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1. Innledning  

 

1.1 Bakgrunn  
Ny folkehelselov, som trådte i kraft, 01.01.12, skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker 

folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller. Loven gir også kommunen et tydeligere tverrsektorielt 

ansvar for folkehelse. § 5 i loven pålegger kommunen en plikt til en skriftlig oppdatert oversikt 

over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 

denne. Kommunen skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til 

grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og danne grunnlag for kommunens målsettinger og 

tiltak i folkehelsearbeidet.  

Oversikten skal baseres på opplysninger fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommune, 

kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene og kunnskap om faktorer og 

utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.  

Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og 

bygningsloven § 7-1 og § 10-1. Kommunen kan velge om folkehelse skal inn i allerede 

eksisterende planer, eller om det skal lages en egen folkehelseplan.  

Kommunestyret i Farsund besluttet i sak 2013/795 å lage en egen plan for folkehelse der 

likestilling inkluderes. Valget er begrunnet i behovet for å få belyst og definert utfordringer innen 

folkehelse og likestilling, sikre en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand samt lage en 

egen tiltaksdel som kommunen kan jobbe videre med.  

Folkehelse skal i tillegg inn i alle kommunale planer og i overordnet planstrategi. Dette vil bidra 

til å styrke det tverrsektorielle arbeidet og gjøre folkehelse og likestillingsarbeid synlig i alle 

sektorer. 
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1.2 Formål  
Planen skal, med utgangspunkt i helsestatistikk, levekårskartlegging og lokale erfaringer, gi 

oversikt over folkehelse og likestillingssituasjonen i Farsund, analysere og vurdere sammenhenger 

og definere kommunens hovedutfordringer, sette mål for disse og planlegge tiltak.  

Planen skal svare på folkehelselovens krav til målrettet planlegging og møte kommunens behov 

for planlagt og målrettet folkehelsearbeid.  

1.3 Planstatus, virkning  
Det er første gang en folkehelse- og likestillingsplan utarbeides i Farsund kommune. Planen 

utarbeides av kommunen og gjelder for hele kommunens befolkning.   

Planen er en temaplan og vil gi en samlet oversikt over temaet folkehelse og likestilling.  

Planen vil danne et grunnlag for arbeid med folkehelse og likestilling i Farsund kommune og 

oversiktsdelen etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 

planstrategi.  

1.4 Oppfølging av planarbeidet 
På bakgrunn av oversiktsdokumentet og de strategiske satsningsområdene skal det utarbeides en 

tiltaksdel/handlingsplan som skal evalueres og rulleres årlig. Tiltaksdelen vil danne grunnlag for 

budsjettarbeid og vil fungere som et arbeidsgrunnlag for folkehelsekoordinatoren.  

Hele planen for folkehelse og likestilling revideres hvert 4.år eller oftere ved behov.  

1.5 Organisering av planarbeidet og planprosess  
Arbeidsgruppen har bestått av kommuneoverlege, rådgiver oppvekst og kultur, 

folkehelsekoordinator/ rådgiver helse og omsorg, leder frivilligsentral, leder personal og 

organisasjon samt representant for teknisk og drift.   

Arbeidet koordineres av kommunens folkehelsekoordinator og kommunelegen som sammen med 

prosjektgruppa er ansvarlige for planarbeidet. Prosjektgruppa er satt sammen av representanter fra 

alle kommunens sektorer i tillegg til Frivilligsentralen. 

 

Leder av arbeidsgruppen rapporterer om planarbeidet til styringsgruppen. Styringsgruppen består 

av Ingrid Williamsen, Sigmund Barøy og Øyvind Petterson. Det har vært avholdt to felles møter 

med arbeidsgruppe og styringsgruppe. 

 

 

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler 

seg i en befolkning.  

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og 

fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører 

helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.  

Folkehelsearbeidet er et tverrsektorielt ansvar.  
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Samarbeidspartnere i planarbeidet  
Arbeidsgruppen har i løpet av prosessen fått innspill fra folkehelseavdelingen hos Fylkesmannen og 

fra Vest Agder Fylkeskommune både gjennom folkehelsekoordinators deltakelse på samlinger og 

gjennom møte med hele arbeidsgruppen. 

1.6 Arbeidsgruppens forslag til organisering av fremtidens folkehelse- og 

likestillingsarbeid i Farsund kommune 
 

 

 

 

Modell for tverrsektorielt folkehelse og likestillingsarbeid: 

Tiltak 1: 

Folkehelsekoordinator plasseres i organisasjonen i rådmannens stab og deltar i aktuelle møter i 

rådmannens ledergruppe. 

Bakgrunn for forslaget:  

Den nye folkehelseloven:  

 §3 b) Folkehelsearbeidet er en samfunnsoppgave på alle nivåer i alle sektorer  

 § 4 Bestemmelsen legger ansvaret for folkehelsearbeidet til kommunen som sådan og ikke 

til kommunens helsetjeneste.  

 § 6 Folkehelsearbeidet knyttes opp mot planarbeidet i kommunen og skal behandles 

politisk  

Likestillingsloven: 

 § 2. Loven gjelder på alle områder i samfunnet. 

Diskrimineringsloven om seksuell orientering: 

 § 2. Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent 

personlige forhold. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: 

 § 2. Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent 

personlige forhold. 

Diskrimineringsloven om etnisitet: 

 § 2. Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent 

personlige forhold. 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting:  

Målrettet, tverrsektorielt og koordinert folkehelse og likestillingsarbeid i 

Farsund kommune 
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Tiltak 2:  

 

Opprette Utvalg for Folkehelse og likestilling  

 

Bakgrunn for forslaget:  

Den nye folkehelseloven:  

 § 5) Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 

positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig 

og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og 

årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som 

kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 

helseforskjeller. 

 § 6) Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 

planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. 

plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter 

plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for 

folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med 

utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 

 § 7)Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og 

levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk 

aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. 

 Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og 

befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. 

 

Likestillingsloven: 

 § 12. Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid 

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom 

kjønnene. 

 

 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: 

 § 18. Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid 

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling 

uavhengig av nedsatt funksjonsevne. 

 

Diskrimineringsloven om etnisitet: 

 § 13. Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid 

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling 

uavhengig av etnisitet, religion eller livssyn. 

 

Diskrimineringsloven om seksuell orientering: 

 § 12. Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeid 
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Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling 

uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

 

Oppgaver Utvalg for Folkehelse og likestilling: 

1. Utarbeide og holde ajour oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne 

2. Sikre fokus og bevissthet på folkehelse og likestilling i alle sektorer i kommunen  

3. Utarbeide konkrete mål og strategier som er egnet til å møte kommunens utfordringer 

4. Utarbeide og iverksette tiltak  

5. Informasjon, råd og veiledning 

 
Forslag til sammensetning av Utvalg for Folkehelse og likestilling 

 Kommuneoverlege (leder) 

 Folkehelsekoordinator (sekretær)  

 Kommunalsjef oppvekst 

 Kommunalsjef helse og omsorg 

 Kommunalsjef drift   

 Enhetsleder barnehage 

 Leder organisasjon og personal  

 Enhetsleder NAV Farsund   

 Enhetsleder psykisk helse, barn og unge  

 Leder forvaltningsenheten  

 Leder Frivillig og Frisklivssentral 

 Barn og unges representant 

 Kommuneplanlegger 
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2. Rammer for arbeidet  

2.1 Lovverk og overordnede føringer  

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). 

 Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn 

(diskrimineringsloven om etnisitet) 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- 

og tilgjengelighetsloven) 

 Forskrift om miljørettet helsevern (FOR-2003-04-25-486) 

 Forskrift om oversikt over folkehelsen (FOR-2012-06-28-692) 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)( FOR-2001-12-04-

1372) 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.( FOR-1995-12-01-928) 

 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten (FOR-2003-04-03-450) 

 Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (FOR-2009-10-02-1229) 

 Stortingsmelding nr 47 (2009) Samhandlingsreformen 

 Stortingsmelding nr 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller 

 Stortingsmelding nr 16 (2003) Resept for et sunnere Norge 

 Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. 

 Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og 

økt tilgjengelighet 2009-2013 

 Likestillingsutvalgets utredninger: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 

2012:15 Politikk for likestilling 

 Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Relevante kommunale planer  
Kommuneplanen 2009-2020 har i Befolkning og levekår satt fokus på 5 hovedområder: 

 At kommunen fremstår som attraktiv å bo og leve i (befolkning og levekår) 

 God tilgjengelighet til regionale tjenester og til omverdenen (kommunens plass i regionen) 

 Attraktive arbeidsplasser (næringsutviklingen) 

 Et fysisk miljø som bidrar til helse og trivsel for kommunens innbyggere 

(miljøutviklingen) 

 Gode kommunale tjenester til befolkningen (kommunens organisasjon) 
 

Folkehelselovens føringer for kommunenes arbeid med folkehelse: 
 Ansvar for folkehelsearbeidet legges til kommunen som sådan og ikke til noen 

bestemt sektor  
 Kommunen skal ha et tydelig bilde over hva som er de lokale folkehelseutfordringene  
 Kommunen skal drive et systematisk folkehelsearbeid  
 Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet  
 Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokal utfordringer   
 Alle sektorenes helseansvar synliggjøres  
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I forhold til levekår så konkretiserer kommuneplanen følgende mål og delmål.  

