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Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune vedtar at det inngås samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med
Nordland Fylkeskommune for 2017.

Vedlegg
1

Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid - kontrakt

Bakgrunn for saken:
Folkehelselovens § 4 sier blant annet at «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel,
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer
som kan ha negativ innvirkning på helsen.» Gildeskål kommune har satt seg som mål at
folkehelsearbeidet skal inngå som en viktig del av kommunens virksomhet innen alle områder
(«Kommuneplan – Samfunnsdel», sist vedtatt i KST 1.mars 2016, sak 11/16).

Nordland Fylkeskommune, videre omtalt som NFK, har hatt samarbeidsavtaler med
kommunene i Nordland for å bistå og sikre dette arbeidet. Gildeskål er den eneste av
kommune i Nordland som ikke har en slik avtale i dag. Avtaleperioden 2013-2016, som er
tredje generasjons avtaleperiode fra NFK sin side, er på hell, og skal forlenges med ett år til.
NFK er nå inne i en større evalueringsprosess angående avtalene, det er usikkert hvordan
dette vil bli etter 2017, og om det eventuelt vil bli ny avtaleperiode.
Gildeskål kommune har imidlertid fått mulighet til å inngå avtale for 2017. Et av kriteriene er
å ha ansatt folkehelsekoordinator. Stillingen er nå på plass, og kommunen er klar til å inngå
avtale fra årsskifte, 2017.
Samarbeidsavtalen går ut på at kommunen forplikter seg til å drive folkehelsearbeid med
utgangspunkt i folkehelseloven. Kommunen får mulighet til å være en del av et forpliktende
fagnettverk i Nordland, samt få økonomisk og faglig støtte fra NFK. Støtten andre kommuner
har fått har vært mellom 100 000 kr og 375 000 kr, alt etter hvilke områder og tiltak
kommunen har ønsket å jobbe med. Avtalen består av en obligatorisk del som er lik for alle
kommuner, der NFK har gitt noen føringer for hvilke områder det skal satses på, og en
spesifikk del, der kommunen definerer egne arbeidsområder.
Vurdering:
Kommunen er pålagt å drive folkehelsearbeid gjennom «Lov om folkehelsearbeid
(folkehelseloven)», og det gjøres mye godt arbeid allerede. Kommunen oppfyller mange av
kriteriene, og ønsker hele tiden å utvikle dette arbeidet. En avtale med NFK innebærer at
kommunen forplikter seg til å drive folkehelsearbeid i tråd med lovverket, noe kommunen
uansett er pålagt og likevel gjør, NFK stiller med økonomisk og faglig støtte. Dette er en
gunstig avtale, og vil også være positiv i forhold til å sikre framdrift og utvikling i
folkehelsearbeidet.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Gildeskål kommune inngår samarbeidsavtale om folkehelsearbeid
med fylket for 2017.

