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Høringsbrev - Rullering av handlingsprogram 2020-2023 for regional
folkehelseplan i Østfold og regional kulturminneplan i Østfold
Innledning
Fylkesutvalget behandlet i møte 06.06.2019 forslag til rullering av handlingsprogram for
regional folkehelseplan i Østfold 2012-2015/2024 og regional kulturminneplan for Østfold
2010-2022. Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak:
1. Forslag til handlingsprogram 2020-2023 for regional folkehelseplan og regional
kulturminneplan sendes på ut på høring, med frist 10. september 2019.
2. Fylkestinget delegerer til fylkesutvalget å vedta de rullerte handlingsprogrammene
høsten 2019 dersom det ikke avholdes ordinært fylkesting.

Gjennom dette brevet varsles det om høringen og det gis opplysninger om
høringsdokumentene.
Rulleringen av handlingsprogrammene er en erstatning for rullering av selve de regionale
planene, som ble ansett som mindre aktuelt og for ressurskrevende på grunn av
regionreformen. Dagens regionale planer vil fortsette å gjelde inntil nye planer blir vedtatt i
Viken og tidspunkt for rulleringen av disse planene må avgjøres i regional planstrategi.
Bakgrunn
Fylkesutvalget vedtok i møte 13.02 at handlingsprogram for regional folkehelseplan og
regional kulturminneplan i Østfold skulle rulleres. Hovedgrunnene for å gjennomføre rullering
og oppdatere handlingsprogrammene var blant annet disse:




innarbeide nye strategiske føringer som kom gjennom fylkesplanen Østfold mot 2050
fange opp kunnskapen som framkom ved evaluering av partnerskapet Østfoldhelsa
møte nye samfunnsutfordringer med økt press på kulturminner og nye verktøy i form
av ny kunnskap og teknologi.

I tillegg skal rulleringen se på hvilke problemstillinger og virkemidler som er særegne for
Østfold som vi må sikre å ha med oss inn mot arbeidet med Viken fylkeskommune. En mer
utførlig beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet med høringsforslaget finnes i det politiske
saksframlegget, vedlegg 1.
Plan- og miljøseksjonen
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00

E-post: postmottak@ostfoldfk.no
Internett: www.ostfoldfk.no
Org.nr.: 842 952 972
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Handlingsprogrammene har en tidshorisont på 4 år og skal følge opp målene og strategiene i
den regionale planen. Handlingsprogrammet skal synliggjøre hvilke oppgaver det legges særlig
vekt på i planperioden. Tiltakene i handlingsprogrammet gir føringer for fylkeskommunens
budsjettarbeid og økonomiplan, men skal også mobilisere alle aktører og virkemidler i
Østfoldsamfunnet som er nødvendige for å nå målene i planen. Dette betyr at
handlingsprogrammet gir føringer for andre samfunnsaktører, felles samarbeidsarenaer og gir
rammer for hvordan fylkeskommunen skal samarbeide med andre parter for å nå målene i
planen.
Om handlingsprogrammene
Regional plan for folkehelse ble vedtatt av fylkestinget i september 2011. Til en regional plan
skal det utarbeides et eget handlingsprogram for gjennomføring av den regionale planen. Det
første handlingsprogrammet til planen ble vedtatt av fylkestinget i juni 2012.
Handlingsprogrammet skal rulleres jevnlig og rullert handlingsprogram er nå vedtatt utsendt
for høring.
Folkehelseloven har gitt ansvar og definerte oppgaver til fylkeskommunen, kommunene og
statlige helsemyndigheter. Fylkeskommunen skal ivareta og vektlegge arbeidet med
folkehelse gjennom sin politikkutforming og, som samfunnsplanlegger og planmyndighet.
Handlingsprogrammet dekker problemstillinger som tas opp i den 4-årige planperioden.
Den regionale folkehelseplanen skal bidra til et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid på
regionale og lokalt nivå. I handlingsprogrammet er arbeidet med utjevning av sosial ulikhet i
helse et viktig mål, i tillegg vektlegges mobilisering, kommunikasjon og samarbeid i
partnerskap for å nå målene. For å ivareta kontinuitet og langsiktighet i folkehelsearbeidet
videreføres mange tiltak fra forrige handlingsprogram.
Regional kulturminneplan ble vedtatt i fylkestinget 29. april 2010 med mindre justeringer
godkjent av Fylkesutvalget 14. oktober 2010. Til en regional plan skal det utarbeides et eget
handlingsprogram for gjennomføring av den regionale planen og handlingsprogrammet skal
rulleres jevnlig. I høringsforslaget til rullering av handlingsprogram er det videreført en rekke
tiltak fra tidligere handlingsprogram, inkludert satsing på prioriterte kategorier av
kulturminner. Det er i tillegg tydeliggjort tre hovedområder som skal gi en strategisk retning
for det regionale arbeidet med kulturminner:
- oppbygging og vedlikehold av en profesjonell regional forvaltning for å ivareta nye oppgaver
og bidra til gode og effektive prosesser
- styrke kompetansen på kulturarv i kommunene
- framheve kulturminner som en ressurs for verdiskapning og regional utvikling
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Prosess
Fylkesutvalget har behandlet høringsforslaget og det legges nå ut på offentlig høring. Østfold
fylkeskommune ønsker innspill og uttalelser til høringsforslaget, både på det samlede
handlingsprogrammet, hovedprioriteringer som er gjort og på enkelttiltak.
Høringsuttalelser sendes inn elektronisk til Østfold fylkeskommune på
postmottak@ostfoldfk.no eller via SvarUt. Vi ber om at dere merker sendingen med følgende
tekst: høringsuttalelse - rullering av handlingsprogram 2020-2023 for regional folkehelseplan
og regional kulturminneplan
Du kan også sende inn høringsuttalelse pr. post til Østfold fylkeskommune, postboks
220, 1702 Sarpsborg.
Siste frist for høringsuttalelse er satt til 10. september 2019. Det reviderte forslaget vil bli
endelig behandlet i fylkesutvalgets møte i midten av oktober 2019.
Spørsmål til saken kan rettes til rådgiver Jan Bakke på tlf. 930 03 562
Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
Linda Iren Karlsen Duffy
konstituert fylkesplansjef

Jan Bakke
Rådgiver

