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Møteprotokoll 
 
 

 

Utvalg: Styret i Østfoldhelsa 

Møtested: Skarmyra allaktivitetshus, Moss 

Dato: 11.04.2012 

Tid: 13:00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet 

May Elisabeth Hansen Medlem Sosialistisk Venstreparti 

Håvard Wennevold Osflaten Medlem Hobøl kommune 

Ellen Solbrække Nestleder Rakkestad kommune 

Jon-Ivar Nygård Medlem Fredrikstad kommune 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Monica Carmen Gåsvatn Medlem Fremskrittspartiet 

Reidar Kaabbel Medlem Våler kommune 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Sindre Westerlund Mork Monica Carmen Gåsvatn Fellesliste H, FrP, V 

René Rafshol Reidar Kaabbel Råde kommune 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Elisabeth Dahle Fylkesdirektør 

Knut-Johan Rognlien Folkehelsesjef 

Jan Thyrhaug Rådgiver 

Kjerstin Berg Konsulent/sekretær 

 
 
Øivind E. Hansen fra Grønn Hverdag orienterte  om kampanjen «Beintøft» . 
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Votering: 
Fylkesdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret i Østfoldhelsas vedtak 11.04.2012: 

Årsrapporten for ressursgruppenes arbeid i 2011 godkjennes. 
 
 
 
 

PS 18/2012 Høringsuttalelse fra Østfoldhelsa til endringer i 
tobakksskadeloven 

Fylkesdirektørens forslag til vedtak 

1. Østfoldhelsa slutter seg til forslag til endringer i tobakksskadeloven med følgende 
merknad: Østfoldhelsa er enig i at barn har rett til et røykfritt miljø, men synes det må 
brukes andre virkemidler enn lovbestemmelser for å ivareta en slik målsetting. 

2. En eventuell innføring av en kommunal bevillingsordning må sikre at alle kommunale 
kostnader dekkes, herunder også oppstartskostnader som kompetanseoppbygging, 
rekruttering, henvendelser fra næringslivet, m.v. 

 

Styret i Østfoldhelsas behandling:  

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag. 
 
Votering: 
Fylkesdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret i Østfoldhelsas vedtak 11.04.2012: 

1. Østfoldhelsa slutter seg til forslag til endringer i tobakkskadeloven med følgende merknad: 
Østfoldhelsa er enig i at barn har rett til et røykfritt miljø, men synes det må brukes andre 
virkemidler enn lovbestemmelser for å ivareta en slik målsetting. 

2. En eventuell innføring av en kommunal bevillingsordning må sikre at alle kommunale 
kostnader dekkes, herunder også oppstartskostnader som kompetanseoppbygging, 
rekruttering, henvendelser fra næringslivet, m.v. 

 
 
 
 

PS 19/2012 Aktiv på dagtid - årsrapport 2011 

Fylkesdirektørens forslag til vedtak 
1. Årsrapport 2011 for «Aktiv på dagtid» godkjennes. 
2. Østfoldhelsa opprettholder støtten til «Aktiv på dagtid» på kr 50.000,- for 2012. 

 

Styret i Østfoldhelsas behandling:  

Følgende omforent tilleggsforslag ble framsatt: 
Komiteleder og folkehelsesjef gis fullmakt til å se på dekning av beløpet. 
 
 
Votering: 
Fylkesdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