 
 
 
 
 
Delmål: 

Levekårene i kommunen er de beste i Agder 
 
Visjon: 

I helse og omsorgsplanen som ble vedtatt i 2012 er det innenfor satsingsområde 5; folkehelse, 

forebyggende helse og omsorg utformet en visjon:  

 

 
 
 
 
 
Andre relevante planer: 

 Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg 2011-2015 

 Kommunedelplan for sykkel for Farsund kommune (under arbeid) 

Tema- og sektorplaner: 

 Trafikksikkerhetsplan (2012) 

 Helse og omsorgsplan (2012) 

 Kulturplan (2012) 

2.3 Hva er folkehelsearbeid og god helse – sammenhengen mellom 

folkehelse og likestilling 

 
 
 

 

 

Planens område er folkehelse og likestillingsarbeid. I ny folkehelselov ligger følgende 

definisjoner: 

 folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning  

 folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller 

som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 

indirekte påvirker helsen.  

 

Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst og levekår. I folkehelsearbeidet ligger 

rammer og tiltak som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, 

mestring og kontroll over egen livssituasjon og egen helse på tvers av utdanning, yrke, inntekt, 

kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Det er en dreining i folkehelsearbeidet fra et 

sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv som gjør at folkehelsehensyn må inngå i den 

generelle samfunnsplanleggingen og dermed foregå i alle sektorer, enheter og arenaer med 

mange ulike tema, aktører og strategier. 

 

Farsund kommune har fokus på at innbyggerne opplever god psykisk og fysisk helse, at færre 

utvikler sykdom, skader og lidelser, og at de som blir syke i mindre grad utvikler alvorlige 

helseplager som kunne vært forebygget tidligere i sykdomsforløpet 

Målet med folkehelsearbeid er flere år med god helse i befolkningen og reduksjon av 

sosiale helseforskjeller. 

 

Utviklingen av Farsund skal fremme økt livskvalitet for kommunens innbyggere. Kommunen 

skal være et godt sted å vokse opp, virke og eldes  
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Figur 1. Det store og det lille folkehelsearbeidet.  

 

Det «store folkehelsearbeidet» utgjør ca. 90 % av alt folkehelsearbeid og skapes i tverrsektorielt 

samarbeid i kommunen og blant frivillige mens kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten kun står for ca. 10 % av folkehelsearbeidet.  

 

 

 

 
 
Figur 2. Figuren viser hva som påvirker menneskers helse (kilde: Whitehead og Dahlgren 1991) 
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Positive og negative påvirkningsfaktorer består av kjente forhold som virker inn på helsen. 

Påvirkningsfaktorer omfatter både helsefremmende og forebyggende faktorer og risikofaktorer.  

Påvirkningsfaktorene er ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø. Figuren viser at 

individuelle valg, med unntak av faktorer som alder, kjønn, biologi etc., påvirkes gjennom et sett 

av ytre faktorer – både i miljø og samfunn - positive som negative. 

Figuren viser også at det må arbeides på mange ulike nivåer og i mange sektorer for å forebygge 

sykdom og fremme helse. I oversiktsarbeidet skal det derfor legges et fordelingsperspektiv til 

grunn som også vil innebære å være oppmerksom på hvordan de ulike påvirkningsfaktorene er 

fordelt i befolkningen.  

 

Likestilling, levekår og folkehelse henger nøye sammen.  I Likestillingsloven, 

Diskrimineringsloven om etnisitet, Diskrimineringsloven om seksuell orientering og 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ligger felles definisjon av innholdet i likestilling i § 1: 

 

Likestilling innebærer: 

a) likeverd 

b) like muligheter og rettigheter 

c) tilgjengelighet og 

d) tilrettelegging 

   

 
 
 
 

 

2.4 Omfang og avgrensning  
Folkehelse og likestillingsarbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i alle sektorer i 

kommunen.  Parallelt med arbeidet med folkehelse og likestillingsplan har det vært arbeidet med 

oppvekstplan, teknisk utviklingsplan og næringsplan. Dette er planer som i stor grad også berører 

og omhandler levekår og folkehelse. Det har derfor vært behov for en avgrensing av innholdet i 

folkehelseplanen opp mot disse planene. 

Definisjonen av folkehelse og likestillingsarbeid favner vidt. Noen vil si at dette handler om 

nesten alt rundt oss og alt vi gjør. Det er et viktig fokus i planen, og også i folkehelselovens 

formål, å utvikle et systematisk folkehelsearbeid. Det vil si at en skal ta utgangspunkt i 

utfordringene lokalt og regionalt, og foreta en prioritering ut i fra utfordringsbildet. De tiltak som 

settes i gang skal ha bakgrunn i hva som er de største utfordringene for kommunen sett i 

sammenheng med hva som vil gi størst effekt. Dette betyr i praksis et mer treffende folkehelse- og 

likestillingsarbeid der alle sektorer bidrar men der satsningsområder for arbeidet snevres inn.  

Satsningsområder og tiltaksplanen vil fokusere på områder og tiltak som kommunen har ansvaret 

for og mulighet til å gjøre noe med.  

2.5 Innhold i oversikt over folkehelse og likestilling i Farsund kommune  
§ 3. i Forskrift om oversikt over folkehelsen sier følgende om  

Krav til oversiktens innhold: 

a) befolkningssammensetning 

b) oppvekst- og levekårsforhold 

c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d) skader og ulykker 

e) helserelatert atferd og 

f) helsetilstand. 

Likestillingsperspektivet i folkehelsearbeidet handler om å finne ut hvordan kjønn, sosial 

ulikhet, etnisitet, funksjonsevne, alder, seksuell orientering og religion kan spille inn og kan 

skape ulikheter i folkehelse og levekår.  
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Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold 

og utdanningsforhold. Med helserelatert atferd menes for eksempel fysisk aktivitet, ernæring, bruk 

av tobakk og rusmidler. 

Likestilling kommer inn som et eget område i kartleggingen i tillegg til at det synliggjøres 

innenfor det enkelte område som omtales i forskrift om oversikt over folkehelsen.  

Utfordringene som kartlegges nedenfor vil bli lagt til grunn for satsningsområder og tiltak senere i 

folkehelse og likestillingsplanen.  

 

2.6 Kilder i kartleggingen 

Statlig informasjon: Fylket/ Regionalt nivå: Kommunalt nivå: 

SSB- statistisk sentralbyrå 

Kommunehelsa, FHI- 

folkehelseinstituttet 

Kostra 

Helsedirektoratet 

Ungdata - undersøkelser blant 

elever på ungdomstrinnet og i 

videregående opplæring 

Udir - utdanningsdirektoratet 

Statens institutt for 

rusmiddelforskning 

Barnevekststudien 

PULS- Skoleeiers og 

skoleledelsens verktøy for 

kvalitetsvurdering 

Kommuneprofilen.no 

 

  

Helhetlig rusmiddel politisk 

handlingsplan Lister, 2012-2015 

PULS - system for kvalitetsarbeid 

i videregående opplæring 

Senter for likestilling ved 

Universitetet i Agder, 

forskning.no  

Regionplan Agder 2020 

FoU rapport nr. 2/2011 Regional 

Monitor Agder 

Intern statistikk 

Temaplan 2012-2015 

Trafikksikkerhetsplanen 

Kommunedelplan for idrett, 

friluftsliv og nærmiljøanlegg 

2011-2015 

Spørreundersøkelse Deltidsarbeid 

i helse og omsorg – høsten 2013 

Erfarings basert informasjon fra 

alle sektorer 

Informasjon fra fastlegene 

Informasjon fra politiet 

Informasjon fra Tann-

helsetjenesten lokalt 

Erfarings basert informasjon fra 

kommunale eldreråd, råd for 

funksjonshemmede og 

ungdomsråd. 

Folkemøte «Sykkelplan»  
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3. Oppsummering- kartlegging av folkehelse og likestilling i Farsund 
Befolkningsutvikling: 

 En utvikling der andelen eldre vil utgjøre en stadig større del av befolkningen  

 Personer i yrkesaktiv alder holdes stabilt frem mot 2030 men med økende forskjell 

mellom andel som kan yte hjelp og de som har behov for tjenester 

 Relativt stabile fødselstall men med en viss nedadgående trend 

 Fra 2011 har andelen innflyttinger til Farsund vært større enn andelen utflyttinger. 

 Farsund har en lavere andel av befolkningen som er innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre enn både fylket og landet for øvrig 

 Økt andel eldre vil gi en økende andel demente 

Barnehage og skole: 
 Farsund ligger over både gjennomsnittet i landet og i Vest Agder fylke i forhold til 

barnehagedekning.  

 Flest barn i barnehage er mellom 3 – 5 år, - få barn under 3 år i barnehage. 

 Ca 26 % av elever på 5. klassetrinn har leseferdigheter på laveste mestringsnivå i 

2011/12-2012/13  

 Det meldes behov for en felles plan for hvordan man kan forebygge og intervenere 

bekymringsfullt elevfravær / skolevegring i skolene i Farsund.    

 Frafallet i videregående skole er i 2010- 2012 lavere enn landsgjennomsnittet men 

fremdeles er det slik at flere enn hver femte elev ikke fullfører videregående utdanning 

Utdanningsnivå: 
 Farsund har en betydelig lavere andel med høyere utdanning både blant kvinner og menn 

enn fylket og landet for øvrig.  

 Fra skoleåret 2012-2013 til skoleåret 2013-2014 ses en markert økning i andelen elever 

som velger studieforberedende i videregående men Farsund ligger fremdeles under snittet 

i Vest Agder fylke og landet. 

