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Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 

 

 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll - Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 22.05.2014 
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Saken gjelder: 

      
Kommunestyret vedtok i sak 071/13 at: 
«Det settes som vilkår at alle mottakere av økonomisk stønad skal utføre passende 
arbeidsoppgaver i bostedskommunene i stønadsperioden ( ref. Lov om sosiale tjenester)) 
Det innføres regelmessig og strukturert samhandling med nav og aktuelle virksomheter 
med sikte på en vinn- vinn- situasjon med utgangspunkt i at en slik forpliktende  aktivitet 
er positivt både for  stønadsmottaker og kommune.» 
 

 

Saksopplysninger: 

Etter lov om sosiale tjenester i NAV § 20 første ledd kan man sette vilkår for tildeling av 
økonomisk sosialhjelp, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende 
arbeidsoppgaver i bostedskommunen. 
NAV Spydeberg har ansvar for utbetaling av økonomisk sosialhjelp til personer bosatt i 
Spydeberg kommune som ikke på annen måte klarer å forsørge seg selv økonomisk. Dette er 
en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV. 
NAV har ulike tilbud om aktivitet og arbeidstrening for personer som ikke er i ordinært 
arbeid. NAV Spydeberg stiller etter individuell vurdering ulike vilkår for utbetaling av 
sosialstønad, og har for tiden 110 personer i ulike statlige arbeidsmarkedstiltak. Hver måned 
har Spydeberg kommune hatt 5-10 personer i Spydeberg i arbeidspraksis   på statlige ytelser. 
Disse får oppfølging fra de ansatte i Spydeberg kommune og bidrar til verdiskapning i 
kommunen. Det er etablert et samarbeid mellom NAV og ulike virksomheter i kommunen 
som gjør dette mulig. Statlige tiltaksmidler er sterkt redusert i høst – slik at NAV kan ha færre 
personer på statlige ytelser i tiltak i kommunen. For å følge opp disse personene vil NAV 



 

 

Hobøl Spydeberg iverksette interne jobbklubber/ gruppeaktiviteter. Denne metoden har vist 
å ha samme effekt som andre aktivitetskrav når det gjelder å komme i arbeid og vil bli ett av 
flere tiltak for å ivareta kommunestyrets vedtak. 
Det er ikke praksis at personer som søker sosialstønad første gang, har tilbud eller krav om 
aktivitet fra den første dagen de søker sosialhjelp.  
En del av brukerne av NAV sine tjenester er ikke er i stand til å nyttiggjøre seg av 
arbeidsrettede tilbud. Dette kan være personer som har funksjonsutfordringer knytta til for 
eksempel rus eller psykisk lidelse. Disse personene vil kunne ha behov for tett og tilrettelagt 
oppfølging  og har ikke har krav på andre varige statlige ytelser, de vil motta kun kommunal 
sosialstønad.  
Kommunene i Østfold har ulike modeller der de tilbyr arbeidsrettet aktivitet for 
sosialhjelpsmottakere.  Oppfølgingen gjøres av ASVO-bedrifter, eksterne leverandører eller 
kommunens egne ansatte.  
 
 
Vurderinger: 
Når  Spydeberg kommune i større grad skal stille krav om aktivitet er det nødvendig at denne 
aktiviteten koordineres og ledes på en annen måte enn det har vært mulig inntil nå. Det er 
vist stor vilje til tilrettelegging og oppfølging i kommunenes virksomheter, men 
aktivitetskravet vil kreve oppfølging utover det som er mulig innenfor de økonomiske 
rammene virksomhetene har.  Det er da behov for et tilgjengelig tilbud med arbeidsleder, 
transport og administrasjon.   
Faglige vurderinger:  

 Mulighet for økt livskvalitet for de som får tilbud om arbeid  

 Behov for tett oppfølging 

 Arbeidspraksis i ordinære bedrifter gir bedre resultater i form av overgang til 
ordinært arbeid.  

