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Saksnummer Utvalg/komite Dato 

337/2020 
 

Fylkesrådet 15.12.2020 

 

Fordeling av tilskudd Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 

 

Sammendrag 

Fem søknader kom inn til andre tildelingsrunde. Fylkesrådet fordeler kr 687 000 til henholdsvis: 

Lødingen kommune kr 111 000,-, Vega kommune kr 230 000,-, Bodø kommune med tre 

forskjellige prosjekter på henholdsvis kr 29 000, kr 241 000,- og kr 76 000,-. 

Bakgrunn 

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

oppdrag fra Helsedirektoratet, godkjent av HOD 22.01.2020. Ordningen er overført fra 

Fylkesmannen (i forbindelse med regionreformen) med virkning fra 2020. Det er tidligere fordelt kr 

763 000,- i beslutningsdokument (20/3257-9). Med bakgrunn i koronasituasjonen er det gitt åpning 

fra Helsedirektoratet for utvidet rapportering ut 2021. 

Problemstilling 

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 (ikke 

smittsomme sykdommer) 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.  

Drøfting 

Søknadene er vurdert i forhold til kriteriene for ordningen. 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.  

Fylkesrådens vurdering 

Søknadene er vurdert i forhold til kriteriene for ordningen. 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.  
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Medvirkning 

«I samråd med fylkestingets kontor er det bestemt at dette ikke er en sak for medvirkningsrådene». 

Konsekvenser 

Økonomiske og personellmessige konsekvenser 

Fordelingen har ingen økonomiske konsekvenser for Nordland fylkeskommune. 

Andre konsekvenser 

Saken har stor innvirkning på folkehelsearbeidet i kommunene og det samarbeides godt med 

Fylkesmannen i Nordland om styrking av tilbudet til Frisklivssentraler i Nordland. Med kortreiste 

tilbud i kommunene vil det også ha positive miljøeffekter og det vil bidra til at fylkeskommunen og 

kommunene kan oppnå deler av bærekraftsmålene. Krav til universell utforming ivaretas i 

tilsagnsmal fra Helsedirektoratet. 

Vedtakskompetanse 

Det vises til Fylkesting-sak 31/2020 – Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget, hvor 

det i pkt 2.2, heter at Fylkesrådet, eller enhver som har delegert myndighet til noen annen, kan 

tilbakekalle myndigheten. 

FR-sak 194/20 «Reglement for delegering av myndighet fra fylkesrådet». 6.1 Behandling av 

søknader om tilskudd.  

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 

Tilskuddene disponeres fra: Ansvar 560400 statlige tilskudd, funksjon 480, prosjekt 

44900144 

Aid Søker Tiltak  Søknadssum   Tilskudd  

20/14418 Lødingen 
kommune 

Videreutvikling av 
forebyggende  
arbeid 

 kr       111 000   kr       111 000  

20/14445 Vega 
kommune 

Utvikling av 
Frisklivssentralen - 
Klinisk ernæringsfysiolog 

 kr       230 000   kr       230 000  

20/15819 Bodø 
kommune 

Utprøving av forskjellige 
arbeidsstillinger i 
klasserom 

 kr         29 300   kr         29 000  

20/15847 Bodø 
kommune 

Kunnskapsformidling og 
mestrings- 
samtaler for eldre 

 kr       241 000   kr       241 000  

20/16722 Bodø 
kommune 

Systematisk og målrettet 
arbeid for å forebygge 
skader og ulykker 

 kr       250 000   kr         76 000  

  Totalt      kr       687 000  



3 

 

 

Bodø den 03.12.2020 

Linda Helén Haukland 

fylkesråd for plan og næring 

sign  

 

Inhabile personer 

Kirsti Saxi forlot møtet under behandling av saken. 
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