 Det er en tydelig forskjell mellom elevene ved Farsund barne- og ungdomsskole og 

elevene ved Lista ungdomsskole i forhold til andel elever som velger studiespesialisering. 

Arbeid: 
 Arbeidsledigheten er lav i Farsund sammenlignet med landet og fylket 

 Legemeldt sykefravær går ned både blant kvinner og menn men det er en vesentlig 

høyere andel kvinner med legemeldt sykefravær enn det er for menn. 

 En tydelig nedgang i sykefravær fra 2011 for ansatte i Farsund kommune med en 

nedadgående trend de siste 10 årene 

 Flere som pendler ut av kommunen enn inn i kommunen i arbeidssammenheng 

 Nær halvparten av sysselsatte kvinner i Farsund i alderen 20-66 år har deltidsjobb 

 Den laveste andelen fulltidsansatte innen Farsund kommunes ansatte finner vi i 

turnustjenestene i helse og omsorg  

 Ansatte med høyskoleutdanning har den høyeste andel som jobber fulltid innen helse og 

omsorg mens ufaglærte har lavest andel heltidsansatte.   

 Farsund ligger over landsgjennomsnittet i forhold til uføretrygdede under 45 år 

 Flere som havner utenfor arbeidslivet har lese-/skrivevansker.  

Inntekt: 
 Farsund har en lavere andel husholdninger med lavinntektsgrense og en høyere median 

inntekt pr husholdning enn husholdninger både i landet og i fylket.  

 Farsund har en lavere andel sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnitt for fylket og landet. 

Unge fra 18 – 24 år har den største andelen sosialhjelpsmottakere. 



 

14 
 

 Forskjellen mellom menns og kvinners lønn i Farsund er betydelig. Gjennomsnittlig 

brutto inntekt for kvinner i Farsund ligger lavere enn sammenlignet med både fylket og 

landet, mens den for menn ligger over gjennomsnittet i Vest Agder.  

 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i 

landet som helhet og gjennomsnittet i fylket 

 

Familieforhold/oppvekst: 
 Farsund har en lavere andel eneforsørgere enn landet og Vest- Agder fylke.  

 Andelen barn av eneforsørgere er også lavere i Farsund enn i landet og fylket. 

 Tidlig innsats etter Kvello metoden i barnehagene fremheves som en god måte i 

oppfølgingen av utsatte barn.  

 Mange unge opplyser at de sliter psykisk 

 Det oppleves en økning av umodne foreldre som sliter med å mestre foreldrerollen.   

 Barn/unge med lese- og skrivevansker faller ofte utenfor i skolesammenheng og noen 

opplever at hjelp settes inn for sent.  

 Barnevernet beskriver mye «hjelp» fra mange instanser i enkeltsaker, men at konkrete 

mål og koordinering av tiltakene kan være en utfordring.  

 Høy terskel for å melde bekymring til barnevernet fra helsestasjon, barnehage, skole og i 

samfunnet generelt.  

 Alderen på barn som meldes for første gang til barnevernet i Farsund er høyere enn resten 

av samarbeidskommunene i Lister, noe som gjør at problematikk og varighet av vansker 

ofte er omfattende.  

 Barnehageansatte er bekymret for foreldres økte bruk av data/Ipad for å aktivisere barn 

ned i barnehagealder. 

Fysisk miljø: 
 God tilgang på friluftsområder hvor flere er tilgjengelige også i rullestol eller med 

barnevogn.  

 Tilrettelagt for allsidig fysisk aktivitet med ryddige og merkede turløyper i nærhet av 

boområder, langs strender og innenfor rimelig nærhet av der innbyggerne lever og bor.  

 Tiltak for å motivere barn til å gå og sykle til skolen ser ut til å ha effekt.   

 Det er muligheter for skiløyper, bademuligheter nær sentrum og utenfor sentrum samtidig 

som isbane og skatemuligheter gir muligheter til varierte fysiske aktiviteter for ungdom. 

 God tilgang til nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet 

 Behov for tilrettelegging for å gå og sykle trygt til barnehage, skole og arbeid for å øke 

daglig fysisk aktivitet. 

 Et godt og variert tilbud om ulike typer fysisk aktivitet kan være krevende i forhold til 

vedlikehold. 

 Ungdom ønsker møteplasser der de kan bedrive fysisk aktivitet i uorganisert form.  

Biologisk miljø: 
 Smittepresset i Farsund er på nivå med resten av Norge. Landsdelen har utfordringer når 

det gjelder flåttbåren sykdom.  

 Kommunen har noe høyere tall for tuberkulose, i hovedsak latent, ikke smitteførende 

tuberkulose 

  Farsund ligger høyere en fylket når det gjelder forskrivning av sterke smertestillende 

medikamenter, men lavere for beroligende og sovemedisiner. 
 

Sosialt miljø: 
 Farsund har et rikt, aktivt og variert aktivitetstilbud i regi av lag, foreninger og 

organisasjoner. 

 Farsund har mange sosiale møteplasser for sine innbyggere og et svært variert og godt 
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kultur og fritidstilbud 

 Frisklivssentralen bidrar til at aktivitetstilbud i regi av private, lag og foreninger gjøres 

kjent for alle. 

 Mobbing 7- 10 klasse ligger over land og fylkesgjennomsnittet både i perioden 2006- 

2011 og 2007-2012 og problemet ser ut til å være økende. 

 Ungdom i Farsund er mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt enn landsgjennomsnittet  

 Det er en større andel unge som sier de blir mobbet og utsatt for vold 

Skader og ulykker: 
 Fall og fallskader er en av de vanligste enkeltårsakene til at eldre blir innlagt på 

sykehus og som ofte gir omfattende behov for kommunale tjenester i etterkant.  

 Menn i Farsund ligger over gjennomsnittet i landet og i fylket i forhold til voldsomme 

dødsfall og ulykker mens kvinner i Farsund ligger under gjennomsnittet i landet og 

fylket. 

Helseatferd: 
Kosthold: 

 Det mangler en felles plan og målsetting for et godt og riktig kosthold innenfor de 

kommunale virksomhetene i Farsund.  

 Behov for fokus på kosthold og ernæring i sammenhenger og på arenaer der 

innbyggerne ferdes, møtes og oppholder seg.  

Illegale rusmidler 
 Lite nyrekruttering til det tunge rusmiljøet.  

 Økt eksperimentering av illegale rusmidler på tvers av samfunnslag blant ungdom  

 Økt/enklere tilgang til rusmidler blant ungdom der illegale rusmidler bestilles på nett.  

 Økt aksept for/ufarliggjøring av bruk av hasj/cannabis. 

Utskrivningspraksis av vanedannende medikamenter: 
 Farsund ligger høyere enn fylket når det gjelder forskrivning av sterke smertestillende 

medikamenter.  

Alkohol: 
 Skjenketallene går noe opp i Farsund og salgstallene fra butikk går noe ned, dog med 

en liten økning i 2013. 

 Alkohol er fortsatt det største ”partydopet” blant ungdom under 18 år.  

 71 prosent av Farsundungdommen har aldri drukket så mye at de har følt seg beruset 

ifølge Ungdata  

 Debutalder for å ha drukket så mye som en enhet med alkohol var 14 år for 14 

prosent av de forespurte elevene i Ungdataundersøkelsen.  

 Farsund ligger høyere enn de andre kommunene i Lister i forhold til anmeldte 

voldstilfeller der rus er involvert  

Overvekt: 
 8,5 % av 4 åringene er overvektige i skoleåret 2013/14 med ISO KMI 25 og mer. 

Andelen med fedme er i overkant av 1,5 % 

 11,7 % av 3.klassinger er overvektige i skoleåret 2013/14 med ISO KMI 25 og mer. 

Andelen med fedme/sykelig overvekt er i overkant av 3 % 

 27 % av 8.klassinger er overvektige i skoleåret 2013/14 med ISO KMI 25 og mer. 

Andelen med fedme/sykelig overvekt ligger i overkant av 7,5 % 

 Andelen med overvekt/fedme/sykelig overvekt varierer mellom årskullene 

 Behov for forebyggende oppfølging gjennom barsel, spedbarn og småbarnstid  

 Behov for målrettede og tverrfaglige tiltak knyttet til livsstilsendring i forhold til de barna 

som allerede har utviklet overvekt/fedme. 
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Fysisk aktivitet: 
 I Farsund foregår mye fysisk aktivitet i tilknytning til lag og foreninger og i privat regi. 

Informasjon om disse tilbudene gjennom Frisklivssentralen gjør at flere informeres og gis 

mulighet for å delta. 

 Økning i aldergruppen 40 år og oppover som trener jevnlig. 

 Gå til skolen- aksjonen ved Vanse skole og Farsund barne- og ungdomsskole viser gode 

resultater. 

 Behov for lavterskel tiltak som kan hjelpe på vei inn i andre organiserte tiltak. 

 Andelen unge i Farsund som minst ukentlig deltar i enten idrett og trening er lavere enn 

landsgjennomsnittet 

 Ikke noen regel som sier at elever ved skolene skal ut av klasserommene i friminuttene, - 

dette varierer fra skole til skole.  

 Trivselsledere sliter med å få elevene med på aktiviteter i fri minutt. 

Røyking: 
 Røyking ser ut til å være et større problem i Farsund enn i landet som helhet, vurdert etter 

andelen gravide som røyker ved første svangerskaps-kontroll.  

 Blant elever på ungdomstrinnet er det langt flere i vår kommune som røker enn hva som 

er vanlig på landsbasis.  

 Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» er i Farsunds videregående skoler 

dobbelt så høy som i landet forøvrig 

Helseutfall: 
 Antall hull i tennene på 5- åringer har gått ned de siste årene 

 Farsund ligger høyere enn både landet og fylket når det gjelder dødelighet på grunn av 

kreft samlet både hos menn og kvinner. 

 Menn i Farsund ligger over gjennomsnittet i landet og i fylket i forhold til voldsomme 

dødsfall og ulykker mens kvinner i Farsund ligger under gjennomsnittet i landet og 

fylket.  

 KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn i landet for øvrig og i fylket 

basert på legemiddelbruk  

 Farsund skårer langt dårligere enn landsgjennomsnittet i forhold til ungdom som er 

fornøyd med egen helse. Vi ligger også litt over landsnittet i forhold til depressive plager 

i denne undersøkelsen. 

 Mange ungdommer opplyser at de opplever søvnproblemer, at de stadig er bekymret for 

framtiden og de føler at alt er et slit. 

Likestilling: 
 De fleste anlegg for fysisk aktivitet er tilrettelagt for at flest mulig skal kunne benytte 

disse. 

 Positiv utvikling fra 1996 og fram til i dag i forhold til kvinners politiske deltakelse men 

Farsund ligger fremdeles under snittet i landet og fylket.   

 Farsund kommune har utfordringer knyttet til kvinners deltakelse i yrkeslivet. 

 Andel med høyere utdanning er høyere blant kvinner enn blant menn i Farsund 

 Forskjellen mellom menns og kvinners brutto inntekt er større i Farsund enn 

gjennomsnitt i fylket og i landet. 

 Nesten halvparten av sysselsatte kvinner i alderen 20-66 år har deltidsjobb, noe som er 

høyere enn gjennomsnittet i fylket og betydelig høyere enn gjennomsnittet i landet 

 Farsund har utfordringer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked  
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4. Mål og prioriterte satsningsområder  
Alt vi gjør, virker på en eller annen måte inn på vår egen helse og noe av det vi gjør virker 

også inn på andres helse.  

Den enkeltes mulighet til å ivareta egen helse vil variere og er også påvirket av samfunnsforhold, 

av politiske valg og private aktørers valg.   

Å ivareta innbyggernes helse er en viktig del av kommunens ansvar og oppgave men også et 

viktig ansvar og oppgave for den enkelte innbygger og arbeidstaker i Farsund. Hver enkelt av oss 

er en folkehelsearbeider, - ikke bare i forhold til egen helse, men også i forhold til egne barn, sine 

nærmeste, sitt arbeidsmiljø, sitt nærmiljø og sitt lokalmiljø. Innbyggere, som gjennom arbeid eller 

verv har kontakt med barn, unge og voksne, har i tillegg ansvar som viktige rollemodeller for 

andre. 

Uavhengig av hva private eller offentlige instanser opplyser og stimulerer oss til for å ivareta vår 

egen helse, så vil det til sist alltid være den enkelte innbygger som treffer sine egne valg om egen 

livsstil. Mål og tiltak i folkehelse må derfor rettes både mot den enkelte innbygger og mot 

kommunens ansvar som tilrettelegger for å ta gode folkehelsevalg. 

4.1 Visjon og målsetninger  

Visjon (Kommuneplanen 2009-2020): 

 
Utviklingen av Farsund skal fremme økt livskvalitet for kommunens innbyggere. Kommunen skal 
være et godt sted å vokse opp, virke og eldes.  
 
 
 
 

 
Fra Prøysenforestillingen i borggården på Husan sommeren 2014  
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Overordnede målsettinger: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4.2 Prioriterte satsningsområder 
De foreslåtte satsningsområdene bygger på oversiktsdelen i planens kapittel 3 og 

grunnlagstallene i Vedlegg - . 

4.2.1 Organisering av folkehelse og likestillingsarbeidet i Farsund 

 
Hovedmål: 
Målrettet, tverrsektorielt og koordinert folkehelse og likestillingsarbeid i Farsund 

kommune 

 

Begrunnelse: 

Den nye folkehelselovens krav til kommunens folkehelsearbeid:  

 §3 b- Folkehelsearbeidet er en samfunnsoppgave på alle nivåer i alle sektorer  

 § 4 - Bestemmelsen legger ansvaret for folkehelsearbeidet til kommunen som sådan og 

ikke til kommunens helsetjeneste.  

 § 6 - Folkehelsearbeidet knyttes opp mot planarbeidet i kommunen og skal behandles 

politisk  

 § 5 - Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 

positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig 

og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og 

årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som 

kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 

helseforskjeller. 

 § 6 - Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med 

kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i 

strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunen skal i sitt arbeid med 

kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og 

1. En befolkningsutvikling som gir en stabil befolkningsvekst og en normal alders- og 

kjønnsfordeling i befolkningen 

2. Flere leveår med god helse for befolkningen i Farsund kommune 

3. Reduksjon av sosiale helseforskjeller 

4. Den enkelte innbygger tar ansvar for sin egen helse på en slik måte at sykdom og/ 

eller skade kan unngås 

5. Farsund kommune er tilrettelagt for at befolkningen kan treffe valg som fremmer en 

god helse 

6. Medarbeidere i alle sektorer i Farsund kommune er bevisst på at det de arbeider 

med til daglig virker inn på befolkningens helse 

7. Farsund kommune har oppdatert og god oversikt over folkehelse og 

likestillingsutfordringer  

8. Folkehelse og likestillingsarbeidet er målrettet, tverrsektorielt og koordinert  

9. Bedring av folkehelse og likestilling på områder med utfordringer 

10. Likestilte tjenester som virker forebyggende og helsefremmende  



 

19 
 

strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står 

overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 

 § 7- Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og 

levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk 

aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. 

 Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og 

befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. 

Likestillingsloven:  

 § 12 Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling 

mellom kjønnene. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:  

 § 18 Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling 

uavhengig av nedsatt funksjonsevne. 

Diskrimineringsloven om etnisitet: 

 § 13 Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling 

uavhengig av etnisitet, religion eller livssyn. 

Diskrimineringsloven om seksuell orientering:  

 § 12 Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling 

uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

 

Delmål:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan måle effekter: 

- Oversikt over igangsatte tiltak i sektorene og tverrsektorielle tiltak 

- Måle definerte effekter av utførte tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oppdatert og god oversikt over folkehelse og likestillingsutfordringene i Farsund 

kommune 

- Oversikten inngår som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi 

- Folkehelse og likestilling skal være en integrert, synlig og konkret del av kommunens 

plansystem.  

- Aktivt folkehelse- og likestillingsarbeid i alle sektorer 

- Konkrete mål og tiltak på områder der kommunen har folkehelse- og 

likestillingsutfordringer 

- Folkehelse- og likestillingskonsekvenser er en del av all saksbehandling 

- Oppdatert og tilgjengelig informasjon om helsefremmende tiltak i kommunen  

- Styrket kunnskap internt i kommunens organisasjon om at alle som arbeider, 

eller har verv i kommunen, har medansvar for folkehelsen i vår kommune. 
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4.2.2 Befolkningsutvikling 
 

Hovedmål: 

En befolkningsutvikling som gir en stabil befolkningsvekst og en normal alders- og kjønns 

fordeling i befolkningen. (Kommuneplanen 2009-2020) 

 

 

Begrunnelse: 

Demografisk utvikling påvirker folkehelsen og samfunnets bæreevne.  

Andelen innbyggere i yrkesaktiv alder i Farsund synker samtidig som andelen innbyggere over 70 

år øker og dette vil gi utfordringer og behov for nytenkning knyttet til hvordan kommunen best 

kan møte fremtidige helse- og omsorgsbehov i befolkningen.  
Fokus på befolkningsutviklingen krever tilrettelegging for at den enkelte lengst mulig kan ta 

ansvar for sin egen helse slik at sykdom og skader unngås, - kombinert med tiltak som bygger opp 

under den enkeltes ressurser gjennom mestrings- og rehabiliteringstilbud for de som rammes av 

sykdom og skader.  

Fokus på befolkningsutvikling handler også om at Farsund fremstår som en attraktiv kommune å 

bosette seg, leve, virke og eldes i. Å være en god bokommune er grunnleggende for å få familier 

til å etablere seg i Farsund og for å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet. Dette handler om tilgang 

til barnehage, attraktive boområder, gode oppvekstsvilkår, variert kultur og fritidstilbud, nærhet til 

natur og friluftsliv, tilgang til transport, varierte arbeidsplasser og gode kommunale tjenester.  

 

Delmål: 

 

 

 

 

 

Hvordan måle effekter av tiltak: 

- Innflytting, utflytting og nettoinnflytting Farsund (SSB) 

- Befolkningsutvikling (SSB) 

- Befolkningssammensetning (SSB) 

- Ut og inn pendling (SSB) 

- Fødte (SSB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Økt tilflytting til kommunen 

- Redusert utflytting fra kommunen  

- Unge familier etablerer seg i Farsund 
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4.2.3 Barn og unge  

 

Hovedmål: 

Helsefremmende oppvekstmiljø for barn og unge i Farsund, i barnehager, skoler og i 

samfunnet generelt. 

 

 

 

 
På oppdagelsestur i Pennefeltet 

 

 

Begrunnelse:  
Å gi barn og unge en trygg oppvekst er en god investering for folkehelsa i fremtiden. Forskning 

viser en klar sammenheng mellom negative erfaringer i barndommen og dårlig helse senere i livet.  

