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DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSENTRALEN (FLS) - EVALUERING  
 
 
Vedlegg: 
Statusrapport inkl. uttalelse fra regionalt samfunnsmedisinsk team (kommuneoverlegene). 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 93/15, møte 26.11.2015: Evaluering av den interkommunale frisklivsentralen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at statusrapporten fra den interkommunale frisklivssentralen på 
Jorekstad tas til etterretning. Rådmannen vil komme tilbake til opptrappingen av 
stillingsressursen ved frisklivssentralen i budsjettforslaget for 2018 og økonomiplanen for 
2018-2021. 
 
Saksutredning: 
Den interkommunale frisklivssentralen i Helseregion Sør-Gudbrandsdal på Jorekstad ble 
vedtatt opprettet i kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal i november/desember 
2013 og mars 2014. Kommunestyrene i Øyer og Gausdal stilte i forbindelse med sine 
vedtak i november 2015 krav om evaluering innen august 2017 før en videreføring av 
kommunenes andel utover økonomiplanperioden 2016-2019 (jfr. K-sak 93/15 i Øyer og 
KST-sak 94/15 i Gausdal). Kommunestyret i Lillehammer stilte ikke noe krav til en slik 
evaluering (jfr. KST-sak 99/15). 
 
Den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad kom i gang i mars 2014 med èn person 
i 75% stilling. Dette ble økt til 100% fra januar 2015, da Gausdal kommune tok over som 
vertskommune. Frisklivssentralen rapporterer til Styret for Helseregion Sør-Gudbrandsdal, 
der kommunalsjefene med ansvar for helse og omsorg i de tre deltakerkommunene møter. 
Aktivitetsnivået ved frisklivssentralen har vært økende og i forbindelse med budsjettet for 
2016 (jfr. deltakerkommunenes kommunestyre-saker referert foran) ble bemanningen økt 
fra 1 til 2 faste stillinger. I tillegg har frisklivssentralen p.t. en 50 % prosjektstilling finansiert 
av eksterne midler t.o.m. juni 2018. 
 
Gjeldende finansieringsmodell for FLS er: 
• Fastledd: 10% av de regnskapsførte kostnadene. 
• Forbruk: Sum regnskapsførte kostnader fratrukket fastleddet, multiplisert med 

deltakerkommunenes andel av totalt antall henvendelser i det aktuelle året. I 
beregningen av andel driftsutgifter og overheadkostnader belastes kun kostnader 
knyttet til den direkte driften av tilbudet. 

 
 
I tabellen nedenfor vises utviklingen i antall henvendelser til FLS for årene 2015 – 2017.   



 
TTabell 1:  
  Antall henvendelser til FLS i perioden 2015 -2017 

   
Kommune 

2015 2016 2017 (pr. 01.09) 

Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

Gausdal 74 19 % 90 21 % 66 21 % 

Øyer 98 25 % 85 20 % 58 19 % 

Lillehammer 215 56 % 252 59 % 184 60 % 

SUM 387 100 % 427 100 % 308 100 % 

 
Det vises for øvrig til rapporten for en nærmere oversikt over innhold og status i 
frisklivssentralens tilbud. 
 
Vurdering: 
Den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad er en suksesshistorie. Som det framgår 
av status-/evalueringsrapporten er tilbudet etterspurt, og anses som et sentralt element i 
kommunens arbeid med tidlig innsats og forebygging, jfr. blant annet uttalelsen fra 
kommuneoverlegene som er gjengitt i rapporten.  
 
Nåværende stillingsressurser ved frisklivssentralen anses å være for små i forhold til 
etterspørsel og aktivitetsnivå. Evalueringsgruppen anbefaler en økning av 1 100% stilling. 
Øyer kommunens andel av økningen for 2018 utgjør ca kr 180`, men er avhengig av 
forbruksandelen til kommunen. Det henvises til finansieringsmodellen for FLS. 
Rådmannen vil komme tilbake til opptrappingsplan av stillingsressurser i budsjettforslaget 
for 2018 økonomiplanen for 2019-2021.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar statusrapporten fra den interkommunale frisklivssentralen til 

etterretning. 
 
2. Opptrappingen av stillingsressursen tas stillingen til ved behandling av budsjettforslaget 

for 2018 økonomiplanen for 2019-2021. 
 
 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 
Rådmann   