 Behov for meningsfylte arbeidsoppgaver 

 Behov for administrasjon av stønadsutbetalinger, skriftlige vilkår i vedtak, stans og 
trekk i utbetaling av sosialstønader ved fravær 

 Vilkåret kan være uheldig eller vanskelig å gjennomføre for personer som har behov 
for annen bistand enn arbeidsrettet aktivitet 

Generelle vurderinger:  

 Det å sette vilkår om aktivitet kan bidra til avklaring av den enkeltes reelle behov for 
bistand 

 Tiltaket kan rettes spesielt mot unge sosialhjelpsmottakere 

 Arbeidet skal ikke fortrenge det ordinære arbeidsmarkedet  

 For å sikre overgang til annet arbeid, bør man bruke tid på jobbsøkingsaktiviteter en 
dag i uken, dette krever datatilgang med oppfølging 

Økonomiske vurderinger: 

 Tilbudet kan gi reduksjon i sosialhjelpsutbetalinger pga raskere overgang til arbeid 
eller andre varige ytelser 

 Økte driftsutgifter for kommunen i form av lønn til arbeidsleder eller betaling til 
annen leverandør fra 1. sept og ut  2014: kr. Kr 80 000,- 
Det er tillatt å stanse utbetaling av sosialhjelp når det settes vilkår. De som takker nei 
til tilbudet mottar kun nødhjelp, og ved tilfeldig fravær trekkes de i stønad per dag. 



 

 

Loven åpner for å starte praksistilbud for sosialhjelpsmottagere. Målet er å få en lettere 
overgang til arbeid. Ingen kan bli stående på bar bakke, uten penger til livsopphold.  

Regjeringen har varslet at de i løpet av høsten vil starte en gjennomgang av NAV og det 
norske trygdesystemet. Målsetningen med dette arbeidet er å få på plass en 
stortingsmelding med konkrete og gjennomførbare forslag til en ny politikk i løpet av høsten 
2014. 

Konklusjon: 
Spydeberg kommune skal i større grad sette som vilkår for mottakere av økonomisk 
sosialhjelp at de deltar i en aktivitet. Det anbefales at det avsettes en ressurs ut 2014 for  
koordinering, gjennomføring og  registrering.  Det defineres en «gruppe» mottakere – for 
eksempel unge sosialhjelpsmottakere som første trinn i enn opptrapping av tilbudet.  En 
eventuell videre opptrapping vurderes etter ev endrede sentrale føringer og i utarbeidelsen 
av budsjett for 2015. 
 
Rådmannens forslag til innstilling/ vedtak: 
Aktivitetskrav til personer som mottar økonomisk stønad videreføres og trappes gradvis opp. 
Det avsettes kr 80 000 for inneværende år (tas fra disposisjonsfond) til koordinering og 
videreutvikling av aktivitetstilbud.  
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Saken gjelder: 

 
 

 

Kommunestyret fattet  i sak 071/13 flg vedtak: 
«Det skal vurderes opprettet Frisklivsentral i tråd med sentrale tilrådinger. Forslag til organisering 
og budsjett inkludert statlig støtte, fremmes til politisk behandling innen 30. april.» 
 

      

 

Saksopplysninger:  
Bakgrunn og intensjon 
I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) vektlegges en styrking av den helsefremmende og 
forebyggende innsatsen for å hindre at sykdom oppstår og utvikler seg. Samhandlingsreformen peker 
på at det er behov for et tverrsektorielt folkehelsearbeid, økt helsefremmende og forebyggende 
innsats, og styrking av de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Helse- og 
omsorgstjenesteloven legger vekt på kommunens plikt til å yte tjenester som fremmer helse og søker 
å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Loven pålegger kommunen å etablere 
forebyggende helse- og omsorgstjenester.  
Helsedirektoratet mener at frisklivssentraler er et viktig bidrag i dette arbeidet, og anbefaler 
etablering av slike sentraler i alle kommuner, eventuelt som interkommunalt samarbeid. Det 
bemerkes at Frisklivssentraler ikke er en lovpålagt oppgave, men anses som en måte å organisere en 
kommunal helse- og omsorgstjeneste på som kan ivareta flere av kommunens lovpålagte plikter i 
henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.  
Sykdomsbildet i Norge domineres av livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes, muskel-
skjelettlidelser, kroniske luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer, og psykiske lidelser.  



