
og hekedirektoratetøstfo~diy~keskomrn~jr~e
~ ~øn i

~6 JtJLZUO5
Østfold fylkeskommthne~. IDeres ret:

17025 PBO ~ QTSIOLB30.062006

Østfold - tildeling av stimuleringsmidier til lokalt folkehelsearbeidi 2006

Det vises til brev fra Sosial-og helsedirektoratet av 17.02.06 vedrørende
stimuteringsmidler til Partnerskap for folkehelse, tilskuddsordningen Forebyggende
helsearbeid gjennom fysisk aktivitet, FYSAK og rogionale konferanser for i-2-30. Det
vises videre til bekreftelse fra Østfold fylkeskommune. Dette brevet er en samlet
tilbakemelding. Når det gjelder de såkalte aktivitetsmidlene jf tidligere Nasjonal
kreftplan, ble disse gjort tilgjengelige gjennom belastningsfullmakt i fullmaktsbrevet av
24.02.06.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det i forhold til utlysingen er gjort en presisering av
Helse- og omsorgsdepartementet i regelverkene for tilskuddsordningerie over kap
719.60 og kap 71973. Regelverkene er vedlagte. Behandlingen av søknader — både
generelle søknader og etter utlysning — er å anse som enkeitvedtak, jf
Forvaltningslovens §2. Dette innebærer at det nå er klageadgang på de gamle
Kreitpianmidlene og på midler til Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet.
Det må tas høyde for dette i behandlingen. Eventuelle klager — skal etter en fornyet
behandling hos førsteinstans * sendes Sosial- og helsedirektoratet.

Stimuleri ngsmidler til Partnerskap for folkehetsen
St. meld, nr 16 (2002-03) Resept for et sunnere Norge understreker satsingen på
partnerskap for folkehelse som en langsiktig satsing, for å bygge et mer kontinuerlig og
systematisk lokalt folkehelsearbeid. I brevet av 17.02.06 fremgår det at satsingen for
2006 vii ha en økonomisk ramme på 17,75 mill kr. Stortinget har gjennom
behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vedtatt en styrking av ordningen for 2006.
Styrkingen gjelder seks nye fylker som i år var tiltenkt et redusert første beløp, jf
St.prp. nr. 66 (2005—2006) og tnnst. S.nr. 205 (2005-2006) Ti/leggsbevi/gninger og
omprioriteringer istatsbudsjettet 2006. Dette omfatter fylkeskommunene i Nordland,
Nord-Trøndelag, Rogaland, Telemark og Vestfold som dermed får styrket tilskuddet.

Sosial- og helsedirektoratet gir med dette et tilskudd på kr 1 500 000,- til drift og
videreutvikling av det lokale folkehelsearbeidet i Østfold basert på partnerskap som
arbeidsform over kapittet 719.60 Kommunetilskudd på statsbudsjettet for 2006. Det
forutsettes at midlene benyttes i tråd med de feringer som er lagt i brevet av 17.02.06
fra Sosial- og helsedirektoratet, og bekreftetsen fra fylkeskommunen.

Forebyggendehelsearbeidgjennom fysisk aktivitet
Det tildeles herved kr 315.000,- til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i
regi av frivillige organisasjoner. Midlene skal gå til prosjekter i regi av frivillige
organisasjoner som innebærer lavterskelaktiviteter, tiltak for grupper som er for lite
aktive og som taller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene. Tittak som
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medfører utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud og som kan sees i
sammenheng med lokale folkehelseplaner bør prioriteres. Det er forutsatt at det ikke
skal gis tilskudd til anlegg og større anskaffelse av utstyr.

Med bakgrunn i det statlige okonomireglementet skal det ikke utbetales midler til lag
og foreningersom ikke har levert rapport og regnskap for 2005.

Generelleopplysninger
Følgende foringer er felles for ordningene omtalt i dette brevet. Tilskuddene skal
benyttes dette budsjettåret. Midler som ikke blir brukt i år, kan etter søknad eventuelt
tildeles på nytt. Mottakeren av tilskuddene må orientere SHdir så snart som mulig,
senest innen 20.9 inneværende år, dersom det visor seg at det tildelte beløp ikke
kommer til å bli benyttet fullt ut. Det er viktig at direktoratet orienteres om dette, slik at
ledige midler kan omdisponeres til andre formål.

SHdir og Riksrevisjonen har anledning til å kontrollere at midlene brukes etter
forutsetningene, jamfor § 17 i bevilgningsregiementet. Dersom ikke midlene nyttes
etter forutsetningene skal de tilbakebetales til direktoratet.

