
Handlingsplan for Folkehelse 2022 
Sokndal kommune 

Vedtatt, med endringer, i Kommunestyret 16.12.2021 – Sak 21/14803  
 
 
Grunnlag for handlingsplan for 2022 
 
Handlingsplanen skal være tiltak som bygger på kommunens oversiktsdokument for 
folkehelse, som ble oppdatert høsten 2019. Folkehelseprofilen for Sokndal for 2021 er også 
lagt til grunn, som utdypende datagrunnlag for arbeidet. 
 
Ut fra partnerskapsavtalen med fylket tildeles kommunene midler, på betingelse av at 
kommunene stiller opp med tilsvarende beløp. For 2022 er dette til sammen 208 000 kr.       
 
   
Oversiktsdokumentet - hovedpunkter 
 
Dette dokumentet utarbeides hvert 4. år og skal inngå som grunnlag for arbeidet med 
kommunens planstrategi. I kommunens planstrategi bestemmer en hvilke planer som skal 
lages eller rulleres, med tidspunkt for oppstart. 
 
På denne måten skal folkehelseperspektivet bli vurdert i forhold til alle planer. 
 
Oversiktsdokumentet lages ut fra nasjonale-, fylkes- og lokale statistikker og lokal kjennskap 
og erfaring.  
 
Forskrift om Oversikt over folkehelsen presiserer i §3, at kommunens oversikt skal omfatte 
opplysninger om og vurderinger av ulike punkter. Her oppsummeres punktene med en kort 
oversikt over resultater for Sokndal: 
 

a) Befolkningssammensetning 
 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over befolkningssammensetningen i Sokndal. Tabellen er 
oppdelt etter alder og viser befolkningsutviklingen fra 2015-2020. 
 
Befolkningssammensetning: 

 



 
Når en ser på framskrevet befolkning, ser en at Sokndal ligger over landet for øvrig i forventet 
andel av befolkningen over 80 år, samtidig som andelen 0-17 år er synkende. I år 2050 er det 
forventet at andelen over 80 år utgjør 15,7 % av Sokndals befolkning, mens andelen 0-17 år 
utgjør 17,1 %. 
 
Framskrevet befolkning: 

 
 

b) Oppvekst- og levekårsforhold 
 

I folkehelseprofilen 2021 finner en at Sokndal har en høy andel som mottar stønad til 
livsopphold. 17,7 % mot 14,2 % i fylket for øvrig.   
 
I følge Folkehelseprofilen (2021) har Sokndal følgende utdanningsnivå: Andelen, i 
aldersgruppen 30-39 år, med fullført videregående utdanning eller høyere, er for Sokndal 
(2021) 80 %, mot fylket 82 % og landet 80 %. 

 



Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. 
Derfor er det viktig med en god oppvekst/ barnehage/ skole, slik at alle er i stand til å 
gjennomføre videregående skole. 
 
Personer med lav utdanning har generelt sett høyere dødelighet og mer helseproblemer. De 
har også en høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet og har større risiko for å utvikle 
demens. Samtidig er det en tydelig tendens til at utdanningsnivå går i arv, noe som antyder at 
også helseproblemene er delvis arvelige. 
 
Frafall på videregående skole har variert noe, men ligger, ifølge Folkehelseprofilen 2021, på 
22 %, mot fylket 20 % og nasjonalt 23 %. Det er viktig å påpeke at frafall i videregående 
skole utgjør et en stor folkehelseutfordring for hele landet, og er således et viktig funn for 
Sokndal til tross for at andelen ikke er høyere enn for landet for øvrig.  

