
Kan du gi eksempler på noe som gjøres for å utjevne sosiale ulikheter 
eller tiltak du ønsker skal bli bedre kjent. 

 

Kommune Tiltak 

Bjerkreim - Økonomisk støtte til enkeltindivider  

- Tiltak i handlingsplanen med mål om å forebygge drop-out 

 

Karmøy Samspill mellom ulike sektorer, frivilligheten og næringslivet. Sosial ulikhet i 

helse er et eget innsatsområde i handlingsplan for folkehelse.  

Noen tiltak: 

- Prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet 

- Folkepulsen 

- Aktivitetskort 

- Familieveiledere i NAV  

- Beintøft. Beintøft er miljøagentenes kampanje, og går over 4 uker 

Vindafjord  - Handlebussen 

- Trygge foreldre på Haugalandet 

-  

Hjelmeland - Legger til rette for at frivillige lag og organisasjoner har gode vilkår, 

som tilgang på kommunale bygg.  

- Stort fokus på barn og unge i fritidsaktiviteter: fritidskort, 

ferieaktiviteter, utstyrsbank osv.  

Strand - Utstyrslager 

- Innføring av BTS/BTI-modell 

- Diverse tiltak under barnefattigdomsmidler 

Eigersund - Glidelåsen (forebygge frafall i den videregående skolen), 

Fritidsfondet, nylig vedtatt boligsosial plan, utstyrsbanken til 

Friluftsrådet 

Suldal  - Opplevelseskortet 

- Aktiv i Suldal - for å rekrutera til deltaking i fritidsaktivitetar 

- Deltaking i MOT-programmet 

- Allidretts  

- SFO for alle elever 

Kvitsøy - Leie for eie prosjekt 

- Prøveboprosjekt 

https://www.bjerkreim.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosial/sosiale-tjenester/
https://www.haugesund.kommune.no/tryggeforeldre/om-prosjektet-trygge-foreldre-pa-haugalandet/
https://www.karmoy.kommune.no/folkepulsen-karmoy-og-ny-soknadsrunde/
https://www.karmoy.kommune.no/frivillighet/tilskuddsordninger/tilskuddsordninger/
https://www.karmoy.kommune.no/helse-og-omsorg/helse/folkehelse/beintoft/
https://www.vindafjord.kommune.no/aktuelt/gjenopning-av-handlebussen.483190.aspx
https://www.haugesund.kommune.no/tryggeforeldre/om-prosjektet-trygge-foreldre-pa-haugalandet/
https://www.hjelmeland.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-og-fritid/fritidsaktivitetar/
https://www.strand.kommune.no/tjenester/barn-familie-og-sosiale-tjenester/bts-bedre-tverrfaglig-samhandling/
https://eigersund.bedreinnsats.no/fritidsfond-for-barn-og-unge/
https://www.visitsuldal.no/kva-skjer-collection/aktiv-i-suldal
https://kvitsoy.kommune.no/innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/


- Mulighet for startlånfinansiering 

- Tilskudd til lag og foreninger for lave medlemskostnader 

- Gratis åpen aktivitetshall på søndager for befolkningen 

Time - Frisklivssentral 

- "Alle med" koordinator 

- Tiltaket "YAM" som starter opp på Bryne VGS våren 2022 

Gjesdal  - Barn og unge prioriteres (satsing på universelle tiltak i barnehager og 

skoler)  

- Barn og familier prioriteres i boligsosialt arbeid  

- Kultur- og fritidsarrangementer er i størst mulig grad gratis. 

- Aktiviteter i ungdomshuset og kulturhuset er i stor grad gratis for barn 

og unge 

Tysvær  Forebyggende arbeid rettet mot barn og unge 

- Tilbud jordmor 

- Helsestasjon 

- Barnehager og skoler med god kvalitet 

- Utbygd fritidstilbud 

- Tilrettelegging for frivillighet rettet mot målgruppen o.l.  

- Fokus på å beholde og etablere nye arbeidsplasser innen en rekke 

områder, for å sikre arbeid og inntekt.  

- Ulike ordninger for innbyggere i alle aldrer, men spesielt barn og unge 

som lever i lavinntekt (aktivitetskort, tilskudd kontingenter, 

moderasjonsordninger barnehage og skole, gratis aktiviteter ferier, 

gratis/lav egenandel inngang kulturaktiviteter eldre)  

- Lavterskeltiltak og universelle ordninger som dagsturhytte, dagtilbud, 

fritidsklubb, utstyrsordning gjennom Frilager o.l. 