Rapportering
Mottakeren av tilskuddet skal oversende en samlet statusrapport for bruk av
tilskuddene til SHdir, merket saksnummer 06/914, innen 31. januar 2007. Fristen er
satt så tidlig for å kunne starte arbeidet med tildelingen av midler tidligere enn tilfellet
er denne gang.

Lokalt folkehelsearbeid
Rapporten skal inneholde separate analyser av de ulike ordningene som omtales i
dette brevet, Rapporten om stimulingsmidlor til lokalt folkehelsearbeid skal inneholde
en beskrivelse av følgende:

1. Hvordan tilskuddene er benyttet (oversikt over disponering av midlene)
2. Måloppnåelse sett i forhold til målsetningene gitt i brevet av 17.02.06, herunder

a. Kort omtale av arbeidet i kommunene, herunder lokale planer
b. Kort omtale av innsatsområdene på fylkesnivå
c. Sarnarbeidspartnere

3. Statusrapport på utforming av regional kommunikasjonsstrategi på fysisk
aktivitet

Fo reby~qendehelsearbeid c~iennomfysisk aktivitet
Rapporten om forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet skal inneholde en
beskrivelse av følgende:

1. Hvordan tilskuddene er benyttet (oversikt over disponering av midlene)
2. Måloppnåelse sett i forhold til målsetningene gitt i brevet av 17.02.08.
3. Omtale av gode lokale eksempler og forslag på spredning av disse

Dot forutsettes at rapporten gis en form som egner seg for erfaringsutveksling mellom
fylkene.
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Midlene vil bli utbetalt i august, til kontonummer som fylket har rapportert inn.

Med vennlig hilsen

fl
.; 1/

Abs. direktør ~Cctv~~àL~4v~
Kan Huseby
Konst. divisjonsdirektor

Kopi:
Fylkesrnannen i Østfold
Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg:
Regelverk for Kap. 719 post 60
Regelverk for Kap. 719 post 73
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Regelverk for Kap. 719 post 60 JA NE!
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Kommunetilskudd, kan overføres Hvis nei - oppdateringav
versjon datert

Avdeling: Fysisk aktivitet
Godkjent: 20.06.2006

i. Formål medordningen:
Formålet er for det første å styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom en organisering
basert på partnerskap i fylker og kommer, og med forankring i det fylkeskommunale og
kommunale plansystemet (nedenfor kalt partnerskapsmidlene).

For det andre er formålet å stimulere til lokal implementering av nasjonale satsinger innen
emæning, fysisk aktivitet og tobakkskadeforebyggende arbeid samt å stimulere lokalt og
regionalt folkohetsearbeid innenfor disse områdene (nedenfor kalt aktivitetsm idlene).
Ordningen innebærer både direkte tilskudd til kommunene, og ulike nasjonale og regionale
støttefunksjoner for kommunene, herunder evaluering og dokurnentasjon.
2. Målgruppe:
Målgruppen for ordningen er kommunesektoren, samt samarbeidspartnere lokalt herunder
frivillige organisasjoner. Midlene blir delvis kanalisert gjennom regionale partnerskap for
folkehelso ved fylkeskommunen og delvis gjennom landets fylkesmenn.

~ Kunngjøring:
Dot legges ikke opp til en konkret kunngjøring av ordningen fra Sosial- og helsedirektoratet
til landets kommuner, men ordningen blir gjort kjent overfor landets fylkeskommunen og
fylkesrnenn gjennom et eget årlig brev, som går i kopi til landets kommuner. Ordningen er
også omtalt i fullmaktsbrevet til fylkesmennene.

Når det gjelder tilskudd til partnerskap for folkehelse, legges det ikke opp til tildeling etter
søknad, da første gangs tildeling er mont å danne grunnlag for et langsiktig samarbeid. I
stedet er dot krav om årlige bekreftelser på fortsatt deltakelse i ordningen. Det er ikke satt
egne krav til fylkeskommunene om bekjentgjøring overfor landets kommuner.

Når dot gjelder tilskudd til forebyggende tiltak innenfor ernæning, fysisk aktivitet og
roykirihet, er det satt krav til fylkesmannon om bekjentgjøring av midler for lokale lag og
foreninger, men det er åpnet for lokale tilpasning~r.
4. Krav til søknadensform og innhold:
Ikke aktuelt
5. Krav til soknadsbehandling,medangivelseav stottekriterier/stotteformer og

ti lskuddsstorrelse:
Når det gjelder partnerskapsmidlene er det ikke angitt eksakte og absotutte stattekriterier,
men det er lagt inn noen generelle foringer for bruken av midlene i utviklingen av det
regionalo og lokale folkehelsearbeidet:

• at det lokale arbeidet tar utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale
målsetninger for folkehelsearbeidet

• at det lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer gjennom
politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer og i fylkesplan og kommuneplan

• at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale
folkohelsoarbeidet minst tilsvarende beløp sann tildeles fra Sosial- og
helsedirektoratet.

