren har ei leiargruppe og eit planforum for tverrsektorelt samarbeid.
Folkehelseperspektivet vert stadig styrka i den kommunale leiinga og dei ulike seksjonane.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
- Mange av innbyggjarane (i alle aldrar) har eit stort potensial for å vere meir fysisk aktive
- Fleire med overvekt og fedme (sjølvrapportert ved sesjon 1 og M&R folkehelseundersøking 2021)
- Endra demografi med fleire eldre (auka forsørgarbrøk for eldre = forholdet mellom talet personar
over 65 år og talet personar i aldersgruppa 20-64 år)
- Fleire unge opplever einsemd og har psykiske plager
- Utanforskap
- auke i psykiske symptom og lidingar målt etter bruk av primærhelsetenesta og legemiddel
- støy langs delar av E39 i Ørsta sentrum
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Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2021 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
- Ørsta kommune er ei av to vertskommunar for prosjektet «Leve heile livet» i M&R
- Både Ørstabarnehagen og Ørstaskulen jobba med inkluderande barnehage- og skulemiljø
(IBSM)
- Sommarskule for barn og unge
- Frisklivsentralen fokus på barn og unge: Mål å spreie positiv informasjon om friskliv, helse
og gode levevanar via m.a. barnehagane og skulane: «Frisk og aktiv» i barnehagen, Bra
Mat kurs i barnehagen og ungdomskulen
- Frisklivsentralen utvida tilbod med helsesamtale for vaksne, born og familiar
- Kommunepsykolog tilbod om helsehjelp til barn og unge i alderen 0 - 18 år. Rettleia også
tilsette som jobba med unge vaksne som har vanskar knytt til psykisk helse
- Midlertidig styrka helsestasjonen med psykiatrisk sjukepleiar ved hjelp av koronamidlar
- Middag for eldre, samarbeid med Røde Kors
- Søkte og fekk tilskot for å motverke einsemd blant eldre, investerte i Motiview
- Ørsta kommune er Skravlekopp kommune. Barne- og ungdomskular og offentlege rom
fekk Skravlebenkar. Skravlekoppar er m.a. på lokale kaféar. Ungdomsråd har laga
Skravleflasker som dei nyttar i sitt arbeid. Målet er å skape eit varmt samfunn med
inkludering og å sjå kvarandre
- Den kommunale utlånsentralen hadde god pågang og utlån i vintersesongen
- «Tussaparken» ferdigstilt og opna
- Ørsta aktivitetspark (skate- og treningspark) ferdigstilt og opna
- Framhald utprøving og bruk av velferdsteknologi på nye område for å auke/betre høve for
å kunne bu sjølvstendig og ha tryggleik i eigen kvardag
- Ørsta og Volda kommune fekk tilskot for å førebyggje radikalisering og høgre ekstremisme.
Nokre er utdanna mentorar, men det er behov for fleire på tvers av einingane. Arbeidet er
viktig å sjå i samanheng med utanforskap.

Andre kommentarar
Kommuneleiinga er uroa over langtidsverknadane pandemien kan syne å ha for både unge og
eldre.
Kommuneleiinga vonar fylkeskommunen satsar på barn og unge. Det er behov for styrkingstiltak i
barnehage, skule og fritid (fritidskontakt).
Det er ønskeleg at fylket bidreg med materiell til folkehelseopplæring for folkevalde.

Dato:
Namn:
Signatur:
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Rapportering Samarbeidsavtale om God Helse 2021
Det skal rapporterast årleg for mottatt tilskot til Samarbeidsavtale om God Helse, ref. punkt 7 i
avtalen. Det vil bli bedt om ei utvida rapportering etter siste år i avtaleperioden for å beskrive
utviklinga i heile perioden. Frist rapportering er 31.03.22. Rapport skal sendast post@mrfylke.no og
merkes sak 2022/4352. Godkjent rapportering utløyser tildeling av midlar for 2022.
Kommune:

Ålesund

Organisasjonsnummer:

920415288

Skjemaet er utfylt av:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Ingvill Holmen og Ingunn Stette
Ingunn.osdal.stette@alesund.kommune.no
90848980
JA
X

Har tilskotet vorte nytta i samsvar med punkt 7. Økonomi i
samarbeidsavtalen?

