Folkehelseprogrammet i Agder
«Godt begynt- halvveis fullført»

Anne Mette Brustuen – Folkehelserådgiver i Vest-Agder fylkeskommune

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2021
• Programmet finansieres ved å samle ulike tilskuddsordninger til et større og mer langsiktig
utviklingsprogram.
• Helsedirektoratet, i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet, har nasjonalt ansvar for
gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet.
• En nasjonal satsning for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet,
rusforebyggende arbeid.
• Alle tiltak skal evalueres
• Programfylker 2017: Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og de to Agder- fylkene

og

Folkehelseprogrammet i Agder
• Tilsagn fra Helsedirektoratet: 14 mill for 2017
*Forventet til sammen 70 mill. kr (2017-2021)

• Samarbeidsorgan og arbeidsutvalg
• 30 prosjektskisser fra 24 søkere- Valgt 4 satsningsområder

*Under forutsetning av stortingets bevilgning over statsbudsjettet

Regionale mål
Hovedmål 1)
Det er etablert tverrfaglige samarbeidsstrukturer som bidrar til en
varig endring for hvordan vi jobber kunnskaps- og forskningsbasert
med folkehelse i regionen.
Hovedmål 2)
Flere barn og unge på Agder opplever god psykisk helse ved
programslutt sammenlignet med programstart.
Hovedmål 3)
Sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse og livskvalitet er redusert
i løpet av
programperioden.

Satsningsområder i Agder
Satsning

Ledende aktør

Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse

Kristiansand kommune

Bedre tverrfaglig samarbeid i folkehelsearbeidet
- BTI (modell for bedre tverrfaglig innsats)

Lister regionen og Risør kommune

Helsefremmende skoler og barnehager

Grimstad og Lillesand kommuner

Aktiviteter og rusfrie møteplasser

Blå Kors

Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Marnardal
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Bygland
Valle
Bykle
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Totalt 26 kommuner deltar
Ikke deltakende pr. jan 2018: Søgne, Åseral, Froland og Evje og Hornes.

x
x

Fordeling av midler 2017/2018
Tilsagn 2017/2018

Ekstra tilsagn 2018

4. 000 000

1. 000 000

Tentativ fordeling 2017-2021
19. 000 000*

Bedre tverrfaglig samarbeid i
4. 000 000
folkehelsearbeidet
- BTI (modell for bedre
tverrfaglig innsats) :
Lister regionen og Risør
kommune
Helsefremmende skoler og
3. 500 000
barnehager :
Lillesand og Grimstad kommuner

1. 000 000

18.500 00*

500 000

17. 000 000*

Aktiviteter og rusfrie
møteplasser :
Blå kors

500 000

11. 500 000*

Bekjempe sosial ulikhet i barn
og unges psykiske helse:
Kristiansand kommune

2. 500 000

4 mill. av totalen (70 mill.kr) holdes igjen til forsterkning eller 5. satsning

*Under forutsetning av stortingets bevilgning over statsbudsjettet

Arbeidet fremover
• Oppstart av prosjektene og tiltak 2018

• God forankring av prosjektene (forankringsmodell)
• Utarbeide avtale med forskningsmiljø om evaluering
• Informasjonsspredning og delingsseminar (september 2018)

Takk for oppmerksomheten

Programkoordinator/Anette Vesterskov Pedersen: AnetteVesterskov.Pedersen@vaf.no
Folkehelserådgiver i Vest-Agder/Anne Mette Brustuen: annemette.brustuen@vaf.no

