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• Kort om programmet
• Praktisk informasjon
• Erfaringer  - idedugnad – valg av tiltak

I dag – nye kommuner



✓ 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. 

✓ Barn og unge er prioritert målgruppe. 
✓ 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. 
.
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Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

✓ tilrettelegge for kunnskapsbasert utvikling av arbeidsmåter, tiltak og verktøy

✓ stimulere til samarbeid mellom kommunesektoren og forskningsmiljøer om 

utviklingsarbeidet.

✓ Økt samarbeid mellom kommunale aktører, bl.a. helsetjenesten, skole og barnehage, politiet og 

frivillig sektor i utvikling og utprøving av tiltak, men også andre. 

✓ Kommunene foreslår tiltak basert på eget utfordringsbilde, målsettinger og planer.

✓ Kommunen kan se behov for å endre eller styrke noe, utvikle noe eget eller prøve ut noe som er

utviklet et annet sted, som ikke tidligere har vært forskningsmessig evaluert. Det skal være et

element av innovasjon i tiltaksutviklingen. 

✓ Tiltak kan forstås bredt i den forstand at det også kan

omhandle utprøving av organisatoriske endringer eller samhandlingstiltak internt i kommunen.



Rammene for tiltak i programmet 

Kunnskapsbasert –
forskning og erfaring –
ungdommens erfaring viktig

Nytt og innovativt – gjøre nye ting, 
samarbeide på  en annen måte, gjøre noe 
som er gjort før på ny måte

Skal evalueres – skal vurderes, måten dere 
arbeider på, virkningen av tiltaket 

Universelletiltak- ikke risiko
Gjelder alle barn og unge i en aldersgruppe



• 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 
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• Høylandet
• Midtre Gauldal kommune 

• Steinkjer kommune og Verran 
kommune

• Leka kommune 

• Fosen-kommunene (Ørland, 
Bjugn, Åfjord, Roan og Indre 
Fosen)

• Osen kommune

2019 - kommuner 

2017-kommuner
• Oppdal
• Frøya
• Trondheim
• Nye Namsos (tre kommuner) 
• Nærøy 

2018-kommuner
• Hemne
• Malvik
• Værnesregionen (fem 

kommuner)
• Levanger
• Snåsa 
• Overhalla
• Vikna

2017- og 2018-kommuner 
støtttes av Hdir.

2019- og 2020-kommuner 
støttes hovedsakelig av 
fylkeskommunen

2020-kommuner
• Rindal
• Rennebu
• Røros
• Melhus
• Verdal
• Lierne

Nye kommuner i 2020/2021?

Kommuner i Trøndelag som deltar i programmet 
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• Søknad - kunnskapsgrunnlaget
• Idedugnad (søkekonferanse) 
• Velge tiltak
• Utarbeide prosjektplan og plan for

evaluering
• Gjennomføre
• Evaluere
• Implementere arbeidsmetode og

eventuelt tiltak i daglig drift

Medvirkning og forankring 
i alle stegene

Hva gjør kommunene i programmet?



Søknad
Idedugnad

september- november

Opprett 
prosjektregnskap

Velge tiltak

så snart som mulig etter søkekonferanse

15. desember

Prosjektplan

med budsjett- og finansieringsplan og plan for evaluering (mal finnes)

1. februar 2020

Gjennomføring Evaluering

Tidslinje 

Bistand fra FoU- og kompetansesenteraktører, særlig under arbeidet med målformulering prosjektplan. Koordineres av fylkeskommunen fram til 

samarbeidet mellom kommunene og FoU- og kompetansesentermiljøer er godt i gang. 

Avtale FoU-aktører

Bistand fra fylkeskommunen under hele løpet
Vedtak tilskudd  
Avtale med fylkeskommunen 
Utbetaling av tilskudd

2019 2020 2020-2023



• Administrativt og politisk vedtak fra kommunen
• Melde inn tiltak: 15. desember
• Prosjektplan: 1. februar (mal sendes ut)
• Bakgrunnsskjema: 1. februar (mal sendes ut)
• Vedtak tilskudd: I løpet av februar 2020. Avtal sendes ut.
• Retur avtale: Medio mars 
• Viktige punkter i avtale: se neste PP

• Utbetaling tilskudd: Når underskrevet avtale er levert.
• Tilsagnsvilkår: Les (se neste PP) 
• Rapportering: Frister i tilsagnsbrev

Huskeliste for kommunene



Avtale mellom kommune og fylkeskommune

Samarbeidet som omfattes av avtalen, har bakgrunn i følgende dokumenter:

✓ Helsedirektoratets tilskuddsordning «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene» 
med tilhørende regelverk.