       
c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Sokndal kommune har et godt drikkevann og god tilgang på natur. Det er etablert lekepark og 
skatepark for barn/unge som er i hyppig bruk. Det er også en fin arena for generasjonsmøter. 
Det er satt opp benker, grill og toaletter i området. Det er også gapahuk med grill/benk på 
Thilda Bø ved sykehjemmet/kirken og ved badeplassen Linepollen. Alle steder er tilrettelagt 
for rullestol/rullator og barnevogn.  
Det har kommet til enkelte kaféer/restauranter, som ligger sentralt til, i nærhet til butikker og 
lekeplasser. Det er også flere ulike sosiale arenaer knyttet til arrangement, i regi av frivillige 
lag og foreninger.   
Med tanke på fysisk aktivitet er det også ulike tilbud en kan benytte seg av. En ser at enkelte 
ikke benytter seg av disse tilbudene for organisert aktivitet. Det utredes derfor hvordan et 
samarbeid mellom kommune og frivillige aktører om ungdomsklubb kan gi et alternativt 
tilbud for barn og unge til sosial og fysisk aktivitet, og inkludere og integrere flere barn/unge.   

 
 

d) Skader og ulykker 
Trafikk: 
Sokndal har fått status som trafikksikker kommune. Det innebærer fokus på trafikksikkerhet 
og ordninger for barnehage/skole/frivillighet. 
 
 

e) Helserelatert atferd / helsetilstand 
 Røyking: Her ser en en synkende tendens i hele landet. 

o Andelen ungdommer i ungdomsskolealder som røyker/snuser er veldig 
lav i Sokndal og i landet for øvrig.   

 Overvekt og fedme: Her ser en at tallene for Sokndal er høyere enn fylket og 
landet for øvrig: Andelen av 17 åringer som har overvekt eller fedme er 35 % 
for Sokndal, mot 21 % for fylket og 22 % nasjonalt. 

 Innaktivitet: Andelen ungdomsskoleelever som er lite fysisk aktive er høyere 
for Sokndal enn for fylket og landet for øvrig: 23 % i Sokndal, mot 14 % i 
fylket og 14 % nasjonalt. 

 Trening: Andelen 17 åringer som trener sjeldnere enn ukentlig er høyere for 
Sokndal (45 %) enn for fylket (24 %) og landet forøvrlig (25 %) 



 Psykiske lidelser: Her ser en at tallene for Sokndal viser færre tilfeller enn 
snitt for fylket og på landsbasis, når en ser på psykiske plager blant ungdom.  

 Tannhelse: Oppdatert statistikk viser en stadig positiv utvikling i tannhelsen, 
men med fortsatt behov for innsats, særlig når barn går over til selv å ta ansvar 
for eget tannstell. 
 

Samlet ser en at kommunen har helserelaterte utfordringer blant barn og unge. Både 
inaktivtet, manglende organisert trening og overvekt er faktorer som det er viktig at det rettes 
en systematisk innsats mot.  
Sokndal har lave fødselstall og lav tilflytting. Flere flytter bort for å gå på skole. En generell 
trend i samfunnet er at de yngre flytter bort, og mange kan derfor ha lite nettverk i høy alder, 
med fare for økt ensomhet og depresjon.  
I tillegg har kommunen en utfordring med befolkningsutvikling som gir en kraftig i andel 
eldre over 80 år fremover, og samtidig en reduksjon i antall yrkesaktive som kan gi tjenester. 
Vi vet at flere eldre over 80 år vil gi større etterspørsel eller helsetjenester. Samtidig vil 
andelen med sykdommen demens øke, og vil således kreve ytterligere ressurser fra 
helsetjenesten.  
Forebygging og tidlig innsats i alle aldersgrupper vil være vesentlig for å skape bedre 
folkehelse, og redusere presset på de ulike tjenesteområdene.  Det vil også være avgjørende å 
mobilisere lokalsamfunnet og frivillige aktører, og skape et samfunn som inkluderer de ulike 
gruppene. Et lokalsamfunn som legger til rette for at alle har mulighet deltakelse i nærmiljøet 
– både med tanke på sosial og fysisk aktivitet.  

