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Innledning 

Saken gjelder forvaltning av tilskudd til Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunene 

på oppdrag fra Helsedirektoratet, oppdragskode 870265, godkjent av HOD 22.01.2020. 

Ansvar 560500 Statlige tilskudd, prosjekt 44900144. Ordningen er overført fra 

Fylkesmannen med virkning fra 2020. Totalt til fordeling kr 1 450 000.  

Det kom inn 5 søknader innen fristen og alle søknadene vurderes som gode og anbefales 

innvilget. Total søknadssum er kr 763 000,-. Søknadsfristen sammenfalt med 

Koronakrisen og det anbefales derfor at det gis mulighet for ny søknadsrunde med frist for 

å søke 20. juni. Det er kr 687 000 til fordeling i neste runde.  

Vurdering 

Søknadene er vurdert i forhold til kriteriene for ordningen. Målet for ordningen er å 

stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og 

realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og 

psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret 

ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten. 

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videreutvikling av 

kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Det oppfordres til interkommunalt 

samarbeid. 

De innkomne søknadene tilfredstiller krav til målbeskrivelse, prosjektfinansiering, 

beskrivelse av interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering, 

måloppnåelse samt søkers vurdering av risiko ved prosjektet. 

Alstahaug er en av tre utviklingssentraler i helseregion Nord, den eneste i Nordland. De 

søker om midler til forprosjekt for å finne ut hvordan sentralene kan bruke frisklivsresepten 

eller andre frisklivstilbud mot unge voksne. Hvordan få flere til å møte opp og gjennomføre 

tiltak etter henvisning. Prosjektet er interessant med tanke på å arbeide med tiltak for å 

redusere utenforskap, og støttes med omsøkt beløp. 
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Sømna kommune søker om støtte til opprettelse av Frisklivssentral og kan få støtte i 

maksimalt tre år. Det anbefales at Sømna innvilges støtte på kr 250 000  til oppretting av 

Frisklivssentral. 

Herøy kommune står som søker for interkommunalt samarbeid om kompetanseheving for 

ansatte, og gjennomføring av kurs for de fire kommunene: Herøy, Alstahaug, Leirfjord og 

Dønna. Herøy kommune innvilges kr 63 000. 

Hemnes og Hamarøy søker begge om midler til kompetanseheving av ansatte og 

gjennomføring av lokale tiltak. Begge søknadene innvilges med kr 75 000, til sammen kr 

150 000.  

Vedtakskompetanse 

FR-sak 172/16 «Reglement for delegert myndighet fra fylkesrådet». 5.2 Myndighet til å 

behandle søknader om tilskudd, a) Fylkesrådet gir gjennom egne vedtak den enkelte 

fylkesråd myndighet til å innvilge søknader om begrensede beløp når det er innenfor 

rammen av fylkesrådets politikk eller er i tråd med statlige retningslinjer ved forvaltning av 

statlige midler og innenfor vedtatt årsbudsjett. 

 

Fylkesrådens vedtak 

AiD  
 
Kommune   Tiltak   Søknad  Kostnad   Tilskudd  

 20/3948   Hamarøy  
Kompetanseheving og  
gjennomføring kurs        75 000       475 000        75 000  

 20/4523   Herøy   

Oppdatering felles kurs  
frisklivssentralene på 
Helgeland        63 000       250 000        63 000  

 20/4820   Hemnes   
Kompetanseheving og  
gjennomføring kurs        75 000       375 000        75 000  

 20/4894   Sømna  
Nyoppretting 
Frisklivssentral      250 000       388 000      250 000  

 20/7853   Alstahaug  

Forprosjekt - Friskliv for 
unge voksne  
som er på stønad      300 000       505 000      300 000  

     Totalt      763 000    1 993 000      763 000  
 

Bodø den 15.05.2020 

Kirsti Saxi 

fylkesråd for kultur, klima og miljø 

sign 


