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 Tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme 
befolkningens helse og livskvalitet. 

 Satsinga skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske 
folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. 

Programmet skal særlig bidra til i enda større grad å integrere psykisk 
helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt  
rusforebyggende arbeid. 

Nasjonal satsing – Program for folkehelsearbeid i 
kommunene  2017-2027 

 Kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn 
og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.

 Hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i 
lokalsamfunnet.

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot 
risikogrupper. 



Helsedirektoratets tilskudd skal gå til 

• tiltaksutvikling i kommunene
• tilrettelegging for evaluering

gjennom tiltak utvikle det systematiske og 
kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet i kommunene 

Bruke Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid som 
arbeidsmåte. 



• bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge  
• barn og unges psykiske helse og rusforebygging skal 

integreres i det systematiske og kunnskapsbaserte 
folkehelsearbeidet i kommunene

• gjennom dette bidra til et oppvekstmiljø hvor alle barn 
og unge opplever mestring, samhørighet og 
medbestemmelse. 

Hovedmål for programmet i Trøndelag 



• utvikling, gjennomføring og evaluering av kunnskapsbaserte tiltak for å 
fremme barn og unges psykiske helse og forebygge rus i kommunene i 
Trøndelag

• integrering av psykisk helse i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt
• integrering av rusforebygging i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt
• utvikling og gjennomføring av rutiner for systematisk og 

kunnskapsbasert folkehelsearbeid lokalt og regionalt
• medvirkning og involvering av barn og unge
• medvirkning og involvering av andre aktører i folkehelsearbeidet 

herunder FoU- og kompetansemiljøer
• utvikling av arenaer og rutiner for samarbeid mellom aktører i 

folkehelsearbeidet.

Hovedmålene for programmet, kunnskapsgrunnlaget og 
nasjonale og regionale føringer gir følgende delmål:



• Sju kommuner har fått støtte og er kommet godt i gang med 
utviklingsarbeidet.

• Det er gitt støtte til seks kommuner til videreutvikling av 
søknader.

• Samarbeidsorganet for folkehelse i Trøndelag har 
gjennomført tre møter og samarbeidet er formalisert 
gjennom samarbeidserklæring.

• Samarbeidet mellom FoU- og kompetansemiljøer og 
fylkeskommunen er formalisert gjennom avtale. 

• FoU-gruppa har gjennomført flere møter. 
• Det er gjennomført en rekke samlinger lokalt og regionalt.

Hva er gjort i Trøndelag fram til mars 2018?



• Hovedtanken bak programmet i Trøndelag om at flest mulig kommuner skal med. 
• Det tas sikte på å involvere minimum 30 kommuner av de 47 kommunene i fylket i 

programmet. 
• Vekt på utvikling, gjennomføring og evaluering av tiltak samt systemutvikling regionalt 

og lokalt. 
• De samme aktørene: Trøndelag fylkeskommune, kommuner, FoU- og kompetansemiljøer, 

andre offentlige aktører, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjoner i regionen. 
• Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid brukes som arbeidsmetode i programmet. 
• Fylkeskommunen er programeier og har det faglige, koordinerende, økonomiske og 

administrative ansvaret..  
• Søknad og programbeskrivelse er forankret i fylkesutvalget for Trøndelag fylkeskommune 

og hos fylkesrådmannen. Samarbeidsorganet for folkehelse i Trøndelag, ei tverrfaglig 
FoU-gruppe og ei intern tverrsektoriell fylkeskommunal gruppe sikrer faglig kvalitet og at 
programmet gjennomføres i tråd med intensjonene. 

Revidert programbeskrivelse for Trøndelag - hva ligger fast?



Endringer:
• Tilpasninger til Helsedirektoratets tilbakemeldinger og 

signaler ved at vi søker om støtte til tiltak i 15 
kommuner i stedet for 30. 

• Den økonomiske innsatsen fra fylkeskommunen er økt.  
• Faglige og praktiske tilpasninger på grunnlag av 

erfaringer og prosesser lokalt og regionalt fram til mars 
2018.

Revidert programbeskrivelse for Trøndelag



• Økonomisk ramme: 127,8 millioner kroner 
• Fylkeskommunen: 27,8 millioner kroner
• Det søkes Helsedirektoratet: 9,0 millioner i 2018

45,0 millioner kroner i fem år

Vi har fått nærmere 40 millioner fordelt på fem år!



Det legges vekt på disse punktene når kommuner og tiltak prioriteres:

1. kvalitet på søknad 
2. kommunene bør ha utarbeidet oversiktsdokument eller tilsvarende. Folkehelse som 

tema skal være forankret i kommunenes plan- og styringssystem. Kommuner som ikke 
oppfyller dette kravet, kan likevel søke. Dette for å sikre mangfold og læring.