   
Ansvarlig for utarbeidelsen av oversiktsdokumentet er: 
Rådmannen og hans ledergruppe samt andre rådmannen ønsker skal tiltre. 
Kommuneoverlege er ansvarlig for det faglige innholdet. Folkehelsekoordinatoren er 
sekretær. 
 
Det løpende oversiktsarbeid 
 
Dette arbeidet tar utgangspunkt i oversiktsdokumentet. I hvert møte i folkehelsegruppen 
kommer hver representant/avdeling med en liten rapport om bevegelser/nye tilfeller, slik at en 
kan holde dokumentet oppdatert. 
Er det illevarslende ting, skal dette rapporteres til ledergruppen. 
 
Ansvarlig for det løpende oversiktsarbeidet er folkehelsegruppen bestående av: 

1. Kommunalsjef helse og omsorg (leder som representerer rådmannen) 
2. Kommuneoverlege 
3. Folkehelsekoordinator (sekretær, og som representant fra helse og omsorg) 
4. Ledende helsesykepleier 
5. Representant fra planavdelingen 
6. Dalane Friluftsråd 
7. Representant fra skole og oppvekst 
8. En politiker utnevnt av kommunestyret (leder levekårsutvalget) 
9. En representant for Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsnivå. 
10. En representant fra ungdomsrådet 

 
Det holdes jevnlige møter, minimum 3 ganger pr år. Det skrives referat og eventuelle 
endringer i strategier/tiltak legges inn i kommunens database av folkehelsekoordinator.  



En gang i året har folkehelsekoordinator møte med ledergruppen der en gir rapport og forslag 
til handlingsplan. 
 
Folkehelsegruppen har ansvar for å gjennomføre handlingsplanens tiltaksdel. Den enkelte 
avdeling følger opp, mens folkehelsegruppa skal følge med på om arbeidet blir gjort. 
Handlingsplanen vedtas politisk, og mot slutten av handlingsperioden, vurderes det om 
tiltakene skal fortsette eller skiftes ut med andre. 
 
Handlingsplan for folkehelsen 2022 

 
Mål Tiltak Kostnad Ansvarlig 

 
Evaluering 

Fallforebyggingskurs 
Flere grupper, 
m/fysioterapeut  

32 000 Helse og omsorg 
 

Antall deltakere 
Kartlegging funksjonsnivå 
før – etter – utvikling 
fallprosent blant deltakerne 

1) Forebygge 
fall/brudd hos 
eldre 
Ad a)Befolknings-
sammensetning: 
Økende andel 
eldre  
 

Utdeling strøsand og  
informasjon om 
hvordan forebygge 
fall  

8000 Helse og omsorg Mengde utdelt sand 
Antall mottatt informasjon 

2) Økt aktivitet 
og kompetanse 
gir bedre helse og 
funksjonsnivå 
Fellesskap 
motvirker 
ensomhet og gir 
bedre psykisk og 
fysisk helse  
Ad a) 
Befolknings-
sammensetning: 
Økende andel 
eldre  
c) Nærmiljø og 
fellesskap 
e) Helserelatert 
atferd / 
Helsetilstand  

Tilby et mer 
differensiert tilbud 
for de eldre og yngre 
eldre, gjennom et 
tettere samarbeid 
med frivillige aktører 
Informasjonsmøter / 
dialog-kafé for å øke 
kompetansen mtp 
ansvar for eget liv og 
helse blant yngre 
eldre. Inkludert 
informasjon om  
brannforebyggende 
tiltak.  

10 000 Helse og omsorg 
i samarbeid med 
brannvesen 

Kartlegging tilbud januar og 
desember 
Antall informasjonsmøter 
Antall deltakere 

3) Bedre 
tjenester til barn 
og  familier med 
ulike 
Hjelpebehov  
Ad b) Oppvekst 
og levekår 
 

Kompetanseutvikling 
til ansatte som jobber 
med familier, barn og 
unge, og/eller er 
tilknyttet Familiens 
hus. 