Randaberg - Frilageret - gratis utlån av friluftsutsyr til lavinntekstfamilier  

- Bruket - et gratis dagtilbud til alle  

- Sommer i Randaberg - en budsjettpost på kr 200.000 til lag og 

foreninger som gir gratis tilbud til barn og unge i lavinntektsfamilier. 

Stavanger  - Arbeidet lagt ned av utenforskapskommisjonen 

- Områdeløft 

- Gratis tilbud helsehuset 

- Tilskuddsordningen forebyggende og helsefremmende arbeid 

 

Haugesund  - Fritidskort 

- Fritidskasse og inkluderingsarbeid knyttet til barn og unges 

fritidsaktiviteter 

https://mentalhelse.no/vart-arbeid/yam-youth-aware-of-mental-health
https://www.facebook.com/Bruket-et-dagtilbud-for-psykisk-helse-og-rusvern-i-Randaberg-kommune-102491901688885/
https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/folkehelse/#tilskuddsordning-for-folkehelsetiltak
https://www.haugesund.kommune.no/fritidskortet/


- Satsing på åpne møteplasser og ferietilbud for ungdom 

- Tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider for utjevning 

- Kompetanseheving og veiledning av frivilligheten 

 

Bokn - Eks. innføring av aktivitetskort  

- Gratis deltagelse ulike arrangementer  

- Aktiviteter i skolen som når alle barna 

Sokndal - Lesing gir forsprang - for å styrke begrepsforståelse til barn i 

førskolealder 

- LOS-prosjekt for å redusere frafall i vgs 

- Egne midler til bekjempelse barnefattigdom og stimulerings til 

barneaktivitet 

- Fritidskortet 

- Gratis familiebading og åpent  

- Folkebibliotek på lørdager 

 

For Sokndal handler sosiale ulikheter ofte om ikke-økonomiske ulikheter. Vi 

har billige boliger og godt betalte industriarbeidsplasser. Dermed vil 

ulikheten bli synlig gjennom lavere utdanningsnivå og usunne levevaner, 

snarere enn stor økonomisk ulikhet. 

Sandnes  - Barnefattigdomsplan 

- Boligsosial helseplan 

- Kommuneplanen 

- USB 

- Ferietilbud 

- Frilageret 

- Gratis kultur- og fritidstilbud 

Hå - Øke deltakelse og inkludering i frivillig arbeid spesielt for sårbare 

grupper. 

- Øke fokus på lavterskeltilbud  

Klepp - Fokus på foreldre og deres rolle i leseopplæring 

- Satsning på utdanning og livsmestring 

Lund - Ulike møteplasser 

- Aktivitetstilbud til alle innbyggere 

- Fritidstilbud for barn og unge 

Sauda  - God kvalitet og tidlig innsats (feks BTI), i barnehage, skole og 

fritidsaktiviteter 

- Lavterskeltilbud som feks fritidsklubb, og møteplass i samarbeid med 

Mental Helse 

- Kommunale tjenester - fokus på folkehelseperspektiv, men 

individretta og familietiltak har tiltak som innrettes med tanke på å 

utjevne forskjeller 

https://www.haugesund.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tilskudd-priser-legater-og-stipend/tilskudd-priser-og-stipend/driftstilskudd-til-organisasjoner-for-barn-og-unge/
https://www.sokndal.kommune.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=295&MId1=7


- Realisere Leve hele livet og aldersvennlig samfunn 

 

 

Organisasjon Tiltak 

Stavanger 

turistforening 

- Dugnad som arbeidspraksis  

- Utvikling av aktiviteter i Hillevåg på bakgrunn av 

levekårsundersøkelsen  

- DNT tilrettelagt: jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for 

mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og 

aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer 

tilgjengelige.  

- Fersking i friluftskurs tilbys gratis til skoler og 

innvandrerorganisasjoner - Nærturer i i10 kommuner 

https://www.stf.no/nrturer/  

- Turvenn; et lavterskel-tilbud for alle som søker en turvenn å gå 

tur sammen med. Nytt prosjekt i 2021  

Nasjonalforenin

gen 

- Sentralt; helsepolitisk påvirkning for å oppnå 1 times fysisk 

aktivitet i skolen og skolemat.  