NEI

Status for kommunen sitt ansvarsområde i punkt 3 samarbeidsavtalen
Kommunen skal ha to ressurspersonar knytt til det strategiske folkehelsearbeidet: (punkt e)
Namn:
Anne Mette Liavaag
Stilling:
Kommunalsjef Organisasjon
E-postadresse:
Anne.mette.liavaag@alesund.kommune.no
Telefonnummer:
99232321

Namn:
Stilling:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Ingunn Stette
Avdelingsleiar Strategi og styring
Ingunn.osdal.stette@alesund.kommune.no
90848980
JA

Har følgande nivå/sektorar frå kommunen deltatt på fylkeskommunale
nettverksmøte og samlingar knytt til folkehelsearbeidet? (punkt l)
Politisk nivå
Administrativt nivå
Ulike sektorar

Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkninga og dei faktorane som påverkar helsa? (punkt a)
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JA
X

NEI
Truleg

X
X
NEI

Starta/ delvis
Rullering – nytt
oversiktsdokument
startar 2022
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Har oversikta over folkehelsa inngått som grunnlag for
arbeidet med kommunen sin planstrategi, planar og tiltak?
(punkt b)
Har kommunen forankre folkehelsearbeidet både politisk og
administrativt? (punkt d)

X

Synleggjere kommunen FN sine berekraftsmål i
folkehelsearbeidet? (punkt i)

X

Gjennomføre kommunen opplæring av folkevalde med
folkehelsetema? (punkt m)

X

X

Kommunen vedtok
ny samfunnsdel i
2020 og
Folkehelsestrategi
i 2021
M.a. i samfunnsdel
og
folkehelsestrategi
I 2021 gjennom
arbeidet med ny
Folkehelsestrategi

Svar/utdjup spørsmåla med maks 50 ord per svar:
Legg kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor og utviklast dette samarbeidet?
(punkt f)
Kommunen legg til rette for samarbeid med frivillig sektor gjennom ulike arenaer. Fleire av
kommunen sine kommunalområde, m.a. Kultur og medborgarskap, Helse og omsorg og oppvekst,
arbeider systematisk og tett med ulike grupper av befolkninga, i samsvar med mål og startegiar
som er vedtekne gjennom samfunnsdel og folkehelsestrategi.
Ålesund kommune har i 2021 utarbeidd ein eigen handbok for innbyggjarmedverknad
Det vart i 2020 etablert ei tverrfagleg gruppe etter initiativ frå folkehelsekoordinator; Fysisk
aktivitet og folkehelse. Denne var samansett av rådgjevar idrett, avdelingsleiar for veg, grønt og
anlegg, avdeingsingeniør vga og folkehelsekoordinator. Gruppa har fortløpande fulgt opp og
arbeidd med innbyggjarinitiativ for ulike små og store tiltak for fysisk aktivitet og friluftsliv. Nokre
av tiltaka i samarbeid med Sunnmøre friluftsråd.

