
Tiltak Utfordring Beskrivelse av tiltak Mål

Senior Uni 

Åse

Den demografiske utviklingen i Sandnes 

vil medføre stor vekst i de eldre 

aldersgruppene fremover. dette vil 

kreve betydelige vekst i tjenester. For at 

denne veksten skal være bærekraftig er 

det nødvendig å jobbe langsiktig med å 

mobilisere de eldre selv, deres 

pårørende og frivillig sektor – samtidig 

med at kommunen gjør grep på flere 

områder i forhold til blant annet 

tjenesteytingen.

Etablere «Senior Uni Åse», 

en arena for dialog, 

samskaping og informasjon 

mellom eldre innbyggere, 

pårørende, frivillig sektor 

og kommunen.

Mobilisering av 

ubenyttede 

ressurser. Deltakelse, 

aktivitet og mestring 

bidrar til god helse. 

Utvikle sosial arena. 

Utveksle informasjon 

og utvikle 

kompetanse, samt 

«dytte» i holdninger. 

= Bedret folkehelse + 

eldre som har høy 

grad av egen 

mestring.

NOK.Sør-Vest Vold og overgrep medfører utfordringer 

for den som utsettes. Mange opplever 

store helseutfordringer knyttet til dette. 

Forandringsfabrikken og andre melder 

om at barn og unge har for liten 

kunnskap om vold, overgrep og grenser 

for hva som er greit fra andre i forhold 

til egen kropp. Det er behov for 

forebyggingsprogrammer i skolen for å 

sikre at barn og unge får informasjon

Skolene og 

skolehelsetjenesten 

samarbeider med NOK. Sør-

Vest om å gi tilbud om 

forebyggingsprogram 

knyttet til vold og overgrep 

i alle 6. klasser i Sandnes

At alle elever i 

Sandnesskolen skal 

få delta i 

forebyggende 

opplæring knyttet til 

vold og overgrep

Sykkelservice Mange beveger seg mindre i hverdagen enn 

før, og tilrettelegging for fysisk aktivitet har 

blitt en viktig faktor i folkehelsearbeidet. 

Redusert fysisk aktivitet i befolkningen antas 

å være en av årsakene til at andelen 

overvektige øker.Det er vist positiv 

sammenheng mellom fysisk aktivitet og 

kognitiv funksjon hos barn og unge, og 

dermed forutsetninger for læring i skolen. 

Skolen favner alle barn og unge og kan 

derfor gi alle elever muligheter for fysisk 

aktivitet, og dermed et grunnlag for både 

god helse og læring

Partnerskapsmidlene 

benyttes for å øke fokus på 

sykling ved å gi tilbud om 

sykkelservice på ved alle 

barneskoler. Tilrettelegging 

for syklende til og fra skolen. 

Ha et særlig fokus på 

aldergruppen 6-12 år.

Få flere barn til å 

sykle til og fra skolen
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Rasteplasser 

under tak

Mange beveger seg mindre i hverdagen enn 

før, og tilrettelegging for fysisk aktivitet har 

blitt en viktig faktor i folkehelsearbeidet. 

Redusert fysisk aktivitet i befolkningen antas 

å være en av årsakene til at andelen 

overvektige øker. Tilrettelegging for 

friluftsliv for rullestolbrukere

Tilrettelegging for brukere av 

turområder. 

Partnerskapsmidlene 

benyttes for å øke fokus på 

bruk av turområder ved å 

gi tilbud til å raste ved bord 

og benker under tak. 

Installasjon er tilrettelagt 

for rullestolbrukere. 

Få flere til å være i 

fysisik aktivitet ved å 

nytte seg av 

turområdene i 

kommunen

Gratis 

prevensjon til 

sårbare 

kvionner

Sårbare kvinner i utfordrende 

livssituasjoner som ønsker prevensjon, 

men som ikke tar seg råd til å kjøpe 

dette

Betale LARC 

(langtidsvirkende 

prevensjon som p stav 

eller spiral) og sette den 

gratis inn.