• At det eksisterer allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert
på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner
gis on rolle både regionalt og lokalt.



Når dot gjelder aktivitetsrnidlene er det satt krav om:
• At disse skal benyttes innen for områdene ernæring, fysisk aktivitet og

tobakkskadeforebeyggende arbeid.
• at midlene ikke skal brukes til å dekke ordinær drift eller lønn eller brukes til

prosjekter som har næningsmessig virksomhet som hovedmål
• At fordelingen av midlene forutsettes å skje sammen med det regionale

partnerskapet, der dette finnes

Av hensyn til behovet for regiortale tilpasninger er det ikke satt formelle krav til
søknadsbehandlingen på dette nivået.
6. Regler for klagebehandling:
Behandling av søknader om midler til forebyggende tiltak innenfor ernæring, fysisk aktivitet
og roykfrihet anses som enkoltvedtak i forvaltningslovens forstand. Det er derfor
klageadgang på tildelinger under ordningen. Når det gjelder tildeling av midler til
partnerskap for folkehelse anses dette ikke som enkeitvedtak etter forvaltningslovens
forstand. Det er derfor ikke klageadgang på denne type tildelinger.
7. Rutiner for registrering av tilsagn i forhold til bevilgning/tilsagnsfuflmakt:
Tilsagns-/avslagsbrev fra Shdir skal registreres i arkiv på eget saksnummer. Søknader,
innstilling og alle utgående brev skal registreres i tilskuddsforvaltningssystemet Pandora.
Utbetalte tilsagn og fulmmakter skal registreres i okonomisystemot Agresso. Det er ikke satt
egne krav til fylkesmannenslfylkeskommunenes rutiner for håndtering av tilskuddet.
8. Rutiner for utbetaling, regnskapsforing:
Tildoling av midler til landets fylkeskommuner til partnerskap for folkehelse skjer ved en
årlig utbetaling. Midlene utbetales når Shdir har mottatt bekreftelsen på viderefoningen av
ordningen i fylket og når regnskap/rapport for foregående år er mottatt. Midlene som
kanaliseres gjennom fylkesmannon gis gjennom belastningsfullmakt, gitt i fullmaktsbrev.
9. Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker, oppfolging og kontroll, herunder

revisorbekreftelseder detteer aktuelt:
Fylkeskommunen skal innen utgangen av 1. kvartal på påfølgende året rapportere på
disponeringen av midlene, og på resultatoppnåelse sett i forhold til målsetningen ved
ordningen, og hensynene nevnt i punkt 5 i regelverket. Fylkesmannen skal rapportere i
forhold til de krav som settes i embetsoppdraget.

Ubrukte tilskuddsmidfer hos kommunene kan eller søknad til SHdir overføres til påfølgende
budsjettormin.

Etter bevilgningsreglementet § 10 skal det tas forbehold om forvaltningens adgang til å føre
kontroll med at bevifgning~~y~esetter forutsetningene.
10. Tidsfrist for bortfalf av tilsagn for tilskudd som ikke utbetalesumiddelbart:
Ikke aktuelt.
11 Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktigeopplysninger elfer ikke

bruker tflskuddet i samsvarmed fastsattebetingelser:
Dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med
fastsatte betingelser skal tilskuddet kreves tilbakebetalt helt eller delvis.
12. Evaluering:
Ordningen skal evalueres i 2007.



Regelverk for Kap. 719 post 73 - 2006 J~A NEI
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Forebyggende helsearbeid gjennom Hvisnei — oppdateringav
fysisK aKtivitet . versjon datert

Avdeling: Fysisk aktivitet
Godkjent: 20.06.2006

~. Formål med ordningen:
Formålet med ordningen er bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen.
Ordrungen skal stimulere til Iokalbaserte lavterskelaktiviteter for barn og unge som faller
utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene, og for grupper som krever spesiell
tilrette legging.

Tilskuddsordningen bør sees i sammenhengen med satsingen på fysisk aktivitet i regionale
og lokale partnerskap for folkeholse.

I tillegg til tilskuddsordningen omtalt her, er kap 719 post 73 i 2006 også ment å gjelde en
del øvrige tiltak i Hand/ingsplan for fysiskaktivitet gitt i oppdrag under kapitlet i
tildolingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

2. Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er lokale frivillige organisasjoner (lag, foreninger etc.),
og som arbeider med forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet. Det kan også
søkes om midler til prosjekter som stimulerer til økt fysisk aktivitet gjennom samarbeid
mellom frivillige organisasjoner, og/eller mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

i. Kunngjøring:
En bekjontgjøring av midler for lokale lag og foreninger bør skje på egnet måte regionalt
eller i regi av de lokale partnerskapene i kommunene. Det kan enten legges opp til en
utlysning eller fordeling basert på generelle søknader.