 

 

 Det er i veileder for kommunale frisklivssentraler  
(http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-
etablering-og-organisering-/Sider/default.aspx) beskrevet at frisklivssentralene gir tilbud til personer 
som har behov for hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Dette er 
tiltak som alle er med på å  primær- og sekundær forebygge lidelsene nevnt ovenfor. Kommunen 
kan, om ønskelig, også tillegge frisklivssentralen andre oppgaver som kommunen har behov for.   
Videre i saken omtales krav til etablering og organisering av frisklivssentral kun ut ifra veilederens 
hovedintensjon om frisklivssentraler-  at det skal være et tilbud om hjelp til å endre levevaner knyttet 
til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Det tas utgangspunkt i veilederens anbefalinger om 
bemanning, tjenester, etc.  
 
Krav til Frisklivssentral- faglige betraktninger 
Frisklivssentral er en helse- og omsorgstjeneste, hvor flere av tilbudene er å anse som helsehjelp. Alt 
personell som utfører helsehjelp på en frisklivssentral er å anse som helsepersonell, og dermed 
omfattet av helsepersonelloven. Dette gir føringer for dokumentasjonsplikt.  
Det er anbefalt at personalet ved frisklivssentralen har høyskole-/universitetsutdanning innen 
helsefag, fysisk aktivitet og ernæring, samt innen tobakksavvenning. Man bør ha kompetanse på 
endring av levevaner. Individuell kostholdsveiledning knyttet til medisinsk behandling bør gis av 
klinisk ernæringsfysiolog.  
Kompetanse om samtalemetodikk som motiverende samtale, kollegabasert veiledning samt 
fordypningskurs og videreutdanning anbefales.  
Arbeidet ved frisklivssentralen bør preges av tverrfaglig samarbeid mellom personer med ulik 
kompetanse innen de aktuelle levevaneområdene. Frisklivssentralen bør i tillegg ha kunnskap om 
folkehelsearbeid, sosiale ulikheter innen helse, salutogenese (læren om hva som gir god helse), 
gruppeprosesser og gruppeledelse, psykisk helse og hvilken rolle psykisk helse spiller i endring av 
vaner, arbeidsrettet oppfølging, rusforebygging, flerkulturell forståelse, brukermedvirkning og 
tilrettelegging for målgruppene.  
Av metodikk anbefaler veilederen å bruke metoder som Motiverende intervju (MI) eller 
endringsfokusert rådgivning, gruppebasert fysisk aktivitet ute, kurs i Bra mat for bedre helse og kurs i 
røykeslutt. Innenfor psykisk helse anbefales det å bruke metodikk innenfor Veiledet selvhjelp, kurs i 
Mestring av depresjon (KiD) og kurs i Mestring av belastning (KiB). Det er anbefalt at den strukturerte 
oppfølgingen gjøres gjennom det man kaller en Frisklivsresept.  
Det er anbefalt standardiserte tester ved oppstart og avslutning av oppfølging. Det er anbefalt en 
minimum varighet av en resept på 12 uker, men også at brukerne følges opp inntil et år etter 
avsluttet reseptperiode.  
 
