Behandling i Kommunestyret - 22.11.2012
Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 22.11.2012
a. Stjørdal kommune opphever vedtak i komite levekår 06.06.12, vedrørende
etablering av frisklivssentral i Stjørdal kommune (kommunal frisklivssentral).
b. Stjørdal Kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om Interkommunal
Frisklivssentral som beskrevet i dette saksfremlegget.
c. Vedlagte prosjektrapport fra desember 2011 og samarbeidsavtale (vertsavtale)
datert 24. september 2012 godkjennes og legges til grunn for gjennomføringen av
samarbeidet.
d. Stjørdal Kommune delegerer følgende myndighet til den politiske nemnden:
1. Myndighet til å iverksette forebyggende tiltak hjemlet i lov om kommunale helseog omsorgstjenester § 3-2.punkt 1. og lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-3. og Lov om folkehelsearbeid § 4.
2. Myndighet til å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 5. Oversikten skal blant annet baseres på:
a) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
etter §
20 og 25
b) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene jfr lov om kommunale
helse og omsorgstjenester § 3.3
c) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse.
3. Myndighet til å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunenes
folkehelseutfordringer hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 5.
4. Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av
prinsipiell betydning.
5. Myndighet til å kreve vederlag av pasient og bruker for mottatt tiltak fra
kommunal
helse- og omsorgstjenesten og opphold i institusjon hjemlet i lov om kommunale
helseog omsorgstjenester § 11-2.
6. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til
kommuneadministrasjonen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 5- 8.
7. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens
helsetilsyn
og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 9.
8. Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA
rapporteringrapporteringherunderregistrering av individuell

pleieogomsorgsstatistikk IPLOS hjemlet i lov av 18. mai 2001 nr 24 om
helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) og
forskrift av 17.februar 2006 nr 2004 om pseudonymt register for individbasert
pleie og omsorgsstatistikk.
9.

Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk
skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett,
tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som
nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen.

Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i
pkt. 9 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til
og behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Stjørdal kommune er vertskommune.
e. Klagenemnd for Værmesregionen håndterer saker for interkommunal Frisklivssentral.
f. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

