
Velkommen til digital samling 

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 

23. februar 2021

Kl. 9.00 – 11.00 



Kl.(ca.)
Tema

09.00 Velkommen!

09.05 Prosjektregnskap og revisjon 
v/Knut Tanem, statsautorisert revisor, Revisjon Midt-Norge SA

09.20 Eksempel fra kommune
v/Anna Lyngstad, prosjektleder, Fosen-kommunene

09.35 Audiovisuelle verktøy
Siren Hope, forsker, Institutt for nevromedisin og 
bevegelsesvitenskap-NTNU

10.05 PAUSE

10.10 Lærende rapportering 
v/Elin Skuggedal, prosjektleder, Færder kommune

10.30 Eksempel fra kommune
v/ Eva Kveli, prosjektleder, Lierne kommune 

10.45 Tilbakemeldinger og spørsmål fra kommunene

10.50 Nytt, oppsummering og på gjensyn



• Viktig del av prosjektarbeid
• Underveis 
• Prosjektets slutt 

• Gir status for prosjektet 

• Hva har skjedd og hva er situasjonen nå

• En rapport har to formål 
• redskap for egenvurdering 
• informasjon for støttespillere (styringsgruppe, målgruppa, økonomiske 

støttespillere)

• Gi og få tilgang på informasjon 

• utgangspunkt for diskusjon/dialog mellom prosjektlederen og 

prosjektmedarbeiderne 

Rapportering



• Oppfølging av prosjektet 

• å gjøre noe med det rapportene viser

• Dag- og loggbøker 
• Hjelpemiddel

• Grunnlag for sluttrapportering
• Beskrive hindringer/problemer 
• Framgang/resultater

Rapportdialog



Fra Trøndelagmodellen for folkehelsearbeid: 

• Lag en evalueringsrapport

Etter at alt evalueringsmaterialet er samlet inn, organisert og tolket, må 

det skrives rapporter. Vurder om det skal utarbeides spesielle rapporter 

for ulike målgrupper, og om det i tillegg skal sendes ut pressemeldinger. 

Evalueringsrapportene inneholder dokumentasjon av effekt og resultat 

samt brukererfaringer. Dette er en viktig del av grunnlaget for å gjøre 

om handling til ny kunnskap, som er det sjuende og siste steget i 

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid. 

Evalueringsrapport



• Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i 
prosjektplan.

• Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte 
utgiftskategorier som regnskapstallene skal føres inn i.

• Frist 1. april – økonomirapport

Økonomirapportering





• Regnskapet skal revideres av registrert revisor, 
statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med Den 
norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige 
hensyn ved revisjon av enkeltstående 
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer 
eller poster i en regnskapsoppstilling

Revisorkontroll



• Helsedirektoratet jobber med webinar-serier

• Jevnlige lanseringer - fra mars og fremover mot sommeren

• Nasjonal programkonferanse - 14. – 15. september 2021

• 16. - 17. juni

• Kurs i implementering 

• RKBU og KoRus 

• Pilotering høsten 2021

• Tilbud fra 2022

Nytt



• Frister:

• Aktivitetsrapport – 1. mars

• Økonomirapport – 1 april

• Rapportering - hvem involveres og hvordan gjøres det?

Oppsummering



Tiltaksbeskrivelser

• Endringer?

http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/


• Fylkeskommunen ønsker samtale/møter med kommuner

• Med utgangspunkt i rapportene 

• FK sender påmeldingsskjema til prosjektleder

Samtaler/møter med kommuner



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


