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Ordførens innstilling:
1. Trøgstad kommune bevilger kr 20.000, eller inntil det beløp som kreves for en 100
prosent helsesøsterstilling delt på fire kommuner, for helsesøstertjenesten ved Indre
Østfold Videregående skole (Mysen) under forutsetning av at Rakkestad kommune,
Eidsberg kommune og Marker kommuner gjør det samme slik at helsesøsterstillingen
kan opprettholdes som 100 prosent stilling fra skolestart høsten 2013.
2. Kommunestyret ber administrasjonen finne rom for tilsvarende støtte innenfor
årsbudsjett for 2014 og i den kommende økonomi- og handlingsplanen.

Saksutredning:
Helsesøsterordningen ved de videregående skolene har i vinter hatt stort fokus både i media
og i det politiske miljø etter at det ble kjent at helsesøsterordningen ved Indre Østfold
videregående skole på Mysen var blitt redusert med 20 prosent som følge av redusert statlig
tilskudd/prosjektfinansiering. Denne informasjonen ble etter det vi er kjent med aldri lagt
frem for vertskapskommunen, Eidsberg, eller de andre kommunene med elever ved skolen
før sluttbehandling av de respektive kommunebudsjetter.
For Indre Østfold videregående skole har de kommunene som har skolen som sin
primærskole bidratt til finansieringen av skolehelsetjenesten. Dette gjelder vertskommunen
Eidsberg i tillegg til Trøgstad, Marker og Rakkestad.
Skolehelsetjenestene ved de videregående skolene er i utgangspunktet et kommunalt ansvar
som hviler på vertskommunen der skolen er lokalisert.
Anbefalt nivå fra Helsedirektoratet er helsesøster i 100 prosent stilling til 800 elever. I dag
tilfredsstilleringen av de videregående skolene i Østfold denne anbefalingen. Med
Helsedirektoratets anbefaling bør Indre Østfold videregående skole ha minst 1,3 årsverk
helsesøsterstilling. Helsesøstertilbudet ved skolen er et lavterskeltilbud med over 2.000
konsultasjoner i året.
Det å lykkes i det forebyggende helsetjenestearbeidet innebærer kontinuitet og sammenheng
i tjenesten. Det vil si at skolehelsetjenesten må sees på som en helhetlig kjede fra
barneskole og oppover. En styrking bør derfor gjøres på bakgrunn av en faglig vurdering av
hvor behovet og gevinsten kan være størst.
Politisk ledelse i de fire kommunene som hovedsakelig sokner til Indre Østfold Videregående
Skole har ønsket og finansiere stillingen til en 100 prosentstilling fra skolestart høsten 2013.
Dette tilsvarer om lag 70.000 kroner årlig, eller nærmere bestemt ca kr 20.000 årlig fordelt
på de fire kommunene.
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Vurdering:
Helsesøsterordningen er viktig på videregående skole som forebyggende enhet for å
forhindre rusmisbruk, fange opp og ta tak i utfordringer knyttet til elever med psykiatri,
prevensjonsarbeid etc. Dette vil spare samfunnet for merkostnader i framtida.
Det er avgjørende viktig at en styrkning av dette tilbudet ikke skjer på bekostning av det
øvrige helsesøstertilbudet kommunene gir til elever på egne skoler, som også er lavt.
Innspillene fra elevrådet og helsesøster bør tas til følge.
Vedlegg:
Uttalelse fra elevrådet ved Indre Østfold Videregående skole
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