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Handlingsplan for folkehelse 2022 Stavanger kommune

På bakgrunn av handlingsplanen anmoder Stavanger kommune med dette om utbetaling
av partnerskapsmidler for 2022.

Det systematiske folkehelsearbeidet i Stavanger kommune er i endring og utvikling. Det
er en pågående endring i staben på folkehelse, og vi er nå inne i en god arbeidsprosess
som mest sannsynlig vil medføre nye vyer og tanker om arbeidet. Stavanger kommune
har hatt en lang tradisjon med å utarbeide Levekårsundersøkelsen. Den siste, ble
utarbeidet offentliggjort i 2019, “Den åttende Levekårsundersøkelen”. Denne måten å
presentere oversiktsarbeidet anses ikke lengre som tilstrekkelig for å ivareta lovverket, og
det vil derfor i 2022 bli satt inn krefter til å utarbeide og utvikle måten vi ønsker å hente ut,
analysere og formidle oversiktarbeidet på. Det skal etter ønske fra politikerne utarbeides
en ny strategi for folkehelse som vil behandles i Stavanger formannskap/kommunestyre.
(Planbehov og arbeidsprogram 2020-2024 - sluttbehandling (5).PDF). Arbeidet med
denne strategien er påbegynt og vil oppta mye av det interne folkehelsearbeidet. Det vil
samtidig bli anledning til å se på tilskuddsordningen helsefremmende og forebyggende
arbeid, og om det er nødvendig å optimalisere denne ordningen noe, slik at også den går
mer i trå med strategien.

På tvers av sektorene internt i kommunen jobbes det i 2022 frem en handlingsplan for
forebygging av selvmord, psykisk helseplan for barn og unge. Det vil jobbes frem en
strategi for kriminalitetsforebyggende arbeid, en for likestilling og mangfold og en
handlingsplan for demens. I tillegg er det forventet at det kommer noen føringer i hvordan
i møte komme utfordringer belyst i Rapporten for ungt utenforskap. Det jobbes
systematisk med universell utforming og aldersvennligsamfunn. I tillegg vil det være
ekstra fokus på Frivillighetens år.

I henhold til det eksterne systematiske arbeidet går hovedvekten på nærmiljøutvikling og
områdesatsning, da især Storhaug, Hillevåg og nå etter hvert Kvernevik. Det er en egen
faggruppe som jobber med disse tiltakene, men da de er nært knyttet opp til det
helhetlige folkehelsearbeidet blir det nevnt i denne sammenheng.

I 2022 vil Stavanger kommune fortsette å bidra med stimuleringsmidler til tiltak som
svarer på kommunens folkehelseutfordringer, jfr kommuneplanens samfunnsdel og
utfordringsdokument. Partnerskapsmidlene fra Rogaland fylkeskommune vil være et
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viktig bidrag i denne sammenheng. Stavanger kommune deler ut folkehelsemidler til både
interne og eksterne søkere. Det stilles krav til evaluering for å få tildelt midler, og man kan
søke om midler til opptil 3 år. Kriteriene for tildelingen er likt foregående år. Med særlig
vektlegging av befolkningsrettet, nye og innovative prosjekter. Stavanger kommune har
avsatt kr 6 mill. i denne potten. Potten økte med 1 million i fjor. I 2022 er det bevilget
midler til tolv nye prosjekter. De øvrige midlene er tildelt prosjekt som startet opp 2020 og
2021. Disse prosjektene er beskrevet i handlingsplanene for 2020 og 2021. Se vedlagt
handlingsplan for 2022 med oversikt over de tolv nye tiltakene.

Utbetalingsinformasjon:
Stimuleringstilskuddet på kr 300 000 kan betales ut til kontonummer 3201.05.08060. Vi
ber om at utbetalingen merkes med prosjektnummer 1012310106 og ansvarsnummer
105020.
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