✓ Helsedirektoratets innvilgelse av Trøndelag fylkeskommune som programfylke over kap. 714, post 60 i 
statsbudsjettet for 2018.

✓ Regional søknad, programbeskrivelse og plan for evaluering for Trøndelag fylkeskommune. 
✓ Kommunal søknad med skisse til kommunens programarbeid. 
✓ Øvrige nasjonale, regionale og lokale dokumenter og planer nevnt i dokumentene ovenfor. 
✓ Trøndelagsplanen. 

Disse dokumentene og ordningene legger til grunn noen sentrale tilnærminger for programarbeidet og for 
utvikling, gjennomføring, evaluering og implementering av tiltak:

✓ Tema for satsinga er psykisk helse og rus i tråd med regjeringens prioriteringer
✓ Målgruppen er barn og unge
✓ Satsinga skal være universell og befolkningsrettet 
✓ Kommunal satsing tar utgangspunkt i kommunenes utfordringer og ressurser skissert i kommuneplanens 

samfunnsdel, oversiktsdokumentet og/eller andre relevante kommunale planer og dokumenter 
✓ Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid benyttes som arbeidsmetode. 



Gjennom søknad om å delta i programmet og gjennom denne avtalen forplikter kommunen og 
fylkeskommunen seg til å delta i et felles systematisk og forpliktende utviklingsarbeid. Dette omfatter 
forpliktelser for begge parter:

Følgende gjelder både kommunen og fylkeskommunen:
• Kommunen og fylkeskommunen har felles ansvar for å gjennomføre programmet i samsvar med 

nevnte dokumenter.
• Kommunen og fylkeskommunen har felles ansvar for at erfaringer og kunnskap fra programmet 

deles og spres mellom samarbeidspartnerne og til andre relevante aktører.
• Kommunen og fylkeskommunen har felles ansvar for å bidra til at programmet i sin helhet blir 

evaluert.

Følgende gjelder for Trøndelag fylkeskommune som programfylke:
• Fylkeskommunen samordner, bistår og veileder. I dette ligger blant annet opplæring i de sju stega i 

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid i samarbeid med FoU- og kompetansemiljøer. 
• Fylkeskommunen vil legge vekt på tidlig og god informasjon slik at det skapes forutsigbarhet med 

hensyn til økonomi, tidsfrister og regelverk.  

Avtale mellom kommune og fylkeskommune, forts. 



Kommunen

• gjennomfører satsinga og velger tiltak i tråd med forutsetninger nevnt i punkt 2 i avtalen.

• velger, utvikler, planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak i løpet av åra 2019 -2023. 

• innarbeider rutiner for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunens daglige 
virksomhet i løpet av denne perioden.

• deltar på regionale samlinger i regi av programmet.

• yter egeninnsats tilsvarende tilskuddsbeløp fra fylkeskommunen.

• overholder rapporteringsfrister og øvrige frister. 

• Psykisk helse og rusforebygging integreres i kommunens folkehelsearbeid i løpet av 
denne perioden

Avtale mellom kommune og fylkeskommune, forts. 



Generelle vilkår knyttet til tilsagnet 
Forvaltning: det forutsettes at gjeldende krav til økonomiforvaltning, kontroll og rapportering blir fulgt opp.

Profilering: ved omtale av programarbeidet i media skal det opplyses atTrøndelag fylkeskommune støtter satsinga. Logo finnes her:    
www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/grafisk-profil/

Gjennomgående tema: institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd er forpliktet til å ha en bevisst, tydelig og aktiv holdning til folkehelse,
sør-samisk kultur, flerkulturelt mangfold, inkludering og universell utforming.

Spesielle vilkår knyttet til tilsagnet 
Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektbeskrivelsen evt. justeres i samsvar med justert finansieringsplan. 

Midlene kan ikke brukes til anleggsarbeid og større utstyrsanskaffelser.
Prosjektet skal ha eget prosjektregnskap i kommunen.

Trøndelag fylkeskommune vil kunne komme til å omtale tiltaket/prosjektet og referere resultater i relevante sammenhenger. I tillegg kan det bli 
aktuelt å be kommunene om å informere om arbeidet i programmet på møter og arrangementer. 