Etablering og organisering 
Frisklivssentralens rolle er å gi tilbud om hjelp til å starte en endringsprosess, og mestre nye 
levevaner ved hjelp av helsesamtale, tilbud om fysisk aktivitet, tilbud om hjelp til kostholdsendring 
samt tilbud om snus- og røykeslutt. Dette er sentralens kjernetilbud. Sentralen kan gi disse tilbudene 
også i samarbeid med andre kommuner, eller i samarbeid med andre aktører, som f.eks. frivillige 
organisasjoner.  
Målgruppen er primært personer med økt risiko for eller som allerede har utfordringer eller sykdom 
som skyldes livsstil innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Tilbudet kan 
gjelde alle aldersgrupper. Personer kan henvende seg til frisklivssentraler med og uten henvisning.  
I 2011 var det på landsbasis i snitt ansatt 0,75 årsverk pr. frisklivssentral.  
I 2013 hadde Fylkesmannen i Østfold kr. 368 000 til fordeling til  kommuner som søkte om tilskudd til 
etablering av ny, eller utvikling av eksisterende frisklivssentral. 
 En forutsetning for å bli tildelt disse midlene var at sentralens tilbud var gratis for brukerne. Ellers 
ble det satt som krav at frisklivssentralen bør ha tilbudene nevnt i veileder, som beskrevet tidligere.  
Det er i Samhandlingsreformen, Lov om folkehelsearbeid, Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester og Nasjonal helse- og omsorgsplan beskrevet et behov for lærings- og 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-og-organisering-/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-og-organisering-/Sider/default.aspx


 

 

mestringstilbud i det kommunale helsetilbud. Skille mellom lærings- og mestringstilbud og 
frisklivssentraler går primært på at førstnevnte fokuserer på å leve med varige helseforandringer, 
mens frisklivssentraler har kompetanse og tilbud knyttet til endring av levevaner. Tjenestene ved 
frisklivssentralene, som f.eks. kurs i tobakksavvenning, fysisk aktivitet, etc., vil også være aktuelle for 
lærings- og mestringstilbudet i kommunen. 
 
Andre kommuners erfaringer:  
Sarpsborg kommune har et innbyggertall pr. 1. januar 2014 på 54059. 134 deltagere på ett års drift. 
Dette tilsvarer 0,25 % av kommunens innbyggere. I rapport for 2012 fra Frisklivssentralen i Moss 
kommer det frem at de fra mai til desember 2012 hadde av frisklivssentralen 54 brukere. Omregnet 
til et helt år tilsvarer dette 0,26 % av kommunens innbyggere.  Det er med bakgrunn i disse tallene  
grunn til anta Spydeberg kommune vil nå omtrent samme prosentvise andel av innbyggerne gjennom 
en Frisklivssentral. 
Basert på et innbyggertall på 5620 (SSB pr. 1.1.14) vil vi i Spydeberg nå 14 personer med tiltaket. Et 
så lavt antall deltakere i tiltaket vil gi utfordringer med å bruke de anbefalte metodikkene i 
direktoratets veileder. Det vil være vanskelig å gjennomføre et gruppebasert tilbud om fysisk 
aktivitet, ei heller egne tobakksavvenningskurs eller Bra mat for bedre helse-kurs.  
To  fysioterapeuter bør involveres for å redusere sårbarhet ved fravær og i testsituasjoner.  Et 
anslagsvis minimum på stillingsstørrelser er som følger: 10 % x 2 fysioterapeut, 20% psykisk 
helsearbeider og koordinator, 10% ernæringsfysiolog som et minimum.  
50 % stilling koster anslagsvis 300 000,- Eventuelle husleiekostnader vil komme i tillegg.  
 
Lokalisering og organisering  
Det vil være behov for samtalerom og treningsrom lett tilgjengelig for brukerne av tjenesten . Det er 
ikke gjort grundig vurdering av en lokalisering , men det antas at det kan løses  ved å leie lokaler eller  
benytte kommunalt eide lokaler. Utfordringene vil bestå i å organisere tjenesten formålstjenlig og å 
sikre effektiv ressursutnyttelse da pasientgrunnlaget antas å bli som beskrevet.   
 
Oversikt – ikke fullstendig – over aktivitetstilbud inne fysisk aktivitet og forebyggende helsetjenster i 
kommunen: 
• Pulsen samler to  timer per uke rundt 8-15 deltagere i forskjellige aldersgrupper med 

forskjellige helseutfordringer.  Tilbudet er gratis, krever ingen henvisning. Pulsen er en 
videreføring av det tidligere prosjektet Grønn resept. 

