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Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 



Utfordring 1: Psykisk helse  
 Stor andel av innbyggere med psykiske symptomer og lidelser 
 Lav grad foreldreinvolvering 
 Liten grad av motivasjon hos ungdommer for å bo i kommunen som voksne 
 Høy andel innbyggere med muskel skjelett lidelser 
 Høy andel barn med barnevernstiltak 

Mål:   
1. God psykisk helse (forebygge at psykiske symptomer blir psykiske lidelser). Sammenligne Ungdata svar i 2016 med 
2013.  
2.  Øke graden av foreldreinvolvering 

Tiltak  Periode for 
gjennomføring  

Økonomi  Ansvarlig 

Videreføre tidlig systematisk tverrfaglig kartlegging innenfor psykisk 
helse og samarbeid gjennom SLT‐modellen. Rett tilbud til rett tid – så 
tidlig i forløpet som mulig.  

2015‐2018  Ordinært budsjett og/eller 
prosjektmidler 

Oppvekst , Helse 
og velferd 

Faglig påfyll en gang i året til de som jobber med barn i 
kommunen i samarbeid med Iveland idrettslag. Andre 
frivillige organisasjoner og foreldre som ønsker å være med 
inviteres inn. 

2015-2018 Prosjektmidler og bundne 
fond folkehelse  

SLT og IIL 

Skape god møteplass for foreldrene – erfaring er at noen 
fedre samles lettere om praktiske oppgaver (dugnad). 
Poengtere viktigheten av deltakelse opp mot psykisk helse.  
 
Skape foreldrenettverk gjennom kjærlighet og grenser i 7. 
klasse. 
 

2016-2018 
 
 
2016 

Ordinært budsjett 
 
 
Ordinært budsjett 2016, 
eventuelt fra bundne 
folkehelse fond i perioden 
2017-2018 

Barnehage 
 
 
NAV, helse og 
skole. 

Øke barn og unges medvirkning i planarbeid. 
Vitalisere råd for eldre og funksjonshemmede. 

2015-2018 Ordinært budsjett Ordfører  
 



Utfordring 2: Sosial ulikhet i helse  
 Høy andel barn av eneforsørgere 
 Høyt frafall i videregående skole 
 Generelt lavt utdanningsnivå 
 Høy andel barn med barnevernstiltak 
 Høy andel uføretrygdede 
 Høy andel barn som lever i lavinntektsfamilier 
 1 av 5 er uføretrygdede 

Mål:    
1. Øke andel som fullfører utdanning. 

 

Tiltak  Periode for 
gjennomførin
g  

Økonomi  Ansvarlig 

Bruke virkemiddelet «krav om aktivitet» til sosialhjelpsmottakere.  
 

2016-2018 
(avhengig av 
stortingsvedtak) 
 

NAV NAV 

Øke antall praksis og lærlingplasser i kommunen. 2017-2018 Ordinært 
budsjett 

Rådmann 

Årlige besøk i ungdomsskolen av (lokale) foreldre som har utdanning og 
jobb. Snakke varmt om utdannelse og økt kompetanse. 
 

En gang per år 
 
 

Ordinært 
budsjett 

Iveland skole 

Innarbeide økonomisk rådgivning for ungdomskole i lokale lærerplaner 
(NAV gjennomfører i regi av skolen). 

2016-2018 Ordinært 
budsjett 

Oppvekst og 
NAV 

 
   



Utfordring 3: Kollektivtilbud  
 Svakt kollektivtilbud, Lite befolkningsgrunnlag  

Mål:    
1. Økt bruk av P+R muligheter på Grovane og Rv9 ved Kilefjorden. 

2.  Etablere et kommunalt transporttilbud 

 

Tiltak  Periode for 
gjennomføri
ng  

Økonomi  Ansvarlig 

Informere på hjemmesiden om busstilbudet som finnes, og om 
innfartsparkering (P+R) langs RV 9 og på Grovane.  
 