30 000 
 
 
 
 

Helse og omsorg Antall deltakere 
kompetansetiltak 
Evaluering av tiltak 

4) Økt 
lesekompetanse  
Ad b) Oppvekst 
og levekår 
  

Utvidet åpningstid på 
bibliotek, lørdager 

27 000 
 

Bibliotek Tall besøkende 
Utvikling leseferdigheter 5. 
klasse 

5) Økt aktivitet 
gir bedre helse og 

Turløyper (Nærturer) 20 000 
 

Dalane 
Friluftsråd/ 

Antall turer ryddet/merket 
Statistikk topp-turer 



Oppvekst og 
kultur 

Friluftskvelder 
Barn og voksne 

20 000 Dalane friluftsråd Antall kvelder 
Antall deltakere 

Mørkekveld 
Barn og voksne 

5000 Oppvekst og 
kultur 

Antall deltakere 

funksjonsnivå 
Fellesskap 
motvirker 
ensomhet og gir 
bedre psykisk og 
fysisk helse  
Ad a) 
Befolknings-
sammensetning 
c) Nærmiljø og 
fellesskap 
e) Helserelatert 
atferd / 
Helsetilstand 
 

Rebusløp 2 gr årlig 
sentrum/idrettshallen.  
Barn og voksne, 
avsluttes med felles 
grilling 

4000 Oppvekst og 
kultur 

Antall deltakere 

6) Økt aktivitet 
og bedre 
kosthold gir 
bedre helse  
Ad e) 
Helserelatert 
atferd/ 
Helsetilstand 
 

Holdningsarbeid 
Kosthold-Trening-
Helse 
Gratis trenings-
opplegg/ alternative 
aktiviteter inaktiv 
ungdom 
Samarbeid 
helsestasjon – skole -
lag og foreninger 

16 000 Helsestasjon Antall mottatt 
informasjon/deltatt 
holdningsskapende tiltak 
Antall deltatt på 
treningstiltak 

7) Økt aktivitet 
gir bedre helse 
Ad e) 
Helserelatert 
atferd/ 
Helsetilstand 
 

Utvidet åpningstid 
svømmehallen 
lørdager  
– gratis 
lavterskeltilbud 

8 000 Oppvekst og 
kultur 

Antall deltakere 

8) Bedre 
fritidstilbud barn 
og unge  
Ad c) Nærmiljø 
og fellesskap 
e) Helserelatert 
atferd/ 
Helsetilstand 
 

Utrede kommunal 
fritidsklubb i 
Sokndal 
i samarbeid med 
frivillighet,  med 
utgangspunkt i 
folkehelseprofilen og 
brukermedvirkning 

5000 Oppvekst og 
kultur  
Helse og omsorg 

Sak til kommunestyret 

9) Økt bevissthet 
og kompetanse 
med tanke på at 
alle har et felles 
ansvar for å 
skape en god 
fritid Ad c) 
Nærmiljø og 
fellesskap 
 

Mobbeforebyggende 
tiltak - Inkludering. 
 
God fritid – 
oppfølging av lag og 
foreninger. 
 
Eget arrangement. 

10 000 Oppvekst og 
kultur  
Helse og omsorg 

Antall deltakere 
Evaluering av arrangement – 
spørreskjema/digital 
evaluering 
 

10) Bedre 
tannhelse 
barn/unge  

Informasjons-
/holdningsarbeid med 
fokus på tannhelse og 
gode vaner 

3000 Helsestasjonen Antall mottatt 
informasjon/deltatt 
holdningsskapende tiltak (%) 



Ad e) 
Helserelatert 
atferd/ 
Helsetilstand  

Kartlegge endring i vaner – 
Spørreskjema/digital 
evaluering 

11) Økt 
kompetanse om 
psykisk sykdom 
og bedre 
tjenestetilbud  
Ad e) 
Helserelatert 
atferd/ 
Helsetilstand 
 

Fagdager høsten 
2020.  
 
