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Mål Tiltak Ansvar Samarbeid Tidsplan Evaluering Totalt Kommune 
andel  

Partnerskaps
midler 

Fritid for alle. 
Tilskudd til medlemskontingent,  
turneringer/cuper, fotballskoler, 
ferieaktiviteter, sommerjobb for 
ungdom 16-18 år, m.m. for unge i 
lavinntektsfamilier.  
Helselaget får kr 15.000,- for 
sommerjobb for ungdom i kiosken i 
Arenaen 

Fritids-
avdelingen 

Frivillige org. 
Kommunen 
(NAV, 
Fritidsavd og  
Oppvekst) 

Hele året Antall barn med friplasser 
på sommeraktivitet, 
5 friplasser på 
Vistnestunet 
6 barn på fotballskole 
Helselaget kr 15.000 
13 barn på 
turneringer/cuper 
 

Kr 47.500 
 
 
 

Kr 17.500 Kr 30.000 
 

Tilskudd til sosiale tiltak i frivillige 
organisasjoner for å styrke 
samholdet og forhindre frafall pga  
Korona. (Eks: Me ser deg)  

Frivillige lag og 
foreninger 

Fritid 
Oppvekst 

Hele året Ikke gjennomført Kr 0 
 
 
 
 

 Kr 0 

Glidelåsen 
Bidrag til sosiale tiltak/gavekort 
Fokus på nye elever til høsten 

Oppvekst NAV, Fritid Høsten Antall elever som får 
tilbud: 
Ca 10 personer 

Kr 5.000  
 
 

 Kr 5.000 

Tilskudd fra kommunen blir gitt til 
lag og foreninger som gir ferietilbud 
til barn og unge med krav om   
friplasser til barn fra 
lavinntektsfamilier. 

Fritids-
avdelingen 

Friv. lag og 
foreninger 
Nav 
Oppvekst 

Sommer/ 
høst 

Antall barn som deltar 
50 friplasser (fotball, 
håndball og tennis) + 40 
delt på speidertiltak som 
var gratis for alle 

Kr 40.000 Kr 40.000 
 

Kr 0 

Utjevne 
ulikheter i 
helse og 
motvirke 
utenfor-
skap 
Utjevne 
ulikheter i 
helse og 
motvirke 
utenfor-
skap 

«Helt ærlig» 
Panelsamtaler for ungdom 1g/mnd 
om tema som ensomhet, psykisk 
helse, kropp og selvbilde, identitet 
og selvfølelse 

Grødem og 
Randaberg 
menighet 

Fritids-
avdelingen 

Hele året Antall ungdom som deltar 
Veldig få temakvelder pga 
corona. 

Kr 5.000 Kr 5.000 Kr 0 
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Me fixe D 
Nytt tiltak. Møteplass for alle. 
Sykkelverksted, hver 2. tirsdag 
(kirken)  
syverksted/redesign, språkafé. Kl 11-
13.00 på fredagen 

Randaberg og 
og Grødem 
menigheter 

Randaberg 
helselag og  
Sanitets- 
foreningen 

Hele året Antall deltakere: 
Fredagen: ca 10-15 delt. 
Pengen ble brukt til å 
kjøpe en symaskin 
 

Kr 5.000 
 

Kr 0,- Kr 5.000 
 

«Lunsj for en tier»  
Prøveprosjekt: Sunn lunsj for 8.-10. 
klassinger på Harestad skole. 
 

Oppvekst 
Harestad skole 

 Høsten  Ikke gjennomført pga 
Korona. Helselaget startet 
et lunsjtilbud til 6. 
klassinger  

Kr 5.000 
 
 
 

Kr 0 Kr 5.000 
 

ExorLive 
Nytt tiltak. 
Digitale profesjonelle 
treningsprogram i frisklivssentral, 
hverdagsrehabilitering, dagsenter, 
heldøgnsinstitusjoner og 
frivilligsentral.  

Helse og 
velferd 

Helse og 
velferd 
Folkehelse-
koordinator 

2021 Antall innbyggere som 
bruker tilbudet. 

Kr 24.000 Kr 12.000 Kr 12.000 
 

Tilskudd til Livsglede for eldre 
-Konserter og kulturarrangement  
-Idrettsleker for eldre  
-Livsgledeuka, uke 40, med ulike 
arrangement 

Livsglede for 
eldre 

Randaberg 
videre-
gående skole 

Vår  Mottar årsmelding i 
forbindelse med 
søknader 2021 

Kr 15.000 
 

Kr 15.000 
 

Kr 0 

Tilskudd til Helselaget som  
driver en rekke faste aktivitetstilbud 
for eldre innbyggere, i tillegg til 
årlige aktiviteter for barn i 
barnehage og skole.  

Helselaget  Vår Mottar årsmelding i 
forbindelse med 
søknader 2021.  

Kr 25.000 Kr 25.000 
 

Kr 0 
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 Antirasisme – tiltak ved Harestad 
skole 

Oppvekst  Høsten Antall deltakere 
Fra 15-20 delt 

Kr 5.000  Kr 5.000 

Verdensdagen Psykisk helse 
Årets  motto: Følg opp 
Arrangere 4 kvelder: for kvinner, for 
menn, for ungdom, for 
ledere/instruktører i friv lag og 
foreninger 

Oppvekst  
 

Randaberg-
kirkene 

Høsten  Antall deltakere Kr 0,- 
Fikk mye 
penger fra 
BUF-dir 

Kr 0 Kr 0 
 

Assistert selvhjelp – et e-
læringsprogram til hjelp for personer 
med lettere psykiske plager, med 
tilgang til et ubegrenset antall 
brukere. 

Psykisk helse 
og rus, Rask 
psykisk 
helsehjelp, 
Frisklivssentral 

 Hele året 150 koder er delt ut i 
2021. Dette er mindre 
enn i fjor og skyldes liten 
kontakt med de arenane 
som deler kodene ut pga 
korona. 

Kr 25.000 
 

Kr 0 Kr 25.000 
 

Fremme 
trivsel og 
god psykisk 
helse/ 
motvirke 
ensomhet 
og isolasjon 

Landsbytreffet 
Tilbud om sosialt treff på puben til 
eldre som bor på institusjon og 
hjemme - 1 treff pr mnd. Frivillige 
bistår som ledsagere til de som 
trenger det til og fra der de bor og 
under selve treffet.   

Landsbytreffet 
 

 Hele året Mottar årsmelding i 
forbindelse med 
søknader. 

Kr 5.000 Kr 5.000 
 

Kr 0 

 Kvinner møter kvinner 
Har søkt om penger til 15-års 
jubileum 

Helselaget Avd.Fritid  Ca 40 kvinner møtte 
fram.  

Kr 5.000 Kr 0 Kr 5.000 

Totale 
kostnader 

     Kr 211.500 Kr 119.500 Kr 92.000 
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