- Målrettet arbeid for et mer demensvennlig - og aldersvennlig - 

samfunn. Kampanjen for et mer Demensvennlig samfunn 

- Lokalt: tilbud om lavterskel aktiviteter - fysisk aktivitet, fellesskap 

etc. for grupper i befolkningen.  

Jæren friluftsråd  - Åpne friluftsenter uten inngangspenger 

- tilrettelegging i turområdene-med ulike vanskelighetsgrader 

- aktivt samarbeid med Frilager-utlån av turutstyr 

- gratis aktiviteter i og ved friluftssentrene Orre, Kvassheim og 

Brekko. 

- Samarbeid med frivilligsentraler og folkehelsekoordinatorer i 

kommunene. Friluftsaktiviteter for innvandrere, i samarbeid med 

læringssentrene. 

Haugesund 

turistforening  

- Vi har tilbud til alle, uansett om de er medlemmer eller ikke. Våre 

dagsturer er også gratis. I tillegg har vi gratis turer rettet mot 

mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, som 

utviklingshemmede og personer som sliter med psykisk helse.   

Frivillig rogaland - Gode verktøy for å implementere leve hele livet reformen i 

frivilligsentralane, blant annet gjennom "Aktive sammen"  

- Lågterskel gruppetiltak: Redisign sygruppe, aktiviytetar på 

uteplass i Time, strandvandring, kurs for å forebygge selvmord, 

generasjonstreff på kjøkkenet (Haugesund), øke digital 

https://www.stf.no/dugnad-som-arbeidspraksis-/
https://www.stf.no/nrturer/


kompetanse (ungdom veileder eldre i Gjesdal), arbeide for bedre 

synliggjøring av frivillige lag og organisasjoner slik at flere kan få 

vite om aktiviteter og flere kan delta. 

- Arrangert erfaringssamling for lyttevenner i Rogaland. 

Jæren dps - Åpneforelesninger: Gratis serie med forelesninger om ulike tema 

tilknyttet bl.a. avhengighet, mestring, familie, psykisk og fysisk 

helse.  

- Bidra til at folk takler hverdagen bedre og holder seg i arbeid 

under ulike påkjenninger.  

- Små steg seminaret: - Gratis seminar/webseminar med fokus på 

helse, fysisk aktivitet og arbeid. - For både brukere, studenter og 

de som jobber i helse. - Et forum for å motivere og inspirer, sprer 

informasjon om tiltak og tilbud som finnes, og opplyser om ny 

forskning i feltet.  

- Treningskontaktkurs: Utdanner treningskontaker som fungerer 

som en støttekontakt med fysisk aktivitet som fokus for de med 

helseutfordringer  

Friluftsrådet 

Vest 

- Alle våre tiltak enten når det gjelder tilrettelegging av 

friluftsområder eller aktivitetstiltak er gratis for brukerne og 

dermed med på å fremme sosiale ulikheter. Ved aktivitetstiltak for 

innvandrere betaler vi også for transport og utstyr slik at alle kan 

være med uansett om de er Kong Salamon eller Jørgen 

Hattemaker. 

Ryfylke 

friluftsråd 

- Tilrettelegging for friluftsliv (allemannsretten)  

- Frilager  

- Universell Utforming +++ 

 

 

Regional aktør Tiltak 

Trygg Trafikk Brosjyre om sikring av barn i bil på 9 ulike språk.  

Flere språk på foreldremateriell og undervisningsopplegg i grunnskolen 
Utdeling av refleks til alle elever i den videregående skole fra Trygg Trafikk/ 
FTU Oppfordrer skolene til å dele ut reflekser til elevene fra lokal sponsor el.l 
Samarbeid med frivilligsentraler om å ta opp trafikksikkerhetstema i 
språkgrupper Pådriver for Sykkelopplæring i skolen, med innkjøp av 
skolesykler eller utlånssykler til skolene 

Helse fonna Folkehelse vil gjennom kompetansegruppe inngå i alle faglege 
samarbeidsutval som er under etablering 

Høgskolen på 
Vestlandet 

Master i samhandling og folkehelse 



Universitetet i 
Stavanger 

Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 

 