 
Markering 
verdensdagen for 
psykisk helse 

10 000 Helse og omsorg Antall deltakere (%) 
Evaluering av arrangement – 
spørreskjema/digital 
evaluering 
 
Intern evaluering av 
markering 

12) Brann-
forebygging for 
utsatte grupper  
Mål: Forebygge 
branndøde i 
Sokndal  

Brannforebyggende 
tiltak mot utsatte 
grupper · 

Lønns-
midler  
(Brann-
vesenet 
lokalt - eller 
ved kjøp av 
tjenester) 

Brannvesenet Evaluering: Brannvesenets 
årlige rapport 

Samlet  208 000   
 
Ad punkt 12: lagt til som et tilleggspunkt under vedtak i Kommunestyret. Kostnader til lønnsmidler 
kommer i tillegg til summerte kostnader i hAndlingsplanen.  
Det er ikke tatt med noen utgifter med folkehelsekoordinator, kurs/samlinger vedkommende reiser på. 
Kommunen gjennomfører også flere tiltak med folkehelseprofil der midler dekkes av ordinære 
budsjetter/andre fylkeskommunale midler. Disse er heller ikke tatt med i handlingsplanen. 

 

 

Presisering av tiltak: 
1) Forebygge fall/brudd hos eldre 
Et fall blant eldre vil ofte føre til behov for helsetjenester. Målet er å forebygge fall, slag eller brudd 
som kan medføre fall i funksjonsnivå og redusert livskvalitet, i verste fall død. 

 
1.1.Fallforebyggende kurs: Dette er midler til kurs som skal holdes av fysioterapeut. En setter opp 
grupper av eldre ut fra anbefaling av lege og andre.  
  
Utgifter: Bemanning og drift. 
 
Kommentar: Tiltaket bør etterfølges av informasjon om video/øvelser. Info om kurset og digitale øvelser 
legges også ut på hjemmesiden/facebook-siden på nytt slik at flest mulig får delta og kan få nytte av 
kurset.  

 
1.2.Utdeling strøsand/ informasjon:  
Utgifter: Strøsand og egeninnsats utdeling/informasjonsarbeid. 

 
 
2) Økt aktivitet og kompetanse gir bedre helse og funksjonsnivå 
Fellesskap motvirker ensomhet og gir bedre psykisk og fysisk helse  



Jobbe for økt deltakelse av nye grupper. Prøve å skape et tettere samarbeid med frivillige aktører. 
Gjennom dialog-kafé øke kompetanse og erfaringsdeling på områder som er viktig med tanke på 
vedlikeholde/forbedre funksjonsnivå og helse blant primært yngre eldre.  

 
Utgifter: Utlegg bevertning, foredrag, egeninnsats 

 
Kommentar: For å kunne forebygge komplikasjoner og vedlikeholde/bedre funksjonsnivå må en ha 
kunnskap og forståelse om hva, hvorfor og hvordan en kan påvirke egen helse på en positiv måte. 
Fellesskap og aktivitet vil bidra til å skape bedre funskjonsnivå og helse. Økt mobilisering av frivillige 
vil skape større tilbud for innbyggerne, og vil være viktig for å kunne møte fremtidens etterspørsel etter 
tjenester. 

 
3) Bedre tjenester til barn og familier med ulike hjelpebehov  
Dette er midler til kompetansehevende tiltak. 

 
Utgifter: Kurs, reise, bevertning og kursholdere 

 
Kommentar: Ansatte som jobber med barn og familier både i tilknytning til Familiens hus gruppen og 
utenfor skal sikres nødvendig kompetanseheving gjennom kurs og skolering. Samarbeid med 
barnehagene – felles forståelse og holdninger, gjennom felles deltakelse på kurs. 

