
 

Folkehelse Utsira 2021 
 
Handlingsplanen for 2021 bærer preg av at kommunen som andre kommuner har vært gjennom et spesielt år. 
Pandemien pågår fortsatt og dette er hensyntatt i forhold til mulighet for å kunne gjennomføre tiltak og aktiviteter. 
Det er i årets plan søkt å vedlikeholde og opprettholde aktiviteter og møteplasser til beste for folkehelsen i alle 
aldersgrupper.  
 
Kommunen utøver mye godt folkehelsearbeid i skole og barnehage – dette er ikke synliggjort i denne oversikten. 
Andre eksempel som kan nevnes er at kommunen stiller idrettshall og svømmeanlegg til disposisjon for 
befolkningen mot en symbolsk sum.  
 
Oversikten er derfor ikke uttømmende, men mer en konkretisering av bruk av tilskuddsmidlene i partnerskapet 
2021. 
 
 
 Stimuleringsmidler 

partnerskapet 
Kostnader Utsira 
kommune 

Midler til disposisjon Kr 50 000 Kr 50 000 
 
 
 
 



 
Evaluering: 
Evaluering av folkehelsearbeid er krevende hvor også «fravær av utfordring/problem» bør inngå. Utsira kommune vil i stor grad 
benytte «summativ» metode som et mål på eventuell effekt. Tilnærmingen er oppsummerende og mest opptatt av å vurdere 
resultatet av tiltaket. (hvor mange, økning osv.) 
 
En effektmåling som tar for seg tilstanden i en målgruppe før og etter intervensjon, er komplisert fordi resultatene vil foreligge over 
tid. (møteplasser/transport osv.) 
 
Utfordring Mål  Tiltak Kostnad Utsira Stimuleringsmidler/ 

inntekter 
Evaluering 

Opprettholde medlemstall 
i Utsira idrettslag.  
 
Forebygge frafall særlig i 
ungdomsgruppen. 
 

Utvikle flere tilbud i 
idrettslaget  
 
Gjøre idrettslaget bedre 
rustet til å kunne 
gjenoppta kontakt og 
aktivitetstilbud særlig 
rettet mot ungdom. 

Skatekurs med innleid 
instruktør. Motiverer til 
ute- aktivitet inn mot 
sommeren her på 
Utsira 
 
Karate / 
selvforsvarskurs. 

Kr. 5 000,- 
 
Personell  
 
 
Egeninnsats og halleie 

Kr. 7 000 
 

Aktivitet i skateanlegg 
Svært vellykket  
Antall nye 
medlemmer 6 

Styrke tilhørighet og re-
etablere uformelle 
møteplasser. 
 
Motvirke ensomhet og 
isolasjon. 
 
 
 
 
 

Reetablere møteplass på 
historisk tradisjonell 
lokasjon. (anløpssted for 
rutebåten) 
 
 
Områdesatsing og 
styrking av tilhørighet 
rundt rester av historisk 
skur og søkelys på øyas 
Street art. 
 
Gjenoppta aktivitet i 
tirsdags-kafeen  

Gjenskape treffsted i 
Sørevågen.  
 
Etablere sitteplasser 
og inkludere rester av 
Street art. 
 
Området har tradisjon 
som møteplass for 
både yngre og eldre.  
 
 
Gjenoppta aktivitet på 
Biblioteket som 
lavterskel møteplass. 
Leie inn kåsør til 
arrangement.  

Kr. 35 000,- 
 
(tilrettelegge, 
fundamentere) 
 
Personell og grund. 
 
 
 
 
 
 
Lokaler og personell 

Kr 23 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kr. 5 000 

Tellinger og 
registrering av 
brukere 
 
Ikke utført 
 
 
 
 
Stengt under 
pansemien men 
gjennåpnet i 
september . Jevnt 
over god besøk 



Ensomhet og isolasjon. 
særlig blant eldre som har 
vansker med å komme 
seg ut på egenhånd pga 
anglende transport 
 
 

Skape fellesskap i 
målgruppen. Etablere 
treffsted og etablere 
arena for kontakt særlig i 
aldersgruppen 60+ 
 
 

Utsira menighet vil 
invitere til 
søndagsmiddag. 
 
Inkludere innbyggere 
som allerede har 
middagslevering fra 
kommunen til felles 
hygge rundt et måltid 

Personell,  
transport og lokaler 
 
Kr 10 000 

Kr. 9 000 Ny arena: 
Antall deltakere 
 
Totalt har vi servert 
71 middager. Tiltaket 
har vært særdeles 
positivt med mange 
gode 
tilbakemeldinger fra 
de som har benyttet 
seg av tilbudet 

Reetablere naturlig 
treffsted som står i fare 
for å falle ut etter 
pandemien.  
 

Kunnskap om lokal 
mattradisjon på Utsira.  
 
 

Kursserie med 
mattilbereding. Bl.a. 
høsting, tørking og 
bruk av tang & tare. 

 Kr 6 000,- 
 

Mandag 1. november 
kl. 17.00 – 19.30 
arrangement Nye 
lokale mattradisjoner 
‘Havhage 
Kvalvikvågen’.  
10 deltakere 
 
Lørdag 6. november 
kl. 14.00 – 17.00 –
Nye lokale 
mattradisjoner på 
Utsira 
Matkurs tema: det 
gode tilbehør, 
grønnsaker og litt 
frukt. 
12 deltakere 
 
 
 

Totalt forbruk ble som 
planlagt 

  Kr 50 000 Kr 50 000  



 
Hilsen 

Bente Pettersen I Helse- og omsorgssjef 

UTSIRA KOMMUNE   

Telefon arbeid.: 99219498 / 90 55 31 71

https://www.utsira.kommune.no/