Gode levevaner dannes tidlig i livet og det er derfor viktig at vi legger til rette for gode og 

likeverdige oppvekstsvilkår for barn i Farsund.  Grunnlaget for folks helse legges i tidlige barne- 

og ungdomsår og skal vi gjøre noe aktivt og målrettet for å forebygge helseproblemer og utjevne 

helseforskjeller må vi starte med barna.  

Daglig fysisk aktivitet og sunn mat er viktig både for fysisk og psykisk helse, trivsel og 

læringsmiljø. Røyketallene i Farsund er høye både blant ungdom og gravide og må fokuseres på.  

Frafall i videregående skole er en viktig årsak til at unge faller utenfor arbeidslivet og mister 

folkehelsegevinster som utdanning og yrkesdeltakelse gir. Det er derfor viktig å ha fokus på 

årsaker til at elever faller ut av skolen og aktivt sette inn tiltak som målrettet forebygger frafall i 

skolen.  
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Delmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan måle effekter av tiltak: 
- Andel elever med leseferdigheter på laveste mestringsnivå i 5. klassetrinn (FHI) 

- Frafall i videregående skole (FHI) 

- Fravær – korrigert for feriedager (Skolens statistikk) 

- Grunnskolepoeng – statistikk (Udir) 

- Mobbing på 7. og 10. trinn (FHI) 

- Andel unge uføre under 45 år (FHI) 

- Andel unge som sliter psykisk (Ungdata) 

- Meldinger til barnevernet (Barnevernets tall) 

- Andel unge som er utsatt for vold/trusler om vold (Ungdata) 

- Andel unge som røyker (FHI) 

- Fysisk aktivitet (Ungdata) 

- Tall fra idrettslag 

- Overvekt/fedme (Helsestasjonens tall) 

- Eksperimentering med illegale rusmidler (erfaringer fra Politiet) 

 

 

 

 

 

 

 

- Foreldre som mestrer foreldrerollen 

- Færre barn/unge med overvekt/fedme  

- Økt regelmessig fysisk aktivitet blant barn og unge 

- Redusert terskel for å melde bekymring til barnevernet fra helsestasjon, barnehage, 

skole og i samfunnet generelt.  

- Gode leseferdigheter tidlig i skoleforløpet 

- Flere som fullfører videregående utdanning 

- Redusert forekomst av mobbing 

- Færre unge som sliter psykisk 

- Færre unge som er utsatt for vold/trusler om vold 

- Færre unge som røyker og/eller snuser 

- Færre unge som eksperimenterer med illegale rusmidler  

- Færre unge blir uføre 

- Gode næraktivitetsområder og sosiale møteplasser der folk bor 
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4.2.4 Generell folkehelse  

 
Hovedmål: 
Forebygging av livsstilssykdommer gjennom økt aktivitet, mindre røyking, bedre 

kosthold og bedre evne til egenmestring og håndtering av livskriser  

 

 
Mange veivalg, - snarveier eller litt lengre turer. 

 

Delmål:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrunnelse: 

Flere forhold og valg i det daglige påvirker helsen vår. Manglende fysisk aktivitet kan være 

like helseskadelig som overvekt mens jevnlig fysisk aktivitet er en kilde til overskudd, helse 

og trivsel i hverdagen. Fysisk aktivitet er også nødvendig for normal vekst og utvikling blant 

- Økt fysisk aktivitet i befolkningen  

- Økt egenmestring av hverdagslivets utfordringer og livskriser  

- Færre som ikke kommer seg inn i eller faller ut av arbeidslivet 

- Redusert røyking og bruk av snus 

- Redusert andel med overvekt og fedme 

- Helsefremmende kosthold og ernæring i sammenhenger og på arenaer der 

innbyggerne ferdes, møtes og oppholder seg. 

- Forebygge og redusere fall og fallskader 

- Færre som opplever ensomhet og isolasjon 

- Enklere å skaffe bolig til mennesker med rusproblemer 
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barn og unge og økt fysisk aktivitet kan bidra til at mange helseproblemer både forebygges og 

behandles.  

Det vi spiser og drikker påvirker også helsen vår. Dårlige matvaner kan gi alvorlige 

helseplager mens et sunt og variert kosthold kan bidra til at helseproblemer forebygges og 

behandles. Ofte kan små grep i hverdagen ha stor betydning for helsen vår.  

Bruk av tobakk innvirker både på egen helse og i noen tilfeller også på andres helse. Verdens 

helseorganisasjon (WHO) har beregnet at halvparten av røykerne dør tidligere enn de ville 

gjort som ikke-røykere. Tobakk er en risikofaktor for seks av de av åtte ledende dødsårsaker i 

verden i dag. 

Noen av oss føler seg alene og blir ensomme. Andre mangler helt kontaktnett og blir sosialt 

isolerte. Studier har vist at både sosial isolasjon og ensomhet er knyttet til økt risiko for 

alvorlige sykdommer, hjerte- karsykdommer, demens og tidlig død. 

 

Hvordan måle effekter av tiltak: 
- Lårbensbrudd (FHI) 

- Andel gravide som røyker ved første gangs kontroll hos lege (FHI) 

- Overvekt og fedme, menn ved sesjon (FHI) 

- Foreskriving av sterke smertestillende medikamenter (FHI) 

- Foreskriving av medisiner mot psykiske lidelser (FHI) 

- Foreskriving av sovemidler og beroligende midler (FHI) 

- Unge uføre (FHI) 

- Psykiske symptomer og lidelser (FHI)  

- Andel kommunalt ansatte som røyker (interne tall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

4.2.5 Frivillig innsats  

 
Hovedmål: 
Farsund kommune samarbeider aktivt med frivillige, lag og organisasjoner 

for å fremme folkehelsen i kommunens befolkning. 

 

 

 

 
 
Farsund Frivillig- og Frisklivssentral i Vanse 

 

 

Delmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begrunnelse: 

Store folkehelseutfordringer som ensomhet, psykiske vansker og fysisk inaktivitet kan ikke løses 

av det offentlige men kan motvirkes av aktive nærmiljøer hvor folk stiller opp for 

hverandre og fellesskapet, og trekker flere med i aktivitet og sosiale felleskap.  

1. Flere felles arenaer for samhandling mellom kommunale tjenester og frivillige. 

2. En synlig og tilgjengelig frivilligsentral 

3. En frisklivssentral som gjør frivillige tilbud tilgjengelig for innbyggerne    

4. Formalisert kommunalt samarbeid med frivillig, lag og foreninger  

5. Styrket formelt samarbeidet mellom helse – og omsorgstjenester og den frivillige 

omsorgen 

6. Sykehjem og boliger med heldøgns omsorg er åpnere og mer inkluderende for pårørende 

og frivilliges innsats  

7. Større plass for frivillige i aktivitetstilbudene og til praktisk hjelp  
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Mulighet til å påvirke eget liv, sitt nærmiljø og lokalsamfunn sammen med opplevelse av å bli 

inkludert, kan gi tilhørighet som igjen bidrar til trivsel, bedre helse, sosial støtte og nye 

bekjentskaper. 

Samarbeid med frivillige organisasjoner er lovbestemt i folkehelseloven. I samarbeidet med 

kommunene har frivillige organisasjoner en særskilt rolle som supplement til kommunens 

tjenesteproduksjon. Bak dette ligger en erkjennelse om at kommunene framover er 

avhengig av frivilligheten for å overkomme sine oppgaver på en god måte, samt det faktum at 

deltakelse i frivillig arbeid i seg selv er helsebringende for den frivillige. 

 

Hvordan måle effekten av tiltak: 
- Antall frivillige tilbud i frisklivssentralen 

- Antall samarbeidstiltak mellom kommunen og frivillige 

 
 

4.2.6 Likestilling: 

Hovedmål: 
Farsund er en kommune med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like 

muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.     

 

 
 
Frittstående, forblåst og vindskjevt  
 
Begrunnelse: 

Et likestillings- og diskrimineringsperspektiv på folkehelse handler om hvordan kjønn, sosial 

ulikhet, etnisitet, funksjonsevne, alder, seksuell orientering og religion kan spille inn og kan skape 

ulikheter i folkehelse, livskvalitet og levekår.  

I rapporten "Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller" beskriver forskere hvordan 

tradisjonelle kjønnsroller og manglende likestilling mellom kjønnene kan gi negative følger for 

levekår og folkehelse i vår region1.  

                                                           
1
 "Det gode liv på sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller" Ulla Britt Lilleaas, professor i sosiologi og leder for 

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, forskning.no 
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Likestilling handler også om å se strukturerer i samfunnet som bidrar til skjevfordeling av 

livsvilkår og helseutfordringer. For eksempel kan et kjønnsdelt arbeidsmarked ha sammenheng 

med høyere sykefravær hos kvinner enn hos menn. 

Funksjonshemmede kommer dårligere ut enn befolkningen for øvrig når det gjelder fysisk og 

psykisk helse.2Årsakene til en høyere helserisiko i denne gruppen handler både om situasjonen de 

er i og de barrierer de møter i det daglige. 

Også homofile og lesbiske skiller seg negativt ut når det gjelder psykisk helse, selvmordsforsøk, 

ensomhet og tilfredshet med livet.3  

I tillegg til at en del innvandrere kan ha sosiale og økonomiske levekår som er knyttet til økt 

sykdomsrisiko opplever mange innvandrere ekstrabelastninger som kommer av at de er 

innvandrere. Å starte et nytt liv i et nytt samfunn er en krevende prosess der psykiske og 

psykosomatiske lidelser kan virke hemmende på prosessen.  

