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Saksnummer Utvalg/komite Dato 
198/2022 Fylkesrådet 21.06.2022 

Tilskudd etablering av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunene 

Sammendrag 
Nordland fylkeskommune skal på oppdrag fra Helsedirektoratet fordele tilskudd til Frisklivs-, 
lærings- og mestringstilbud i kommunene. Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til 
etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Fem 
kommuner leverte søknader til ordningen. 

Totalt fordeles kr 1 913 070 til Alstadhaug, Hemnes, Gildeskål, Steigen og Narvik kommuner. 
Restmidler på kr 286 930 fordeles sammen med inndratte midler til høsten. 

Bakgrunn 
Saken gjelder fordeling av tilskudd til Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunene på 
oppdrag fra Helsedirektoratet. Ordningen ble overført fra Statsforvalteren med virkning fra 1. 
januar 2020, som del av regionreformen. Fylkeskommunen fikk ansvaret for tilskuddsordningen 
og sammen med Statsforvalteren ansvar for veiledning av frisklivssentralene. I hver region er det 
en utviklingssentral som har ansvar for faglig veiledning av de andre frisklivssentralene. 
Frisklivssentralen i Alstahaug er utviklingssentral i Nordland. 

I 2020 og 2021 fikk følgende kommuner tilskudd: 

Kommune 2020 2021 

Midt Hamarøy Kr 75 000 Kr 374 347 

Fauske Kr 112323 

Sørfold Kr 350 000 

Sør Hattfjelldal Kr 80 000 

Hemnes Kr 75 000 Kr 350 000 

Sømna Kr 250 000 Kr 269 500 

Alstadhaug Kr 300 000 Kr 378 070 

Herøy Kr 63 000 



2 

Midlene som er tilgjengelig for 2022 er kr 1 600 000 av årets tildeling fra Helsedirektoratet. I 
tillegg kommer kr 600 000 i ekstrabevilgning fra Helsedirektoratet, desember 2021. 

Tilskuddsordningen ble kunngjort gjennom E- post til kommunene, Nordland fylkeskommunes 
nettside og nyhetsbrev. 

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 (strategi for 
å forebygge 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. Restmidler og eventuelle inndragninger behandles til høsten. Til 
sammen er det kr 2 200 000 til fordeling. De innkomne søknadene var på totalt kr 1 913 070. 

Drøfting 
Søknadene er vurdert opp mot kriteriene for ordningen. De innkomne søknadene tilfredsstiller 
krav til målbeskrivelse, prosjektfinansiering, beskrivelse av interne og eksterne kontrolltiltak som 
skal sikre korrekt rapportering, måloppnåelse samt søkers vurdering av risiko ved prosjektet. 

Søknadene: 

Alstadhaug kommune søker om kr 328 070 til ernæringsfysiolog, og kr 315 000 til en fagsamling 
for alle frisklivssentraler i fylket. Søknaden foreslås innvilget. 

Gildeskål kommune søker kr 70 000 til reetablering av videreutvikling frisklivssentral og 
treningssenter. Søknaden foreslås innvilget. 

Hemnes kommune søker kr 350 000 til tiltak for god ernæring i alle aldersgrupper og 
videreutvikling av frisklivssentralen. De ser satsningen i frisklivssentralen i sammenheng med 
reformen «Leve hele livet». Søknaden foreslås innvilget. 

Steigen kommune søker kr 400 000 til revitalisering av frisklivssentralen. Søknaden foreslås 
innvilget. 

Narvik kommune søker kr 450 000 til 300 km med hverdagsglede, et prosjekt for pasientnære 
friskliv og mestringstjenesten. Søknaden foreslås innvilget. 