Hindre uplanlagte 

svangerskap blant en 

sårbar gruppe

FlexID Smitteverntiltak og pandemi har 

medført økt behov i ungdomsgruppen 

for både behandling/oppfølging, 

utenforskap og tap av sosiale 

treffpunkt. Det er nødvendig å styrke 

innsatsen for kommunens unge

Flexid står for fleksibel 

identitet og er et 

kurskonsept som er 

utviklet for ungdom som 

vokser opp krysskulturelt. 

Flexid skal bidra til 

bevisstgjøring over 

identitet, tilhørighet, 

ressurser og kompetanse. 

Temaer som tas opp i løpet 

av kurset omhandler blant 

annet identitet, 

migrasjonsprosesser, 

fordommer og rasisme, 

jenter og gutter, språk og 

følelser, samt ulike 

dilemmaer og valg. Alle 

temaene har et sterkt 

ressursperspektiv. 

Sertifiseringen består av 

tilsammen ni kursdager i 

og inkluderer også 

veiledning av deltakerne i 

forbindelse med oppstart 

av Flexidgrupper for 

ungdom. For å 

gjennomføre et Flexid kurs 

kreves det 2 kursholdere

Målet med 

metodikken som 

brukes i Flexid er å 

bidra til at unge som 

vokser opp 

krysskulturelt skal 

kunne se muligheter 

framfor 

begrensninger, ta 

reflekterte valg i 

møte med konkrete 

utfordringer og 

kunne delta og bli 

brobyggere i 

lokalmiljøet. Gi 

ungdom positive, 

sosiale og trygge 

opplevelser sammen 

med andre unge, for 

å forebygge 

ensomhet og psykisk 

uhelse



Forankring Partnerskapsmidler Kommunens 

egenandel

Tidspunkt Evaluering

Oversiktsdokument, 

Handlingsplan Leve hele livet, En 

god hverdag for alle, Delprosjekt 

i Prosjekt for aldersvennlige 

boliger og samfunn  med 

prosjektledelse/ styringsgruppe.

70000 70000 Fra januar 

2022

Se på status 

etter 6 mnd 

og før 

årsslutt 2022

Ny plan mot vold i nære 

relasjoner. Vedtatt samarbeids-

avtale mellom kommunen og 

NOK. Sør-Vest. Oversikts-

dokument: Om barn og unges 

psykisk e helse/ oppvekstkår

40000 192000 Fra januar 

2022

Årlig

Oversiktsdokument for 

folkehelse, 

trafikksikkerhetsplanen og 

Aktive Sandnes – 

kommuedelplan for idrett og 

fysisk aktivitet.

40000 40000 Vår og 

sommer 

2022

Evalueres av 

faggruppe 

Vei (PIV) 

høsten 2022
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Oversiktsdokument for 

folkehelse og Aktive Sandnes – 

kommuedelplan for idrett og 

fysisk aktivitet

20000 20000 Vår og 

sommer 

2022

Evalueres av 

faggruppe 

Idrett og 

friluftsliv 

(PIV) høsten 

2022

Oversiktsdokument for 

folkehelse og erfaring fra praksis. 

Det er ikke snakk om mange 

kvinner, erfaringer fra i fjor viser 

at det er snakk om 5-10 kvinner i 

året. Eksempel på situasjoner 

kan være historie med flere 

aborter eller 

omsorgsovertakelse. Dette 

tilbudet kunne ha hindret dette.

7000 7000 2022 Rapport fra 

gjennomførin

g og 

evaluering. 

Lage 

statistikk

Faglig: Oversiktsdokument for 

folkehelse. Organisatorisk: De 

tiltak som nå planlegges 

iverksatt i kommunen gjøres i et 

pågående samarbeid med andre 

virksomheter

23000 23000 2022 Rapport fra 

gjennomførin

g og 

evaluering


