
PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE – HANDLINGSPLAN FOR BJERKREIM KOMMUNE 2022 

 Objekt-
nummer 

Tiltak Mål Ansvar Tid Evaluering Sum 

1 5024 Selvstendig, sunn og trygg: tverrfaglig 
prosjekt med ansatte i oppvekst og 
levekår 

Økt kompetanse hos personer 
som jobber med barn og unge 

Egen prosjektgruppe 2019-2023 Effektevaluering etter 
prosjektslutt 

35 000 

2 5025 Mekkeklubb for ungdommer Økt sosial deltakelse, forebygge 
drop-out og utenforskap 

Bjerkreim Lions 
Motorklubb 

Annenhver 
onsdag 

Antall deltakere + 
intervju 

40 000 

3 5028 Treningstilbud for ansatte på Uninor 
 

Bedre helse hos ansatte med 
helseutfordringer 

Bevegelsesklinikken og 
Uninor 

Én gang i 
uken 

Antall deltakere + 
samtale med 
arbeidsleder 

10 000 

4 5029 Gladdans: dansetilbud for seniorer Økt fysisk aktivitet, økt 
livskvalitet, sosialt samvær 

Frivillige Én dag i 
uken 

Antall deltakere + 
intervju 

5000 

5 5030 3G: turgruppe for seniorer, 3G står for 
godt miljø, godt kledd og godt humør 

Økt fysisk aktivitet, økt 
livskvalitet, sosialt samvær 

Frivillige Én dag i 
uken 

Antall deltakere + 
intervju 

16 000 

6 5031 Seniortrening: balansetrening for 
seniorer 

Fallforebygging, økt fysisk 
aktivitet, økt livskvalitet og 
sosialt samvær 

Bevegelsesklinikken Én dag i 
uken 

Antall deltakere + 
intervju 

20 000 

7 5038 Kulturparken/Svelaparken: 
fritidsaktiviteter og fritidsutstyr 

Økt fysisk aktivitet Egen arbeidsgruppe 2022 Utstyr kjøpt 40 000 

8 5039 Kompetanseheving i arbeidsgruppen for 
folkehelse: kurs, konferanser og 
samlinger  

Økt kompetanse innen 
folkehelse 

Arbeidsgruppen for 
folkehelse 

2022 Samtale i 
arbeidsgruppen 

20 000 

9 5040 Førstehjelpskurs for frivillige Økt kompetanse innen 
grunnleggende førstehjelp, 
tidlig innsats 

Arbeidsgruppen for 
folkehelse 

2022 Antall deltakere + 
samtaler 

7000 

10 5051 PC-kurs for seniorer Økt deltakelse i samfunnet, 
forebygge utenforskap og 
ensomhet 

GO Consult  + frivillige Tre kurs i 
2022 

Evalueringsskjema 15 000 

Sum midler 2022 = 208 000 

 

 



PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE – HANDLINGSPLAN FOR BJERKREIM KOMMUNE 2022 

Handlingsplan for restmidler 

 Objekt-
nummer 

Tiltak Mål Ansvar Tid Evaluering Sum 

11 5050 Prosjekt unge med overvekt: 
tverrfaglig prosjekt for å utvikle et 
tilbud til unge med overvekt/fedme og 
deres familier 

Forebygge og redusere forekomst av 
overvekt/fedme blant unge 

Egen 
prosjektgruppe 

2022 Eget 
evalueringsskjema 

100 000 

12  Frivillighetens dag: markere 
frivillighetens år ved å invitere 
frivilligheten til en fest med middag og 
underholdning 

Styrke, samle og sette pris på den frivillige 
innsatsen 

Arbeidsgruppen 
for folkehelse 

 2022 Antall deltakere 30 000 

13  Folkehelseforum: tverrsektorielt 
samarbeid for folkehelse 

Styrke og samle innsatsen for folkehelsen i 
kommunen + faglig påfyll 

Arbeidsgruppen 
for folkehelse 

To 
treff i 
2022 

Antall deltakere 20 000 

14  Fritidsstøtte: denne støtteordningen 
dekker kostnader for deltakelse og 
utstyr slik at barn i lavinntektsfamilier 
får muligheten til å delta i 
fritidsaktiviteter 

Utjevne sosioøkonomiske forskjeller ved å øke 
deltakelsen blant barn og unge fra 
lavinntektsfamilier 

Arbeidsgruppen 
for folkehelse 

2022 Antall søkere 20 000 

15  Skjeraberget folkehelsehus: utstyr, 
møbler og aktiviteter 
 

Skape en sosial møteplass på tvers av 
aldersgrupper. Folkehelsehuset skal romme 
ulike helsefremmende aktiviteter og fungere 
som base/sentral for frivilligheten, 
frisklivsarbeidet og folkehelsearbeidet. 

Arbeidsgruppen 
for folkehelse 

2022 Utstyr kjøpt og 
aktiviteter 
gjennomført 

62 450 
 
 

Sum restmidler = 232 450 

 