 
4) Biblioteket  
Biblioteket skal ha åpent på lørdagen (første lørdag i hver måned) slik at familier lettere kan gå samlet 
til biblioteket og ha det som en aktivitet. Lesing er en av de viktig folkehelsetiltak i Sokndal.  

 
Utgifter: Bemanning og drift. 

 
Kommentar: Det er viktig med lørdagsåpent bibliotek samtidig som det er åpen familiebading. I sum 
blir dette et godt aktivitetstilbud spesielt rettet mot småbarnsfamilier.  

 
I dette arbeidet skal en også jobbe holdningsskapende ovenfor familier og foresatte knyttet til viktigheten 
av gode leseferdigheter og skolearbeid. 

 
5) Økt aktivitet gir bedre helse og funksjonsnivå 
Fellesskap motvirker ensomhet og gir bedre psykisk og fysisk helse  
Å skape gode vaner og gode opplevelser knyttet til aktivitet og friluftsliv.  Skape en arena for inkludering 
og integrering for innflyttere og innbyggere – i alle aldre. 

 
5.1. Turløyper/Nærturer: Dalane friluftsråd har en viktig rolle i å opprette, vedlikeholde og merke 
turløyper. De har også laget kart over toppturer i hele Dalane.  

 
5.2. Friluftskvelder: Friluftskveld i Linepollen: Dette er et lavterskeltilbud med bål, mat og en enkel 
aktivitet (med lokale lag/foreninger) i regi Dalane Friluftsråd, som gjennomføres én gang pr. måned. 
Dalane friluftsråd rapporterer at tiltaket er godt etablert og har god deltakelse.  

 
5.3. Mørkekveld: I Rekedal: Samarbeid med frivillige aktører. Et lavterskel-tilbud, med diverse 
underholdning, med bål og aktiviteter. Har god deltakelse. Gjennomføres i tilknytning til Halloween. 

 
 
 
5.4. Rebusløp: I sentrum for eksempel Thildahaugen, rebusløp/aktivitet med kaffe/grilling. Tilrettelagt 
for rullestol/rullator og barnevogner. For barnefamilier og eldre. Skaper generasjonsmøter. 

 



Utgifter: Støtte til Dalane friluftsråd. Midler til arrangementer i regi av lag og foreninger. Egeninnsats. 
 

Kommentar: Det bør vektlegges i arrangementer og turtilbud at turer og aktiviteter er for alle. Det bør 
satses spesielt på lavterskeltilbud, som kortere turer og aktiviteter som kan bidra til sosiale nettverk og 
fysisk aktivitet. Samarbeid med frivillige aktører. Dette bør ses i sammenheng med livsstilssykdommer, 
og at det er en forholdsvis stor voksen befolkning som bor alene. Det er viktig å skape arenaer for sosial 
deltakelse for alle, og legge til rette for at alle kan delta i friluftsaktiviteter.  

 
6) Økt aktivitet og bedre kosthold gir bedre helse 
Å skape gode vaner med tanke på kost og aktivitet. Kunnskap og gode holdninger er viktig å skape 
tidlig, for å ta gode valg senere med tanke på egen helse. Barn/unge må få informasjon om hva som er 
gode vaner, og hvorfor de bør ha et godt kosthold og aktivitet. De må lære hvordan for lite aktivitet, 
feilernæring og overvekt vil påvirke helsen deres – og kunne gi livsstilssykdommer og plager. 

 
Det vil være fokus på holdningsskapende arbeid og tlibud om gratis treningsopplegg/ alternative 
aktiviteter for ungdom som ønsker alternativ til, eller ikke deltar på organisert idrett. Tiltakene vil være 
et samarbeid mellom helsestasjon, skole, lag og foreninger med fokus på samspillet mellom kosthold – 
aktivitet og helse. 

 
Utgifter: Utlegg til treningssenter/treningsveileder, foredrag/kurs, materiell, egeninnsats 

 
7) Økt aktivitet gir bedre helse 
Svømmehallen får utvidet åpningstid lørdager (første lørdag i hver måned) da en kan kombinere dette 
med bibliotek. 