 

Delmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan måle effekter av tiltak: 
- Sysselsatte kvinner og menn som arbeider innenfor ulike yrker (SSB) 

- Andel kvinner i heltidsstillinger (SSB) 

- Politisk deltakelse for kvinner (SSB)  

- Menns og kvinners brutto inntekt (SSB) 

 

 

 
 

                                                           
2
 Jorunn Ramm, SSB 2010 

3
 UniHelses levekårsrapport om lesbiske, homofile og bifiles (lhb) levekår i Norge (2013) 

- Tilrettelagt og tilgjengelige tilbud for innbyggere med funksjonsnedsettelser 

- Innvandrere deltar og er inkludert i barnehage, skole, arbeidsliv, fritid og politikk 

- Innbyggere med funksjonsnedsettelser deltar og er inkludert i barnehage, skole, 

arbeidsliv, fritid og politikk 

- Flere kvinner jobber heltid  

- Høyere andel kvinner i politiske styrer, råd og utvalg 

- Mindre forskjell mellom menns og kvinners brutto inntekt  

- Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked  
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Vedlegg: Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirknings-

faktorer i kommunen 

1. Befolkningssammensetning og befolkningsutvikling.  

1.1 Framskrivninger 

 
 
Figur 1: Befolkningsframskriving Farsund 2014-2035 (kilde SSB) 
 

 2014 2015 2020 2025 2030 2035 

0 år 91 104 113 116 113 110 

1-5 år 556 538 575 616 615 598 

6-12 år 821 838 844 851 917 926 

13-15 år 453 408 365 371 375 404 

16-19 år 573 588 491 501 463 496 

20-44 år 2815 2834 2863 2833 2877 2855 

45-66 år 2657 2674 2756 2782 2784 2742 

67-79 år 1083 1134 1316 1369 1370 1437 

80-89 år 370 369 399 512 642 701 

90 år eller eldre 97 85 94 87 112 153 

Sum: 9516 9572 9816 10038 10268 10422 

 
Figur 2: Befolkningsframskriving fordelt på aldergrupper Farsund (kilde SSB) 

 

Demografisk utvikling påvirker folkehelsen og samfunnets bæreevne. Farsund har utfordringer 

knyttet til befolkningsutviklingen. Kommunen har allerede en høyere andel eldre over 80 år enn 

landsgjennomsnittet.  Framskrivingen av befolkningsutviklingen viser en markert økning i 

andelen innbyggere over 67 år. Størst utslag ser dette ut til å gi fra ca. 2015 til 2020. For 

innbyggere 80 – 89 år ser det ut til å bli en markant økning fra 2015 til 2025 og nesten en dobling 

fra 2014- 2035.  
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Personer i yrkesaktiv alder, 20-66 år, holdes stabilt i hele perioden frem mot 2030, slik at det vil 

bli større forskjell mellom andel innbyggere som kan yte hjelp og de som har behov for tjenester. 

Et økende antall eldre gir sannsynligvis kommunen økte utgifter og utfordringer.  

 

  År 2012 2015 2020 2025 2030 2040 

Antall 

demente 141 142 159 186 222 278 

 

Figur 3: En økende andel eldre vil også medføre en betydelig økning i antall demente.
4
 (SSB) 

 

1.2 Flytting: 

 

 
 
Figur 4: Innflytting, utflytting og nettoinnflytting Farsund i perioden 2003- 2013 (kilde SSB) 

 

Fra 2011 har andelen innflyttinger til Farsund vært større enn andelen utflyttinger. Utfordringen er 

hvordan kommunen kan påvirke og styrke denne utviklingen. Her må det ses på tiltak som kan 

gjøre det attraktivt for unge familier å etablere seg i Farsund, både utflyttet ungdom og ungdom 

uten tilknytning til Farsund.  Å være en god bokommune er grunnleggende for å kunne tiltrekke 

seg nye innbyggere og det er derfor viktig å finne tiltak som kan få Farsund til å framstå som et 

attraktivt bosted.  

                                                           
4
 Andel demente beregnet ut fra: 

65-69 år- 0,9 %, 70-74 år- 2,1 %, 75-79 år- 6,1 %, 80-84 år- 17,6 %, 85-89 år- 21,7 %, 90 år + - 40,7 % (SSB) 
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1.3 Etnisitet: 

 

Figur 5: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre − kjønn samlet, totalt, andel i prosent 

(FHI) 

Figuren viser at Farsund har en lavere andel av befolkningen enn både fylket og landet som er 

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Farsund har også en mindre økning i perioden 

2007- 2013 enn det fylket og landet har. 

 

Figur 6: Landbakgrunn, prosentandel av befolkning (FHI) 

Figuren viser at hoveddelen av innbyggere i Farsund som er innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre har sin bakgrunn fra Europa. Den nest største gruppen har sin bakgrunn fra 

Asia med Tyrkia. Arbeidet med inkludering av etniske minoriteter er en viktig del i 

folkehelsearbeidet. Innvandring innebærer spennende muligheter dersom lokalsamfunnet og 

arbeidslivet håndterer kulturelt og etnisk mangfold på en god måte.  
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2 Oppvekst og levekår  

2.1. Barnehage 

 
Figur 7. Dekningsgrad barnehage 2012. (kilde kostra) 

Farsund ligger over både gjennomsnittet i landet og i Vest - Agder fylke i forhold til 

barnehagedekning med en dekningsgrad på 91,9 %.  

 

Figur 8. Barn i barnehager etter alder 2012. (kilde kostra) 

Figuren viser at det er få barn under ett år i barnehage i Farsund. Flest barn i barnehage er det i 

aldersgruppen 3-5 år. 

2.2. Skole 

Farsund har fire kommunale grunnskoler, en privat grunnskole og et voksenopplæringssenter. I 

kommunen ligger også to videregående skoler, en i Farsund og en i Vanse. Den interkommunale 

pedagogisk psykologiske tjenesten i Lister er lokalisert til Farsund.  

 

Forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanningsnivået og helsesituasjonen i 

befolkningen. Utdanning, arbeid og inntekt bestemmer mye av de levekår menneskene lever under 

gjennom livsløpet, og dermed også helsebelastninger eller helsefremmende forhold. Grunnlaget 
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for muligheter og valg den enkelte har i forhold til utdanning og yrkesvalg legges i stor grad i 

grunnskolen.  

 

 

Figur 9. Leseferdigheter på laveste mestringsnivå 5. klassetrinn 2007 – 2013 (andel) (kilde FHI) 

Andel elever med leseferdigheter på laveste mestringsnivå i 5. klassetrinn har ligget over 

gjennomsnittet i landet og også over gjennomsnittet i Vest Agder fylke fra 2009 til 2012. Siste tall 

fra FHI for 2013 viser at Farsund nå ligger på nivå med gjennomsnittet i landet. I forbindelse med 

kartleggingen opplyser barnevernet at de i sitt arbeid møter flere barn og unge med lese- og 

skrivevansker. De erfarer at disse barna ofte får vansker og faller utenfor i skolesammenheng fra 

4. klasse og opplever at tilpasset hjelp settes inn for sent. NAV erfarer at flere som faller ut av 

arbeidslivet har lese- og skrivevansker som en del av sitt utfordringsbilde. 

 

Figur 10. Figuren viser antall elever med spesialundervisning etter årstrinn og tid i Vest Agder.  
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Det antas at tall for Farsund kommune er sammenfallende med tallene fra fylket. Dataene viser en 

markant økning av spesialpedagogisk hjelp fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Andelen elever 

som mottar spesialundervisning er størst på 9. og 10. klassetrinn. Tallene fra Vest Agder viser lite 

samsvar med ambisjonen om tidlig innsats i forhold til barn og unge som har problemer i skolen. 

Det kan se ut som at spesialundervisningen først iverksettes når den enkelte elev har et klart 

definert problem.  

Skolevegring5 er en utfordring for skolen og for skolens samarbeidspartnere. Forskning viser at 

tidlig oppdagelse og rask igangsettelse av tiltak bedrer prognosen for denne elevgruppen. Satsing 

på forebygging og tidlig intervensjon ved skolevegring og bekymringsfullt elevfravær, vil være 

viktige strategiske initiativer for å nå dette målet. I Farsund mangler det en felles plan for hvordan 

man kan forebygge og intervenere ved bekymringsfullt elevfravær i grunnskolen.  

 

Figur 11. Frafall videregående skole andel (prosent)(kilde FHI) 

Frafallet i videregående skole i Farsund viser store variasjoner mellom årskullene. Det ligger 

lavere enn gjennomsnittet i landet i perioden 2005 – 2010 mens det i 2009-2011 ligger over både 

landet og fylket for deretter å falle under både landet og fylket i 2010-2012. 

Forskning har vist at det er en sammenheng mellom utdanningsnivået og helsesituasjonen i en 

befolkning. Frafall i videregående skole er kanskje den viktigste årsaken til at unge faller utenfor i 

arbeidslivet og dermed mister de folkehelsegevinster som utdanning og yrkesdeltakelse ser ut til å 

gi.  

                                                           
5
 Skolevegring har blitt definert på ulike måter. To eksempler på definisjoner kan være:  

«Vegring initiert av barnet mot å gå på skolen, bli der hele skoledagen, eller en kombinasjon 
av begge» (Kearney og Silverman, 1996:345). 
 
