
PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE 

HANDLINGSPLAN FOR 2022, EIGERSUND KOMMUNE, MED BUDSJETT 

 
Generelt:  
 
Handlingsplan for folkehelse 2022 er utarbeidet av kommunalt tverrfaglig folkehelseforum. Planens innhold er tiltak som forumet mener imøtekommer noe 

av utfordringsbildet kommunen står overfor når det gjelder folkehelse. Folkehelseforum evaluerer fortløpende pågående tiltak. Tiltakene fra 2021 

videreføres i 2022. Det er flere årsaker til det; De har blitt evaluert som bra. Samtidig har vi hatt utskiftning av folkehelsekoordinator (flere vikarer inne i 

påvente av ny som starter fast fra mars 2022), samt pågående pandemi som har krevd en ekstra innsats fra flere involverte i folkehelsearbeidet. Tiltak som 

fungerer bra ønsker vi å jobbe inn i kommunens økonomiplan. I tillegg til kontinuerlig evalueringsarbeid legges også følgende til grunn for utarbeiding av 

årets handlingsplan: 

  
 Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.  

 Statistikker (fra for eksempel årlig folkehelsebarometer og Ung data undersøkelse) samt lokale tall og kunnskap om folkehelse.  
 
I handlingsplanen har vi for finansiering tatt utgangspunkt i beløpene fra 2021. Disse justeres dersom det skulle bli endringer i tilskuddsbeløpet 
mottatt fra fylkeskommunen. 
 

Handlingsplan for tiltak 2022, Partnerskap for folkehelse 
 

Eigersund kommune 

 FINANSIERING 

 HENSIKT/MÅL TILTAK ANSVAR TIDSPLAN EVALUERING EGENANDEL FYLKESKOMMUNE 

1.  
Redusere sosial ulikhet, 
fremme deltakelse i 
fritidsaktiviteter. Økende 
andel barnefamilier i 
lavinntekts 
husholdninger, nedstengt 

 
Fritidsfond 
Oppstart/forsøk på 
modell for å senke 
terskel for barn og 
unges deltakelse i 
fritidsaktiviteter. 

 
Kultur- og oppvekst 

Kontinuerlig  
Egen evaluering om 
etterspørsel, 
gjennomførbarhet 
mv. til 
budsjettarbeid 

51 500,- 51 500,- 



fritidstilbud en periode, 
økt arbeidsledighet 

Tilskudd til familier 
for at økonomi ikke 
skal være et hinder. 

2.  
Fallforebygging, hindre 
isolering (ensomhet) 

 
Strøsand til eldre 

 
Frivilligsentralen 

 
Startet januar 

 
Etterspørsel, antall 
utdelte sandsekker 

 
6 000,- 

 
6 000,- 

3.  
Fremme gode levevaner 

 
Frilufts kveld på 
Låvaberget 

 
Dalane friluftsråd 

 
Hele året, når 
mulig mht 
smittevern 

 
Egen evaluering 

 
20 000,- 

 
20 000,- 

4.  
Styrket integrering og 
forebygge sosial ulikhet 

 
Innføring i friluftsliv 
og allemannsretten 

 
Dalane friluftsråd i 
samarbeid med 
Voksenopplæringen 

 
I løpet av året 

 
Egen evaluering 

 
12 500,- 

 
12 500,- 

5.  
Fremme psykisk helse 
blant barn og unge 

 
Markering av 
verdensdag for 
psykisk helse 
ungdomsskoler 

 
Ungdomsskolene 
(Kultur og oppvekst) 

 
Høsten 

 
Egen evaluering 

 
12 500,- 

12 500,- 

6. Fremme psykisk helse 
blant barn og unge 

 
Gruppeveiledning 
for  
ungdom og 
småbarnsforeldre  
 

 
Helsestasjonen 

 
Fortløpende 

Egen evaluering  
 
5 000,- 

 
5 000,- 

7. Legge til rette for 
møteplass for eldre  
 

Utstyr til å kunne 
samle små grupper 
eldre som er på 
venteliste for 
dagsenterplass. Her 
vil det bli mat, tur og 
andre aktiviteter.  
 

Frivilligsentralen  
 

Fortløpende  
 

Antall deltakere  
 

12 500,-  
 

12 500,- 
 

      120 000,- 120 000,- 

TOTALT 240 000,- 

 


