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ORIENTERING OM PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE I ROGALAND 2021
Vedtak
Den 16. februar 2021 vedtok fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune sak 0015/21 Regionalt
folkehelsearbeid – budsjett og tiltak for 2021. Her kan dere lese om satsingen til Rogaland
fylkeskommunen på folkehelse i 2021 og hva som ble gjort i 2020. Sakspapirene finnes på
fylkeskommunens nettsider: Innsyn - møtekalender (cloudservices.no). Fylkesrådmannens
innstilling som gjelder fordeling av årets tilskuddsmidler i partnerskapet, ligger vedlagt som
vedlegg 1. Kommuner og organisasjoner må se i vedlegget hvor mye stimuleringsmidler dere
kan anmode om.

Oppfølging med anmodning og innhold
Partnere som i henhold til partnerskapsavtalen skal motta tilskuddsmidler, må anmode om
utbetaling av midlene. Anmodningen må inneholde handlingsplan som viser en
evalueringsplan av tiltakene for 2021.
Tiltakene utarbeides med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget. Handlingsplanen skal være basert
på regionale og lokale utfordringer eller beskyttelsesfaktorer og i samsvar med oppgaveansvar
fra partnerskapsavtalen. Vi minner om å være påpasselige med å evaluere tiltakene på en
hensiktsmessig måte, spesielt hvorvidt tiltakene vil ha en helsefremmende og sosialt
utjevnende effekt. Det er gode spørsmål og tips i heftet Reduksjon av sosiale ulikheter i helse
- Hva kan gjøres på lokalt og regionalt nivå?
Handlingsplanen basert på helsetilstanden og folkehelseloven
Helsetilstanden i Rogaland er totalt sett god – de fleste har god livskvalitet og er fornøyde med
egen helse. Imidlertid er det dessverre slik at det er store forskjeller mellom ulike grupper i
befolkningen. Mens de fleste har det bra, hoper utfordringer seg opp hos noen grupper. Disse
skillene følger utdanning og økonomi, slik at vi får til dels betydelige sosiale forskjeller i helse
og trivsel. I tillegg ser vi en tydelig aldersgradient: trivsel og livskvalitet er lavest hos unge
voksne og høyest hos pensjonistene.
Tidlig innsats med befolkningsrettete tiltak som når alle, kombinert med tiltak mot de som
trenger det mest, samt tiltak på bakenforliggende årsaker tilrådes. Påvirkningsperspektivet
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bidrar til at folkehelsearbeidet er et tverrsektorielt anliggende. Sammen skal vi fremme
folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidlene vi er tillagt.
Eksempel på en handlingsplan
På fylkeskommunes nettside finner dere eksempel på handlingsplaner. Handlingsplanen bør
følge en mal som viser til utfordringsbildet, informasjon om selve tiltaket, hvilket mål tiltaket har
og hvor det er forankret. Videre bør planen ha informasjon om når tiltaket skal skje og med en
evalueringsplan i forkant, og til slutt utgifter/eventuelle inntekter og hvem som har
oppfølgingsansvar.
Både egenandel og det fylkeskommunale tilskuddet må vises i budsjettet. Midlene kan ikke
finansiere drift i form av lønn til folkehelsekoordinatorstillinger. På grunn av pandemien er det
flere som har restmidler fra 2020. Beløpet av restmidler må vises i anmodningsbrevet. Dersom
restmidlene ikke er satt av til tiltak planlagt i 2021, vil beløpet bli trukket fra årets tilskuddssum.
Kommunene tilrådes å orientere politikerne om bruken av midlene og organisasjonene bør
orientere styret, for å styrke forankringen av handlingsplanen. Dette ansvaret er også forankret
i partnerskapsavtalene. Handlingsplanene legges ut på nettsiden til Rogaland fylkeskommune,
slik at vi får vist frem mye av det gode folkehelsearbeidet som dere gjør i Rogaland.
Utbetaling for å komme i gang med tiltak
Anmodningen, med handlingsplan og budsjett, samt informasjon om organisasjonsnummer og
kontonummer, sendes til Rogaland fylkeskommune innen mandag 22.03.2021. Merk
anmodningen «Partnerskapsmidler folkehelse 2021». Trenger dere lengre tid, tar dere kontakt
for å få ny dato. Små endringer i handlingsplanen etter ny lokal kunnskap fra
fylkeshelseundersøkelsen tillates, med rådgiver på folkehelse i fylkeskommunen må opplyses
om endringene.
Partnerskapssamlinger 2021
Vi takker for gode innspill på kompetansebehov fra partnerskapsaktørene gjennom questrapporteringen i desember 2020. Kompetanse i implementering og evaluering, tverrfaglig
samarbeid og medvirkningskunnskap ønskes mest. Flere av disse temaene vil dekkes i en
kursrekke utarbeidet av Helsedirektoratet. Fylkeskommunen ønsker å synliggjøre disse
kursene slik at deres behov kan dekkes. Etter møte med kommunerepresentantene fra
regionene, har vi i første omgang blitt enige om at funn fra folkehelseundersøkelsen og
reforhandling av avtalene vil prioriteres som samlinger i partnerskapet i 2021. Det ideelle
hadde vært å få avholdt partnerskapssamlinger om funn fra folkehelseundersøkelsen på
kommunenivå, før utarbeidelse av handlingsplaner. Det er imidlertid fortsatt uavklart når data
blir klare, men vi håper å kunne gjennomføre de regionale samlingene i april.

Oppstart av nye partnerskapsavtaler og veien videre med Regionalplan for
folkehelse 2013-2017
I desember 2012 ble Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 vedtatt i fylkestinget.
I Regional planstrategi 2021-2024, vedtatt 20. oktober 2020, heter det at “Regionalplan for
folkehelse revideres og sentrale elementer i Fylkesdelplan for universell utforming inngår.
Fylkesdelplan for inkluderende samfunn inkorporeres.»
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Sett opp mot kunnskapsgrunnlaget, anses satsningsområdene i Regionalplan for folkehelse
2013 – 2017 fortsatt som gjeldende, men utvides med aldersvennlig samfunn og tydeligere
satsing på frivillighetspolitikk. Arbeidet med revidering og sammenslåing skal først begynne i
2023. Fram mot dette er det for folkehelse og universell utforming laget en felles intern
handlingsplan, for å styrke hverandres fagfelt og oppnå synergier.
Partnerskapsavtalene utgår i 2021, og vi ønsker av den grunn å ha prosess og samling i løpet
av året hvor vi sammen lager nye utkast, slik at vi kan ha på plass nye signerte avtaler fra
2022. Disse avtalene foreslås å være gjeldene inntil ny folkehelseplan foreligger, uten
utløpsdato. Vi fikk inn flere gode innspill i rapporteringen til jul som vi tar med oss i videre
arbeid med å lage utkast.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller behov for mer informasjon: Elisabeth
Wallace Haaland Elisabeth.Wallace.Haaland@rogfk.no tlf. 45141655
eller Vilde Christensen vilde.christensen@rogfk.no tlf: 40856973

Vi håper årets tilskudd vil bidra til økt satsing og bidra og synliggjøring noe av det viktige
folkehelsearbeidet dere utøver i Rogaland.
Vedlegg:
1. Fordeling av partnerskapsmidler 2021

Hilsen
Knut Harald Dobbe
fagleder

Elisabeth Wallace Haaland
Seniorrådgiver folkehelse
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