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Fylkesrådmannen har mottatt deres anmodning om partnerskapsmidler, med
handlingsplan og budsjett for 2022.
Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune vedtok i møte den 19. oktober 2021,
sak 0183/21, at partnerskap for folkehelse skal videreføres som metode for
folkehelsearbeidet i Rogaland. De nye avtalene fra 2022 er gjeldene inntil ny
folkehelseplan foreligger, uten utløpsdato.
Nytt av året er at vi har forenklet utbetalingsprosessen av partnerskapsmidlene.
Utbetaling av midler vil kunne skje tidligere på året. Det trenges ikke et eget
vedtak på midlene som tidligere, da behandling alt er avklart i økonomiplanen
som er vedtatt av fylkestinget i desember 2021. Handlingsplanen med
anmodning legges nå ved i svarene til questbackundersøkelsen ved årsskifte.
Partnerskapsmidlene, 172 000 kroner, utbetales til organisasjonen sitt
kontonummer 32015545290. Midlene merkes med: Partnerskap for
folkehelse 2022.
Partnerskapsavtalen forplikter organisasjonen til å bidra med egenandel
tilsvarende det fylkeskommunale tilskuddet for å gjennomføre handlingsplanen.

Evaluering og deling
Handlingsplanen som dere har utarbeidet inkluder en plan for evaluering. Det
anbefales å planlegge evalueringen i god tid før tiltakene utføres. Målet med
denne vurderingen er å samle kunnskap og erfaring fra tiltakene og bruken av
partnerskapsmidlene, blant annet for lettere å få oversikt over gode
folkehelsetiltak og for bedre å kunne vurdere hvorvidt folkehelsearbeidet i
Rogaland har ønsket effekt.
Fylkeskommunen fortsetter å synliggjøre og dele det gode arbeidet som
realiseres gjennom partnerskapet, med å synliggjøre handlingsplanene på
nettsiden sammen med årets nye partnerskapsavtaler. På nettsiden finner dere
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tiltak dere ønsker å dele, som ble spilte inn i rapporteringen i desember, slik at
dere kan lære og se mer til hverandre.

Rapportering 2022
I henhold til partnerskapsavtalen skal dere rapportere. Rapporteringsskjema vil
som alltid bli sendt ut via Questback i november/desember 2022. Vi setter pris
på at flertallet i 2021 har diskuterte spørsmålene tverrfaglig før dere svarte
(68%) for å få et mer representativt svar fra deres organisasjon, og på at dere
overholder tidsfrister.
Vi er glade for at dere er med som partnere i folkehelsearbeidet. Vi ønsker dere
lykke til med å lyse ut midler til sentralene, markere frivillighetens år og gi
kompetanseutvikling i 2022.
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Knut Harald Dobbe
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