4. Krav til soknadensform og innhold:
Ikke aktuelt

5. Krav til soknadsbehandling,med angivelseav stottekriterier/stotteformer og
tilskuddsstorrelse:

Midlene fordeles av Sosial- og helsedirektoratet til fylkeskommune der partnerskap
eksisterer og/eller fylkesmann (heretter omtalt som forvaltingsansvarlig enhet)

Fylkeskommunen/fylkesmannen skal foreta en faglig vurdering av søknadene på bakgrunn
av formålet med ordningen og innholdet i søknaden, Den forvaltningsansvarlige enhet står
fritt til å uttove skjønn innenfor rammen av regelverket, herunder foreta en prioritering av
prosjekter og fastsette størrelsen på tilskuddet. Ved fordeling av tilskudd skal følgende
prio riteres

• Prosjekter/tiltak som følger opp satsing på fysisk aktivitet som et sentralt virkemiddel i
folkehelsearbeidet, jf. St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge, og
Sammen for fysisk aktivitet - Handlingsplan for økt fysisk aktivitet (2005 — 2009). Det
følger av dette at barn og unge og den inaktive delen av befolkingen er viktige
målgrupper

• Prosjekter/tiltak som kan sees i sammenheng med lokale folkehelseplaner
• Prosjekter/tiltak som innebærer lavterskelaktivitetor for grupper som faller utenfor de



ordinære aktivitets- og idrettstilbudene og som medfører utvikling og etablering av
varige aktivitetstilbud

Tildeling av midler gis kun for ett år om gangen. Som hovedregel skal tilskudd ikke gis til

utstyr.

Tilskudd som faller utenfor ordningen:

• Tilskudd til organisasjonen eller kommunens ordinære drift
• Tilskudd til prosjekt/tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål
• Tilskudd til anlegg og større anskaffelse av utstyr

~. Regler for klagebehandling:
Behandlingen av søknader om tildeling av midler anses som enkeltvedtak i
forvaltningslovenS forstand. Det er derfor klageadgang på tildeling av midler til lokale og
frivillige organisasjoner.

~ Rutiner for registrering av tilsagn i forhold til bevilgning/tilsagnSfUllmakt:
Tilsagnsbrev til fylkeskommufler og fullmaktsbrev til fylkesniannsembeter skal registreres i
arkiv på eget saksnummer. Alle utgåeride brev, samt tilskudds- og iullmaktsbeløp skal
registreres i tilskuddsforvaltrüngssystemet Pandora. Utbetalte tilsagn og fullmakter
registreres i økonomisystemet Agresso. Det settes ikke krav til rutiner for landets
fylkesmenn og fylkeskommuner.

~ Rutiner for utbetaling, regnskapsføring:
Tildeling av midler til landets fylkeskommuner til partnerskap for folkehelse skjer ved en
årlig utbetaling. Midlene utbetales når Shdir har mottatt bekreftelsen på videreføringen av
ordningen i fylket og når regnskap/rapport for foregående år er mottatt. Midleno som
kanaliseres gjennom fylkesmannen gis gjennom belastningsfullmakt, gitt i fullmaktsbrev.

—i. Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker, oppfolging og kontroll, herunder
revisorbekreftelseder dette er aktuelt:

Organisasjoner som mottar midler til prosjekter, er forpliktet til å rapportere om bruken av
disse til den forvaltningsansvarlige enhet i henhold til de enhver tid gjeldende krav. Ubrukte
midler hos endelig tilskuddsmottaker kan otter søknad til SHdir overføres til etterfolgende
budsjettermin.

ForvaltningsanSvarlig enhet etablerer de rapporteringsrutiner den finner nødvendig. Innen
31. januar påfølgende år skal det avgis en rapport til Sosial- og helsedirektoratet som
inneholder en beskrivelse av søkt og tildelte beløp, samt resultatene sell i forhold til
målsettingen med tilskuddsordningefl.

Etter bevilgningsreglement § 10 skal det tas forebehold om forvaltningens adgang til å føre
kontroll med at bevilgningen nyttes eller forutsetningene.

10. Tidsfrist for bortlall av tilsagn for tilskudd som ikke utbetalesumiddelbart:
Ikke aktuelt

f1. Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke
bruker tilskuddet i samsvarmed fastsatte betingelser:

I slike tilfeller kreves det at tilskuddet betales tilbake helt eller delvis.

12. Evaluering:
Ordningen vil bli evaluert i 2007.


