Vestby kommune

Program for folkehelse 2017-2027 - Vedtak om deltakelse
Saksbehandler:
Ida Marthinsen
Behandlingsrekkefølge
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Kommunestyret

Saksnr.: 18/00937-1
Møtedato
19.04.2018
23.04.2018

Rådmannens innstilling:
Vestby kommune deltar i «Program for folkehelsearbeid for kommunene 2017-2027»

Side 1 av 2

Vestby kommune
SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Program for folkehelsearbeid er en statlig satsing som skal bidra til å integrere
psykisk helse som den del av det lokale folkehelsearbeidet, med fokus på barn og
unge. Akershus fylkeskommune har blitt valgt som programfylke for perioden 20182023. Vestby kommune ønsker å delta i programmet med prosjekt(er) som ønskes
gjennomført innen programmets rammer.
For at kommunen skal kunne søke kreves det politisk forankring om deltakelse.
Denne saken omhandler kun deltakelse i programmet.
Bakgrunn for saken:
Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og KS har
utarbeidet «Program for folkehelsearbeid for kommunene 2017-2027».
Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig statlig satsing for å utvikle
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen
skal bidra til å styrke kommunens langsiktige og systematiske folkehelsearbeid.
Programmet skal også bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av
folkehelsearbeidet, med barn og unge som primærmålgruppe.
For å få tilskudd til denne ordningen inviteres fylkene til å søke tilskuddsmidler, som
igjen skal benyttes til lokale utviklingstiltak i kommunene. Akershus fylkeskommune
har blitt valgt som programfylket for perioden 2018-2023 og setter et krav til
kommunene å behandle deltakelse i programmet politisk, for å kunne søke.
Fylkeskommunen har fått tildelt 32 millioner fordelt på seks år. Kommunenes frist for
å sende søknader til Akershus fylkeskommunes er 30. april 2018. Fylket velger ut
prosjekter i løpet av mai 2018. Tiltak av en viss størrelse og omfang prioriteres,
samtidig vektlegges kunnskapsbasert utvikling og samarbeidsprosjekter. Kommunen
vil få tilgang til nettverk og kompetansestøtte til å forskningsevaluere prosjektene
som igangsettes gjennom programmet.
I oversiktsdokumentet til Vestby kommune er utfordringer knyttet til barn og unge
trukket frem, i tillegg viser ungdataundersøkelsen for 2017 at psykisk uhelse hos
barn og unge er fremtredende. Gjennom folkehelseloven er kommunen pålagt å sette
inn tiltak som møter de folkehelseutfordringene kommunen står ovenfor. Deltakelse i
programmet vil kunne gi midler til tiltak rettet mot å fremme psykisk helse.
Økonomiske konsekvenser:
Blir det deltakelse i programmet vil det medføre ressurser i form av egeninnsats
gjennom prosjektarbeid.
Konklusjon:
Vestby kommune deltar i «Program for folkehelsearbeid for kommunene 2017-2027»
og fremmer prosjektsøknad(er) innen april 2018.
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