3. samlet vurdering av forslag fra kommunene til tema, tiltak og arenaer slik at de 
ivaretar regionens ressurser og folkehelseutfordringer

4. samlet  vurdering av geografi (kyst, fjell, innland), rural/urban, næringsstruktur og 
størrelse (dette gjelder først og fremst kommuner som søkte om deltakelse fra 2017 og 
som søker i 2018).

Aktørene i programmet har utarbeidet prioriteringsgrunnlaget i felleskap og kriteriene er 
behandlet og vedtatt i Fellesnemdas arbeidsutvalg (fylkesutvalget) sak 37/17.

Kriterier for valg av kommuner og tiltak



1. Kvalitet på søknad

Krav til søknad:
• politisk og administrativ forankring av søknaden. Vedtak fra politisk behandling kan 

ettersendes. 
• hvordan kommunen har arbeidet med søknaden.
• relevante tema og mulige tiltak. Forslagene skal bygge på kommunens 

folkehelseutfordringer og ressurser, særlig på feltet barn og unges psykiske helse og 
rusforebygging. 

• forankring av mulig tema og mulige tiltak i kommuneplan eller eventuelt i 
kommunedelplaner. Tidligere og pågående satsinger på feltet barn og unges psykiske 
helse og rusforebygging bør nevnes. 



• hvordan medvirkning og involvering er tenkt gjennomført. Målgruppen barn og 
unge må være representert. 

• samarbeid med andre aktører, deriblant samarbeid med FoU- og 
kompetansemiljøer.  

• hvordan kommunen har tenkt å sikre implementering av erfaringer og resultat i 
daglig drift etter prosjektslutt. 

• framdrift, suksesskriterier og risikofaktorer for gjennomføringen av satsingen i 
kommunen.

• finansiering og budsjett. Detaljert budsjett etterspørres ikke før kommunen har 

laget detaljert plan for arbeidet.



• Fylkeskommunen går gjennom søknadene og legger til rette for 
behandling i FoU-gruppa

• FoU- gruppa vurderer søknadene før de legges fram for 
Samarbeidsorganet. 

• Samarbeidsorganet gir råd. Enkeltsøknader diskuteres ikke i 
Samarbeidsorganet.

• Fylkeskommunen velger kommuner på bakgrunn av råd fra 
Samarbeidsorganet. Behandles politisk (i fylkesutvalget).  

Behandling av søknadene



Aktivitet, framdrift og ansvar søknad og avtaler til Helsedirektoratet –
Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2022

Svar fra Helsedirektoratet Medio mars 2018 Helsedirektoratet MSK

Søknadsprosess kommuner 20. mars 2018

22. mars 2018

Folkehelse Guri/John Tore

Utlysning kommuner Umiddelbart etter svar Hdir Folkehelse MSK

Forarbeid evaluering 19. april 2018 FoU-gruppa MSK/GW/JTV

Frist søknad kommuner 25. april 2018 Folkehelse MSK

Forarbeid behandling søknader 26.- 3. mai 2018 Folkehelse MSK/GW/JTV

Behandling i FoU-gruppa 9. mai 2018 FoU-gruppa MSK

Behandling i Samarbeidsorganet

herunder også utkast avtale kommuner

22. mai 2018 Samarbeidsorganet MSK

Leveranse Jorunn/Karen 31. mai 2018 Folkehelse MSK

Leveranse fylkesutvalg Seinest 11. juni 2018 Folkehelse MSK

Behandling fylkesutvalg 19. juni 2018 Folkehelse MSK

Avtale kommuner Juni 2018 Folkehelse MSK

Avtaler til Helsedirektoratet 30. juni 2018 Folkehelse MSK

Framdrift våren 2018.
Tidsfrister
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Søknadsskriving



Søknadsskjema











Ordningen skal bidra til;

• Utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å 
fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse og det rusforebyggende 
arbeid i kommunene

• Samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, 
fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillige sektor

• ”Alle tiltak skal evalueres”



Betegnelsen «program» innebærer flere parallelle og koordinerte prosesser som 
samlet skal bidra til å styrke det helsefremmende arbeidet i kommunene:

1. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak i kommunene
2. Kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker
3. Videreutvikling og implementering av styringsdata
4. Styrket samarbeid mellom aktører
5. Samordning av statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene



Fylkeskommunens rolle 
– Prosjekteier regionalt, beslutningstaker
– Koordinere forskning, utvikling og kommunene
– Utarbeide kriterier for utvalg av kommuner og lokale tiltak
– Inngå samarbeidsavtaler med utvalgte kommuner og eventuelt organisasjoner

• Rammer
– 3-5-årig tiltaksfinansiering
– Ikke finansiering av lønn og administrasjon hos FK
– Evaluering av lokale/regionale tiltak
– Politisk forankring



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