Økonomiforvaltning, rapportering og frist 
Kontroll: Trøndelag fylkeskommune, Helsedirektoratet og Riksrevisjonen har til enhver tid adgang til å kontrollere at tilskuddet blir brukt etter 

forutsetningene. 
Rapportering: Det må rapporteres årlig og rapporteringa skal inneholde aktivitetsoversikt og regnskap for tilsagnet. Årlig rapporteringsfrist er 01.03 

for aktivitet og 01.04 for regnskapsrapport. Regnskapsrapporten skal være revisorgodkjent. Rapporteringsskjema vil bli gjort tilgjengelig / 
sendt ut til kommunen. 

Frist for gjennomføring og sluttrapport: Frist for sluttrapportering inkludert 
revidert regnskap vil bli opplyst i år 2022. 

http://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/grafisk-profil/


Tiltaksutvikling, tilrettelegging for evaluering og koordinering 
er dekket av tilskudd til den enkelte FoU-aktør/kompetansesentermiljø fra 
fylkeskommune gitt i tilsagn 2018 (jfr. avtale inngått i 2018 som varer til august 
2020). 

Hva kan kommunene regne med av deltakelse/rådgivning forskere her:        
Søkekonferanse kommune:  ca. 10 timer 
1 møte fysisk i kommune:  ca. 10 timer 
Øvrig: skype, tlf., epost m. v.: ca. 30 timer Sum : ca. 50 timer 

Evaluering av arbeidet i kommunene: 
Dekkes via tilskudd som kommunene får fra fylkeskommunen og FoU- og 
kompetansesentrenes egenandel (anslagsvis 25 %). 
Det mest effektive og hensiktsmessige for både kommunene og FoU- og 
kompetansesentermiljøene er at kommunen bruker en av samarbeidspartnerne i 
programmet når evalueringen skal gjennomføres. 
Timepris: Anslagsvis kr. 1200 – kr. 1400 inkludert sosiale utgifter og overhead. 

Bistand fra FoU- og kompetansesentermiljø



✓ Administrativt og politisk vedtak fra kommunen
✓ Melde inn tiltak: 15. desember
✓ Prosjektplan: 1. februar (mal sendes ut)
✓ Bakgrunnsskjema: 1. februar (mal sendes ut)
✓ Vedtak tilskudd: I løpet av februar 2020. Avtal sendes ut.
✓ Retur avtale: Medio mars 
✓ Viktige punkter i avtale: se neste PP

✓ Utbetaling tilskudd: Når underskrevet avtale er levert.
✓ Tilsagnsvilkår: Les (se neste PP) 
✓ Rapportering: Frister i tilsagnsbrev

Les epost og andre dokumenter
Merk dere frister 
Delta på samlingene
Kontakt programledelsen – stort og smått 

Huskeliste for kommunene





Søknad
Idedugnad

september- november

Opprett 
prosjektregnskap

Velge tiltak

så snart som mulig etter søkekonferanse

15. desember

Prosjektplan

med budsjett- og finansieringsplan og plan for evaluering (mal finnes)

1. februar 2020

Gjennomføring Evaluering

Tidslinje 

Bistand fra FoU- og kompetansesenteraktører, særlig under arbeidet med målformulering prosjektplan. Koordineres av fylkeskommunen fram til 

samarbeidet mellom kommunene og FoU- og kompetansesentermiljøer er godt i gang. 

Avtale FoU-aktører

Bistand fra fylkeskommunen under hele løpet
Vedtak tilskudd  
Avtale med fylkeskommunen 
Utbetaling av tilskudd

2019 2020 2020-2023



PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I TRØNDELAG 2017-2023
TEMA PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE OG RUSFOREBYGGING 

Prosjekt/tiltak

Gjennomførbarhet Muligheter Samsvar plan- og 

styringssystemer

Evaluering

Tidsramme Økonomi Praktisk Videreutvikling 

av pågående 

satsinger

Videreføring Befolknings-

strategi

Universelle

Risikostrategi Evaluering
Type (effekt, prosess
Samarbeidspartnere
Varighet
Kostnader

Prosjekt/tiltak 1

Prosjekt/tiltak 2

Prosjekt/tiltak 3

Prosjekt/tiltak 4

Prosjekt/tiltak 5