 
Utgifter: Bemanning 

 
8) Bedre fritidstilbud barn og unge  
Utrede kommunal fritidsklubb i Sokndal i samarbeid med frivillighet,  med utgangspunkt i 
folkehelseprofilen og brukermedvirkning. Vi ønsker å videreføre denne utredningen til 2022 for å få et 
bedre vurderingsgrunnlag. Etter å ha besøkt ulike fritidstilbud, og sett på alternative modeller, ser vi at 
det vil være nyttig å utrede litt mer på innhold og modell før vi fatter en avgjørelse. Vi har fått presentert 
ulike måter å samarbeide med frivillige lag og foreninger på, og hvordan en kan gjennom bevisste valg 
og målsetninger kan bruke fritidstilbudet til å integrere og involvere barn og unge i planlegging og drift 
av tilbudet.  
Bruk av ungdomskontakt har for eksempel vært en god måte å komme i kontakt med barn/unge, og kan 
skape en arena for å drive holdningsskapende arbeid, trygghet og inkludering hos utsatte barn/unge.  

 
Utgifter: Hospitering, planleggingsmøter/saksutredning mtp modell/innhold/mål 

 
Kommentarer: For å kunne jobbe målrettet ifht innsatsområder knyttet til folkehelseprofilen i 
kommunen, vil det være vesentlig at det knyttes en viss kommunal stillingsprosent til å sikre kontinuitet 
og utvikling i ønsket retning over tid. 
Sokndal kommune har i dag fritidsklubb tilbud organisert gjennom Nettcafeen annen hver fredag. 
Tilbudet er i stor grad basert på frivillighet. Folkehelseprofilen for 2020 viser at andelen ungdommer 
som er med i en fritidsorganisasjon er lavere for Sokndal, enn for landet for øvrig. (58 % i Sokndal, mot 
65 % i fylket og landet.) Videre viser profilen at andelen som opplever at tilbudet om treffsteder for 
ungdom er bra også er lavere. (49 % i Sokndal, mot 57 % i Rogaland.) En kommunal fritidsklubb som 
samarbeider tett med frivilligheten og foresatte vil kunne bidra til at flere ungdommer får en trygg og 
god fritidsarena. 

 
9) Økt bevissthet og kompetanse med tanke på at alle har et felles ansvar for å skape en god fritid 



Arrangement for økt bevissthet om felles ansvar for å skape en god fritid. Fokus på inkludering og 
forebygging av mobbing. Holdningsarbeid rettet mot frivillige aktører, foresatte og andre interesserte. 

 
Utgifter: Utlegg foredrag, bevertning, egeninnsats 

 
10) Bedre tannhelse barn/unge 
Fokus på etablering av gode vaner kyttet til tannhelse. Evt samarbeid med Tannhelse Rogaland. 

 
Utgifter: Holdningskampanje, informasjonsmateriell, egeninnsats 

 
Kommentar: Tiltakene retter seg mot foreldre, og tar sikte på å opprettholde den gode statistikken for 
tannhelse som en finner i Sokndal. 
 

 
11) Fagdager i Sokndal 
Sokndal kommune arrangerer egne fagdager både for publikum og for fagfolk. En vil knytte dette til 
markeringen av verdensdagen for psykisk helse.  

 
Utgifter: Utgiftene her vil være knyttet til foredragsholdere, lokaler, bevertning og annet relatert til 
fagdagene og markering av vedensdagen.  

 
Kommentar: Sokndal kommune har i folkehelseprofilen 2020 gode tall knyttet til psykisk 
helseutfordringer. Det vurderes som viktig i folkehelsearbeidet å jobbe målrettet for å opprettholde gode 
tall. En strategi i dette arbeidet er bevisstgjøring og befolkningsinformasjon knyttet til temaet psykisk 
helse. 
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