Legg kommunen til rette for medverking og innflytelse frå innbyggarane og rådgjevande utval i
folkehelsespørsmål? (punkt g)
Ja. Mellom anna gjennom arbeidet med ny folkehelsestrategi, dei kommunale råda, 11
kommunedelutval og 4 politiske komitear deltok i arbeidet.
I tillegg har kommunen til eksempel dialog med innbyggargrupper, m.a. dei kommunale råda og
kommunedelutvala, om aktuelle problemstillingar og saker som anngår gruppene.
Vurderer kommunen følgjer for helse og trivsel i all planlegging, og arbeider kommunen
helsefremmande og førebyggande på tvers av sektorane? (punkt h)
Kommunen har som nemnt ovanfor vedteke ny folkehelsestrategi dette året, som er ein av fire
startegiar som skal bidra til å konkretisere måla i kommuneplanen sin samfunnsdel. Dei andre
strategiane er; Grønn strategi, Næringsstrategi og Strategi for tenesteutvikling og innovasjon.
Strategiane er tilgjengeleg i planoversikta. Det er kanskje særlig i Grønn strategi og Strategi for
helse- og velferdsområdet – Heilskapleg innsatstrapp, at vi ser ein overlapp innanfor
folkehelsetema. Kommunen har god forankring av viktige mål og strategiar, gjennom politiske
vedtak frå 2021, som bygge opp under kommunen si satsing innanfor folkehelse.
Styringsdokumenta gir eit svært godt grunnlag for kommunen si satsing framover.
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Vidare vart det hausten 2021, utarbeidd eit administrativt styringsdokument, som legg føringar for
det strategiske folkehelsearbeidet. Arbeidet vart gjennomført som ein prosess i faggruppe,
beståande av kommuneoverlegar, miljøretta helsevern-ingeniørar og folkehelsekoordinator, med
mål om å avklare roller, synleggjere lovverk og prioritering av oppgåver som ligg til
kommuneoverlegefunksjonen og det strategiske folkehelsearbeidet. Som eit resultat av dette
arbeidet vert det m.a. jobba med ei sjekkliste for folkehelse, som skal nytta i dialogen med
planleggarar og som grunnlag for sakshandsaming etter plan- og bygningslova.
Fem tilsette frå Ålesund kommune har delteke på kurs om Helsekonsekvensutredning arrangert av
fylkeskommunen og NMBU v/Gunnar Ridderstrøm vinteren 2021.

Vidareutviklar kommunen det sektorovergripande folkehelsearbeidet, og forankrar det i eit
samarbeidsforum som arbeider med samfunnsutvikling? Kven deltek i samarbeidsforumet?
(punkt j)
Kommunen har i 2021 vore opptatt med pandemi. I tillegg har kommunen gått gjennom ei
omfattande omorganisering. Det vert arbeidd sektorovergripande med å følgje opp vedtekne mål,
strategiar og oppdrag. Det er ikkje etablert eige forum.

Status på Folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i eigen kommune
Ref. del 3 i vedlegg til God Helse-samarbeidsavtale
Del 3.1. Kommunen sine viktigaste folkehelseutfordringar – Før opp beskriving frå 3.1. Dersom
det er behov for å endre/oppdatere utfordringane så er det høve til det. Uthev endringar.
(Maks 100 ord)
I ny folkehelsestrategi har kommunen vedteke følgjande innsatsområde: kvardagsaktivitet, psykisk
helse, utjevne sosial ulikskap i helse, aldersvenleg samfunn, gode nærmiljø, samarbeid og
kompetanse. Det er under kvart innsatsområde gjort nærare greie for innsatsen gjennom eigne
strategiar «Dette vil vi gjere …».
Del 3.2. Skisserte prioriterte arbeidsområder for den enkelte kommune sett opp mot kommunen
sine folkehelseutfordringar for avtaleperioden og kva kommunen vil gjere for å møte desse
utfordringane. Kva har kommunen gjort i 2020 for å møte desse utfordringane?
(Maks ½ side)
Kommunen har no nytt planverk på plass, vil framover arbeide systematisk i heile organisasjonen
for å oppfylle vedtekne mål og strategiar innanfor folkehelseområdet.
Kommunen jobbar med dei vedtekne innsatsområda både på overordna nivå og gjennom
tenesteområda og eigne prosjekt. Eit mindre samarbeidsprosjekt som kan kanskje kan nemnast er
kartlegginga av fertselsårer for friluftslivet sommaren 2021.
I 2022 vil arbeidet med ny folkehelseoversikt starte opp. Folkehelseoversikta blir ein viktig del av
kunnskapsgrunnlaget som skal leggast til grunn for arbeidet med ny planstrategi for perioden
2024-2027.
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Andre kommentarar

Dato:
Namn:
Signatur:
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Årsrapport 2021
Samarbeidsavtale om God Helse

Postboks 2500, 6404 Molde
Julsundvegen 9, 6412 Molde
Tlf: 71 28 00 00
E-post: post@mrfylke.no
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