• Aktiv på Dagtid er et tilbud om fysisk aktivitet rettet mot mennesker mellom 18-67 som 
mottar en eller annen form for trygd eller stønad fra NAV. Tilbudet driftes av Østfold 
Idrettskrets. Spydeberg hadde i 2012 28 personer som benyttet seg av dette tilbudet. 
Antallet deltagere samlet for Askim, Spydeberg, Skiptvet og Hobøl var 202 (jmf. Årsrapport 
2012 fra ApD, Østfold Idrettskrets). I 2013 hadde Spydeberg 35 deltagere på ApD, og i tillegg 
20 medlemskap som kommunen disponerer fritt blant sine ansatte. 

• Turnforeningen har ulike gruppetreningstilbud til barn og voksne 
• Sanitetskvinnene har stavgang gruppe og trening i hall for eldre. 
• Trening for ansatte i Spydeberg kommune 
• Tjukkasgjengen 
• Kari-Mette Palm, manuell terapeut ved Fysioforum, har videreutdanning i «Livsstyrketrening» 

en anerkjent metodikk innen endringsfokusert veiledning. 
• Gruppetreningstilbud på institutt i regi av fysioterapeut 
• Mye gjøres iht. ernæringslære og veiledning på helsestasjonen: Kostholdsveiledning starer 

hos jordmor når mor går gravid, kosthold er alltid tema ved konsultasjoner når barnet er 
under ett år og videre, helsesøster har undervisning på skolene. Helsesøster har samtaler 
med foreldre og barn ved overvekts problematikk eller spiseforstyrrelser, ofte i samarbeid 
med ernæringsfysiolog ved Helsehuset i Askim. Livsstilsendring involverer hele familien. 



 

 

• Spydeberg kommune har 10 % driftsavtale med psykomotorisk fysioterapeut som jobber 
med følelser, kopp, spenninger, pust og bevegelse. 

• NAV og psykisk helseteam bruker Motiverende Intervju  ved samtale og veiledning av sine 
klienter. 

• Private aktører innen trening og ernæring (Spydeberg torg, Spydeberg treningssenter) blant 
annet gir gode tilbud til de personene som er motivert for livsstilsendring. 

• Røykkutt og snuskutt kurs tilbud  
Oppsummering: Tidlig intervensjon ved primærforebygging gjøres i stor grad på Helsestasjonen. Det 
er god  kompetanse og engasjement blant helsepersonell i de ulike virksomhetene og mange  
aktivitets- og godt etablerte treningstilbud i kommunen.  
 
Interkommunalt samarbeid  
Helsehuset Indre Østfold Medisinske kompetansesenter IKS er et resultat av samhandlingsreformen 
og er et formalisert samarbeid mellom  de syv kommunene i indre Østfold.  
Selskapsstrategien for Helsehuset initieres og innstilles av selskapets styre og vedtas av eierne. 
Denne danner grunnlaget for utarbeidelse av konkrete målsettinger som ivaretar eiernes 
styringssignaler. Det står  i selskapsstrategien for 2014- 15 s. 11, «nye tjenester for innfasing Friskliv: 
Definere tjenesten og forberede innfasing i løpet av perioden.» Etter det rådmannen kjenner til , er 
forprosjektet igangsatt og kommunene kan snart forvente å motta en forespørsel om representanter 
til prosjektgrupper. 
 
Konklusjon:  
Det helhetlige og systematiske arbeidet som ligger i anbefalingene knyttet til opprettelse av 
frisklivssentraler , vil være en hensiktsmessig måte å sikre kommunens lovpålagte plikter i henhold til 
hele – og omsorgstjenesteloven. Kompetansekrav, krav om  tverrfaglighet o g spesialisert 
kompetanse  gir imidlertid utfordringer slik det er beskrevet  Selskapsstrategien for Helsehuset 
definerer  at friskliv skal defineres og infasning forberedes i perioden 2014 – 15 i  et interkommunalt 
samarbeid. Det forutsettes at det tas hensyn til behovet for lokalt tilpassede tiltak. 
 
 Rådmannens forslag til innstilling/ vedtak: 
Rådmannen støtter intensjonen med opprettelse av Frisklivssentral, men vil anbefale at arbeidet som 
er igangsatt i regi av Helsehuset gjennomføres.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