2016-2018 Ordinært 
budsjett 

Kultur og 
informasjon 

Opprette kommunalt transporttilbud med kombinasjon av bruk – til for 
eksempel dagsenter, Setpro og transport av flyktninger.  

2016-2018 Innarbeides i 
ordinært 
budsjett 

Helse og velferd, 
og Rådmann 

 

   



Utfordring 4: Integrering av flyktninger og tilflyttere til Iveland kommune(språk, arbeid mm) 
Mål:    

1. Større andel av flykningene og tilflyttere i Iveland er godt integrert 
 

Tiltak Periode for 
gjennomføri
ng  

Økonomi  Ansvarlig 

Transport til fritidsaktiviteter for flyktninger (forespørsel til bedehuset, 
idrettslaget og frivilligsentralen). 
 

2015‐2018  Baseres på 
frivillighet 

IIL 

Fadderordning: rekruttere flyktninger inn i frivillig arbeid  2015‐2018  Baseres på 
frivillighet 

IIL, SLT 

Invitere tilflyttere til informasjonsmøte om tilbud i kommunen. 
 

2015‐2018  Ordinære 
budsjett 

Ordfører 
Kultur 
IIL 

Utarbeide handlingsplan mot radikalisering og for et inkluderende 
lokalmiljø. 

2016  Ordinært 
budsjett, 
eventuelt 
prosjektmidler 

SLT 

 

   



Utfordring 5: Markant økning av antall eldre 
• Dobling av antall eldre >90år og tredobling mellom 80-90åringer fram mot 2040 

Mål:    

1. Større andel av innbyggere over 80 år som ikke har faste tjenester fra omsorgssektoren i Iveland 

Tiltak  Periode for 
gjennomføri
ng  

Økonomi  Ansvarlig 

Innarbeide hverdagsmestring som grunnprinsipp i Helse- og 
omsorgssektoren i Iveland kommune – gjennom tema på personalmøter, 
e-læring, temamøter. 
 

2015-2018 Ordinært 
budsjett 

Pleie og omsorg, 
og Helse 

Arbeide for venstreforskyvning på omsorgstrappen. 
 
 
 

2015-2018 Ordinært 
budsjett. 
Prosjektmidler 

Pleie og omsorg, 
og Helse 

 

   



Utfordring 6: Fysisk aktivitet  
 Færre ungdommer med i organisert fysisk aktivitet 
 Høy andel av innbyggere med overvekt og fedme 
 Manglende nyrekruttering til frivillig lag og organisasjoner 

 

Mål:    
1. Økt andel som er regelmessig fysisk aktive (sammenligne svar på Ungdata i 2016 med 2013).  

 
2.  Økt deltagelse på aktivitetstilbud hos frivillige organisasjoner i Iveland kommune 

 

Tiltak  Periode for 
gjennomførin
g  

Økonomi  Ansvarlig 

Spalte i bygdebrevet med informasjon om aktivitetstilbud i 
kommunen. 
 

1 gang per år Ordinære 
budsjetter 

Kultur  

IIL gjennomfører informasjonsrunde angående aktivitetstilbud i alle 
klassene på skolen.  

1 gang pr år Ordinære 
budsjetter 

IIL og skole 

Igangsette og videreføre aktivitetsgrupper i regi av 
frisklivssentralen. 

a) Jentegruppe, 7.-10. klasse.  
b) Ballgruppe, 7.-10. klasse.  

 

2016-2018 Prosjektmidler 
(evt fra bundne 
folkehelsemidler) 

Helse 

Iverksette et prosjekt mellom kommune og idrettslag om bedre 
tilrettelegging av turløyper.   

 

2016-2018 Prosjektmidler/ 
Bundne 
folkehelsemidler  
 

Kultur, helse og 
IIL 

Jevnlige turer i skog og mark med naturlos/kjentmann 2015-2018 Ordinære 
budsjett 

Kultur 

 