«Vansker med å gå på skolen, assosiert med følelsesmessig ubehag, spesielt angst og 
depresjon» (King og Bernstein, 2001:197). 
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2.3. Utdanningsnivå 

Forskning viser klar sammenheng mellom utdanningsnivå og helsesituasjon.6 Tall fra 2009 viser 

at menn med universitets- eller høgskoleutdanning kan forvente å leve 6 år lengre enn menn med 

grunnskole. For kvinner er forskjellen 5 år (Steingrímsdóttir, 2012) 7. I Norge har levealderen økt 

for alle utdanningsgruppene siden 1960-tallet, men gruppene med lang utdanning har hatt den 

beste utviklingen. Antakelsen er at utdanning bestemmer de levekårene menneskene lever under 

gjennom livsløpet, og dermed også hvilke helsebelastninger eller helsefremmende forhold 

personene utsettes for.  

Den største helseforskjellen finnes mellom de som fullfører videregående skole og de som faller 

ut av videregående skole.  De som har lav utdanning tjener oftest mindre, har færre jobber å velge 

mellom, har tyngre arbeid, mindre varierte arbeidsoppgaver og mer skiftarbeid.  Forsking viser at 

de samme personene trimmer mindre, har oftere overvekt, røyker mer, har oftest dårligere bosted, 

blir hyppigere sykemeldt og tidligere uføretrygdet, samt lever kortere. Flere studier viser at folk 

med høyere utdanning er mer aktive, spiser sunnere og røyker i mindre grad. Det kan være flere 

forklaringer på hvordan utdanning påvirker helseatferden i befolkningen. 

En antakelse er at høyt utdannede vil være mer tilbøyelig til å ta til seg kunnskap og informasjon 

om hva som er god helseatferd (og visa versa). En slik forklaring innebærer at utdanning skaper 

verdier og normer som igjen påvirker holdningene til helseatferd og skadelige miljøfaktorer. 

Sammenhengen mellom utdanning og helse kan også skyldes at lavt utdannede har dårligere 

økonomi noe som begrenser muligheten for å kunne velge en sunn helseatferd. Utdanning 

påvirker med andre ord økonomien som igjen legger begrensninger på mulighetene til en sunn 

helseatferd.  

En annen forklaring kan være at lavt utdannede ofte ender opp i arbeid som er mer fysisk eller 

miljømessig belastende og at en belastende arbeidssituasjon kan være en faktor som påvirker 

helseforskjellene. 

 

 

Figur 12: Figuren over er basert på Elstad (2008) og er et forsøk på å illustrere sammenhengene 

mellom utdanning og helse 8.  De tykke pilene viser de sammenhengene som er best dokumentert. 

                                                           
6
 Telemarksbarometeret – Telemark fylkeskommune/Fylkesmannen i Telemark 

 
7
 Steingrímsdóttir OA, Ø Næss, JO Moe, EK Grøholt, DS Thelle, BH Strand BH og K Bævre (2012): Trends in life 

expectancy by education in Norway 1961-2009, European Journal of Epidemiology, 27(3), 163-71.  
8
 Elstad (2008): Utdanning og helseulikheter. Problemstillinger og forskningsfunn. Helsedirektoratet IS-1573. 
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Figur 13. Figuren viser andel kvinner og menn med høyere utdanning i prosent 2013 (kilde SSB).  

Figuren viser at kommunen har en lavere andel innbyggere med høyere utdanning både blant 

kvinner og menn enn sammenlignet med fylket og landet for øvrig og at det er en større andel 

kvinner enn menn med kort universitets/høyskole utdanning mens menn ligger høyere på de lange 

universitets/høyskoleutdanningene. 

I Ungdata undersøkelse i 2011 svarer 60 % av elevene i ungdomsskolen i Farsund at de tror at de 

vil ta høyere utdanning. Tallet for landet er 59%. I samme undersøkelse foretatt i 2014 svarer 58 

% i Farsund at de tror de vil ta høyere utdanning mens tallet for landet er 61 %. 

 

Figur 14. Andel elever i Farsund som tar studieforberedende og yrkesfag skoleåret 2012- 2013 og 

2013-2014.  
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Figur 16 viser at det fra skoleåret 2012-2013 til skoleåret 2013-2014 er en markert økning i 

andelen elever i Farsund som velger studieforberedende men vi ligger fremdeles under Vest 

Agder fylke og landet.9 (kilde PULS 

Fordeling vg1 

skoleåret 2012-13 

Farsund 

samlet 
Stud. 

spes 

Bygg og 

anlegg 

Design og 

håndverk 
Elektro 

Helse og 

oppvekst 

Restaurant 

og matfag 

Teknikk og 

ind. Prod 

Farsund 155 63 18 6 8 22 6 26 

Lista 

ungdomsskole 
91 

28 

(31 %) 

11 

(12 %) 
  6 16   

19 

(21 %) 

Farsund barne og  

ungdomsskole 
55 

32 

(58 %) 

6 

(11 %) 
    6   

7 

(13 %) 

Figur 15. Figuren viser studieretningsvalgene vg1 for skoleåret 2012-2013 fordelt på elever fra 

Lista ungdomsskole og Farsund barne og ungdomsskole. 10 (Kilde: PULS) 

 

58 % av elevene ved Farsund barne og ungdomsskole velger studiespesialisering mens 31 % av 

elevene ved Lista ungdomsskole velger dette. Det er dermed en tydelig forskjell mellom disse to 

skolene ift andel elever som velger en yrkesrettet videregående utdanning dette året. 

   

2.4. Arbeid 

 

 

Figur 16: Arbeidsledighet − andel i prosent fordelt på aldergrupper 2012 (Kilde SSB) 

                                                           
9
 I tolkningen av disse må det tas flere forbehold ift tallene. Elevtallet inkluderer elever med omvalg, både fra 

Farsund, Vest-Agder og nasjonalt og det er ikke mulighet til kun velge elevene som kom rett fra 10. trinn. 
Forholdstallene for Vest-Agder og nasjonalt vil derfor være relativt riktige, men for Farsund kommune kan det gi 
utslag om en forholdsvis stor andel elever med omvalg et år velger enten studieforberedende eller yrkesfag. 
I tallene er det ikke mulighet til å finne elever som går på privatskoler, f.eks KVS Lyngdal 
Tallene er altså ikke helt korrekte, men gir noen indikasjoner.  
 
10

 Tallene inkluderer også elever med omvalg (går vg1 på nytt), slik at tallet på 155 elever totalt kan være litt 
høyere enn det som gikk ut av grunnskolen. For antall under 6 er valgene ikke fordelt på avgiverskole.  
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Figur 17: Registrerte arbeidsledige etter alder og tid – mai 2010- mai 2014(Kilde SSB) 

Figur 16 viser at andelen arbeidsledige i Farsund ligger under gjennomsnittet i landet og i fylket 

for alle aldergrupper. I figur 17 viser tallene at det er de unge mellom 15- 29 som har den høyeste 

ledigheten. Samtidig er nedgangen i ledighet gjennom perioden størst for denne gruppen. 

 

Figur 18. Andel deltidsansatte fordelt på kjønn og andel kvinner sysselsatt i offentlig sektor 2011 

(kilde SSB) 

SSB sine indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene for 2011viser at Farsund kommune har 

utfordringer knyttet til de kvinnelige innbyggernes deltakelse i yrkeslivet.  

Figuren viser at det er færre menn som jobber deltid i Farsund enn i fylket og i landet. Når det 

gjelder deltidsansatte kvinner så har nesten halvparten av sysselsatte kvinner i alderen 20-66 år 

deltidsjobb, noe som er høyere enn gjennomsnittet i fylket og betydelig høyere enn gjennomsnittet 

i landet. Kommunen har også en svært høy andel kvinner som arbeider i offentlig sektor. 
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Figur 19. Figuren viser fordelingen av ansatte i forhold til stillingsstørrelser i Farsund kommune, 

helse og omsorg totalt og enheter med turnus innenfor helse og omsorg, 2013. 

Farsund kommune har en stor del av stillinger innen offentlig sektor i kommunen.  

Figuren viser at den laveste andelen fulltidsansatte innen Farsund kommunes ansatte finner vi 

innen turnustjenestene i helse og omsorg. Dette er typiske kvinnearbeidsplasser med svært få 

menn ansatt.  

 

 

Figur 20. Stillingsstørrelse etter kompetansenivå, 2013. 

Figuren viser forskjeller og sammenhenger mellom utdanning og stillingsstørrelser og viser at det 

blant ansatte med høyskoleutdanning er 40,4 % som jobber fulltid mens det blant fagarbeidere 

bare er 9,2 % og blant ufaglærte kun 1 % som arbeider fulltid. Flest ansatte finner vi i gruppa som 

går 50-75 % stilling. 
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Sommeren 2013 ble Farsund kommune med i et prosjekt i samarbeid med Likestilte kommuner 

som skal identifisere årsaker til ønsket deltid, vurdere tiltak og motivere for å få ansatte til å øke 

sin stillingsstørrelse. En spørreundersøkelse om deltid og alternative turnuser blant ansatte 

innenfor helse og omsorg høsten 2013, som er en del av dette prosjektet, fikk svar fra 259 fast 

ansatte og 24 midlertidige ansatte/vikarer, noe som er en svarprosent på 73 %.  

 

Figur 21. Ønsker/ikke ønsket stillingsprosent, 2013. 

I undersøkelsen ble ansatte spurt om ønsket stillingsprosent. Figuren over viser at halvparten av 

respondentene er fornøyd med den stillingsprosenten de har mens så mange som 47 % ønsker en 

høyere stillingsprosent enn det de har i dag.  