Hjelpe Kommune Beskrivelse Søknad Tilskudd 

22/4074 Alstadhaug Nordlandssamling og 
ernæringsfysiolog 

kr 643 070 kr 643 070 

22/3562-1 Hemnes God ernæring i alle 
aldersgrupper, 
videreutvikling av kommunal 

kr 350 000 kr 350 000 
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frisklivssentral 

22/3571-1 Gildeskål Reetablering og 
videreutvikling av 
Frisklivsentral og kommunalt 
treningssenter 

kr 70 000 kr 70 000 

22/3629-1 Steigen Revitalisering av 
frisklivssentral Steigen 
kommune 

kr 400 000 kr 400 000 

22/3526-1 Narvik 300 km med hverdagsglede kr 450 000 kr 450 000 

Sum kr 1 913 070 kr 1 913 070 

Koronaepidemien har påvirket årets søknadssum til å bli lavere enn de tilgjengelige midlene. 
Fylkeskommunen ønsker i samarbeid med de kommunale frisklivssentralen å utvikle gode tiltak. 
Det skal vurderes tiltak som styrker tilbudet innen psykisk helse og derigjennom støtte opp om 
fylkeskommunes utenforskapsstrategi og nullvisjon for selvmord. Restmidler fra fordelingen 
foreslås fordelt i løpet av høsten 2022 sammen med eventuelle indratte midler fra tidligere 
fordelinger 

Midlene hentes fra ansvarsnummer 560400 statlige tilskudd, prosjekt 44900144, funksjon 480. 

Fylkesrådens vurdering 
Fylkesråden mener at tiltakene vil styrke lærings- og mestringstilbudet i Nordland, og bidra til 
den overordnede visjonen for folkehelsearbeidet i Nordland «Freskt Nordland». 
Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal 
helsetjeneste. Forebygging kan bidra til å redusere fremtidens helsemessige og økonomiske 
utfordringer, som beskrevet i politisk plattform. 

Det er bra at det gjennom en regional konferanse skal stimuleres til økt samarbeid, 
erfaringsdeling og en mer befolkningsrettet tilnærming i et samarbeid mellom fylket og 
kommunene i Nordland. Det er spesielt bra å se at frisklivssentralenes arbeid sees i 
sammenheng med andre regionale og nasjonale satsninger, eks «Leve hele livet», etablering av 
møteplasser, forebygging av utenforskap, nullvisjonen for selvmord, og styrking av psykisk 
helse. 

Tiltakene vil bidra til reduksjon av utenforskap og sosial ulikhet i helse og tiltakene har god 
geografisk spredning. 

Medvirkning 
Medvirkningsorganene er orientert, og har ingen kommentarer til saken. 

Konsekvenser 
Fordelingen har ingen økonomiske konsekvenser for Nordland fylkeskommune. 

Saken har stor positiv innvirkning på folkehelsearbeidet i kommunene og det samarbeides godt 
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med Statsforvalteren om styrking av tilbudet i frisklivssentralene i Nordland. 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 reglementets punkt 5.2.3.f - fremgår at fylkesrådet har myndighet til å; «Disponere 
særskilte, øremerkede tilskudd fra staten eller andre, og som ikke inngår i budsjettet, når dette er 
i samsvar med fylkeskommunal politikk for øvrig». 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 

Fylkesråd for kultur, klima og miljø foreslår følgende fordeling av tiltaksmidler til frisklivs-, 
lærings- og mestringstilbud i kommunene: 

Alstadhaug tildeles kr 643 070 

Hemnes tildeles kr 350 000 

Gildeskål tildeles kr 70 000 

Steigen tildeles kr 400 000 

Narvik tildeles kr 450 000 

Midlene fordeles fra ansvar nr. 560400 statlige tilskudd, prosjekt 44900144, funksjon 480 

Bodø den 17.06.2022 
Christian Torset 
fylkesråd for kultur, klima og miljø 
sign 

21.06.2022 Fylkesrådet 
FRÅD-198/2022 
Vedtak 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedlegg: 

Tittel DokID 
Søknad Alstadhaug Friskliv, læring og mestring 478650 
Søknad 478652 
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Søknad 478655 
Søknad 478658 


