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Utbetaling av partnerskapsmidler folkehelse til Frivillig Rogaland 2020
Fylkesrådmannen har mottatt deres anmodning om partnerskapsmidler, med handlingsplan og
budsjett for 2020. Fordelingen av partnerskapsmidlene fra Rogaland fylkeskommune ble vedtatt av
fylkesutvalget den 18. februar 2020 (sak 0025/20).
Partnerskapsmidlene, 172 000 kroner, utbetales til Frivillig Rogaland sitt kontonummer
32015545290. Overføringen merkes med «folkehelsemidler 2020 ».
Koronavirus
I henhold til partnerskapsavtalen skal midlene i utgangspunktet brukes til de tiltak og aktiviteter
som er beskrevet i deres handlingsplan for 2020. Det er utarbeidet et utlysningsskjema med
søkekriterier, slik at alle frivillighetsentalene kan søke på folkehelsemidler.
Med bakgrunn i situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset er vi oppmerksom på at
utfordringsbildet er i endring og at det kan være hensiktsmessig å tilpasse deres prioriteringer. Det
er dermed mulig å prioritere andre tiltak i 2020 enn det som framgår av deres handlingsplan.
Eventuelle endringer skal være begrunnet i utfordringsbildet og redegjøres for i rapporteringen i
desember.
Evaluering
Vi fortsetter satsing på evaluering av folkehelsearbeidet i Rogaland, og i utlysningen av
partnerskapsmidlene ba vi om at årets anmodning inkluderer en plan for evaluering. Det anbefales
å planlegge evalueringen i god tid før tiltakene utføres. Det opplyses at tiltakene skal evalueres i
utlysningsskjemaet. Frivillig Rogaland må sjekke at evalueringen skjer hensiktsmessig.
Tiltakene skal evalueres på hensiktsmessig måte, og det er opp til den enkelte partner å vurdere
om tiltakene skal egenevalueres, prosess-, følge-, og/eller effekt-evalueres. Målet er å samle
kunnskap og erfaring fra bruken av partnerskapsmidlene, blant annet for lettere å få oversikt over
gode folkehelsetiltak og for bedre å kunne vurdere hvorvidt folkehelsearbeidet i Rogaland har
helsefremmende og sosialt utjevnende effekt.
I utlysningen den 19.02.2020 ble det informerte om at fylkeskommunen ønsker å synliggjøre det
gode arbeidet som realiseres gjennom partnerskapet. Til denne ende skal handlingsplanene
legges ut på nettsiden sammen med partnerskapsavtalene.
Rapportering
I henhold til partnerskapsavtalen skal dere rapportere på bruken av midlene. Rapporteringsskjema

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001
Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

vil bli sendt ut via Questback i desember. Partnerskapsavtalen forplikter organisasjonen til å bidra
med egenandel tilsvarende det fylkeskommunale tilskuddet for å gjennomføre handlingsplanen. Vi
gjør oppmerksom på at dette må tydeliggjøres i rapportens regnskap.
Vi er glade for at dere ønsker å være partner i fylkes folkehelsearbeid, og ønsker dere lykke til med
arbeidet i 2020.
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