2.5. Inntekt 

 

Figur 22. Gjennomsnittlig inntekt for kvinner og menn i 2012. (kilde FHI) 

Gjennomsnittlig brutto inntekt for kvinner ligger lavere i Farsund enn sammenlignet med både 

fylket og landet, mens den for menn i Farsund ligger over gjennomsnittet i Vest Agder, noe som 

gjør forskjellen mellom kjønnene ift lønn større enn i landet og i fylket.  
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Figur 23. Husholdninger med lavinntektsgrense EU 60, andel i prosent.(kilde FHI) 

Figuren viser at Farsund har hatt en lavere andel husholdninger med lavinntektsgrense enn 

husholdninger både i landet og Vest-Agder fylke men at kommunen i 2011 ligger høyere enn både 

landet og fylket.  

 

Figur 24. Median Inntekt11 i husholdninger (kilde FHI). 

Figuren viser at husholdninger i Farsund har en høyere median inntekt enn husholdninger har i 

gjennomsnitt både i landet og i fylket. 

                                                           
11

 Median inntekt i husholdninger (etter skatt). Med inntekt menes yrkesinntekter, kapitalinntekter, 
skattepliktige og skattefrie overføringer i en husholdning i løpet av kalenderåret. Studenter er ikke inkludert. 
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Figur 25. Lavinntekt (husholdninger) − EU60, andel (prosent), 201112 (kilde FHI) 

Figuren viser at i Farsund er andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt 

høyere enn i landet som helhet og gjennomsnittet i fylket. 

 

Figur 26. Andel uføretrygdede 18-44 år (prosent) (kilde FHI) 

Farsund ligger over gjennomsnittet i landet men under gjennomsnittet i fylket i forhold til 

uføretrygdede under 45 år.  

                                                           
12

 Personer i husholdninger med inntekt under henholdsvis 50 % og 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet 
etter EU-skala. Årlige tall.  
EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og 
sammensetning. Ulike ekvivalensskalaer vektlegger stordriftsfordeler ulikt. EU-skalaen er mye brukt, og i følge 
den skalaen må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til en enslig for å ha samme økonomiske 
levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en husholdning på to voksne og to barn må ha en inntekt 
som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som en enslig for å ha det like bra økonomisk i følge EU skalaen.  
Studenthusholdninger er ikke inkludert. 
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Landsomfattende undersøkelser viser at halvparten av uførepensjonistene trygdes på grunn av 

psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Agderfylkene har den høyeste andelen av disse, som for 

uførepensjonering av personer generelt. Agder har også den høyeste andelen som ble trygdet på 

grunn av sykdommer i muskel/ skjelett, på grunn av nervesykdommer og på grunn av skader13.  

Utdanning er viktig for hvilke muligheter folk har for å kunne forsørge seg gjennom eget arbeid. 

Flere undersøkelser viser at personer med lite utdanning har vesentlig høyere sannsynlighet for å 

bli uføretrygdet enn de som har noe mer utdanning 14og de største forskjellene finner vi blant de 

som uførepensjoneres i ung alder. 

I noen grad reflekterer disse sammenhengene at noen uføre, spesielt unge uføre, også har slitt i 

skolesammenheng. Ansatte ved NAV Farsund opplyser at flere av de som har kontakt med NAV 

har lese-/skrivevansker. Noen av disse faller ut av arbeidslivet når det skjer endringer i oppgaver 

som krever at ansatte i større grad må beherske lesing og skriving.  Mange sliter også med å 

kunne ta fagbrev pga sine lese og skrivevansker. Ansatte ved NAV har derfor økt fokus på 

kartlegging av lese- og skrivevansker i sitt møte med personer som har falt ut av skole/arbeid.  

En studie fra Universitetet i Bergen omhandler «sosial arv» i forhold til uføretrygd.  Studien viser 

at jo lenger barn bor hjemme med en uføretrygdet far eller mor, jo større er sannsynligheten for at 

barnet selv blir en trygdemottaker 15. Sannsynligheten for å bli ufør kan se ut til å være påvirket av 

sosiale normer som etableres i familiene.  

 

Figur 27: Andel sosialhjelpsmottakere 18- 24 år og 25- 66 år.  

Figuren viser at Farsund har en lavere andel sosialhjelpsmottakere i begge alderskategorier enn 

gjennomsnitt for Vest – Agder og landet. 

                                                           
13

 Rapport 8/05 Unge uførepensjonister Hvem er de og hvor kommer de fra? MORTEN BLEKESAUNE, Institutt 
for  forskning om oppvekst, velferd og aldring 
14

 NOS B 932 1990; Dahl m.fl. 1995; Hansen 1998; Holte, Krogstad, Magnus (2000). Dahl m.fl. (1995) 
15

 Is Recipiency of Disability Pension Hereditary? Espen Bratberg, Øyvind Anti Nilsen, Kjell Våge , Universitetet I 
Bergen April 30, 2012. Studien har undersøkt et utvalg bestående av 258.000 far- og barn-par og 289.000 mor-
og-barn par. Undersøkelsen viser at for alle barn er sannsynligheten for å bli uføretrygdet før man fyller 40 år 3 
prosent for sønner og 5 prosent for døtre. For barn som har en uføretrygdet mor eller far, øker sannsynligheten 
med hele 29 prosent for sønner og 21 prosent for døtre. Barn som var under 15 år da mor eller far ble 
uføretrygdet, har 6,5 prosent større sjanse for å bli uføretrygdet enn andre barn i samme alder.  
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2.6. Familieforhold/ oppvekst 

 

Figur 28. Andel eneforsørgere under 45 år (prosent) (kilde FHI) 

Figuren viser at Farsund har en lavere andel eneforsørgere enn sammenlignet med både landet og 

Vest- Agder fylke og at andelen har gått ned fra 2007- 2009.  

 

Figur 29. Andel barn av eneforsørgere (prosent) (kilde FHI) 

Andelen barn av eneforsørgere er også lavere i Farsund enn i landet og fylket og andelen har gått 

ned fra 2006-2008.  

De aller fleste barn i Farsund har en trygg og god oppvekst. Rapporten fra ungdata16: ”SYKT 

BRA” baserer seg på svar fra totalt 40.473 ungdommer fordelt på 101 av landets kommuner hvor 

ungdommen har fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de 

driver med i fritida.  Farsund kommune gjennomførte undersøkelsen i 2010/2011 da 361 

                                                           
16

 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjema-undersøkelser blant elever på 
ungdomstrinnet og i videregående opplæring.  
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ungdommer på ungdomstrinnet svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 83. Ny 

undersøkelse i ungdomsskolen i 2014 hadde svarprosent på 89. 

 

Andelen unge som er aktiv i fritidsorganisasjoner er høyere enn landsgjennomsnittet mens andel 

som bruker mye tid på datamaskinen ligger godt under landsnittet.   

Samtidig som unge i Farsund ligger litt under landsnittet i skoletrivsel sier allikevel over 90 % at 

de trives på skolen mens de er mindre fornøyd med lokalmiljøet enn landsgjennomsnittet.  

Farsund kommer dårligere ut i undersøkelsen sammenlignet med landsgjennomsnittet ift andelen 

som tror de vil ta høyere utdanning.  Samtidig er andelen ungdommer som har en fortrolig venn 

lavere enn landet og andel som har brukt hasj eller marihuana siste år(2013/2014) ligger på 

landsgjennomsnittet.  

Det er færre i Farsund enn landsgjennomsnittet som er fornøyd med helsa og fornøyd med 

utseendet sitt. Det er allikevel færre unge som er plaget med depressivt stemningsleie enn 

landsgjennomsnittet, samtidig som flere ungdommer i Farsund opplyser at de plages av mobbing 

og ensomhet enn gjennomsnittet i landet. 

 

Ansatte i barnevernet er de som i det daglige møter barn og foreldre med ekstra behov for bistand 

og oppfølging. De beskriver at de opplever en økning av umodne foreldre blant de foreldrene de 

møter men der umodenhet ikke nødvendigvis handler om alder.  Barnevernet møter også foreldre 

som selv har vokst opp med rus, psykisk uhelse og / eller generell omsorgssvikt.  Dette er ofte 

foreldre som selv har «falt utenfor» i forhold til utdanning, arbeid og økonomi og som sliter med å 

mestre foreldrerollen. Ofte er problemene kombinert med psykiske lidelser. Barnevernet møter 

også innvandrerforeldre som strever med grensesetting og oppdragelse innenfor det norske 

samfunnet. Det er også en del traumatiserte foreldre blant innvandrere og asylsøkere.  Økende 

forekomst av vold i oppdragelsen ses også i Farsund men andelen er likevel relativt lav 

sammenlignet med andre samarbeidskommuner i Lister. 

Også barnehageansatte opplever foreldre som sliter med å sette grenser for sine barn. De opplever 

også at barn med skilte foreldre er urolige og viser frustrasjon når de stadig skal flytte mellom to 

hjem. Barnehageansatte opplever også en trend der barn stadig får mange og dyre ting, for 

eksempel klær. Det oppleves et fokus på dyre «merkeklær» helt ned i barnehagealder, spesielt 

blant jentene. Dette kan noen ganger medføre at enkelte barn føler at de faller utenfor gjengen 

dersom de ikke har de riktige klærne. 

 

Ansatte i barnehagene opplyser at de er bekymret for foreldrenes økte bruk av data/Ipad for å 

aktivisere barn ned i barnehagealder. De opplever også at barnehagebarn forteller at de får spille 

voldelige spill med 18 års grense. Fra barnehagene er det et ønske om mer bevisste holdninger og 

valg blant foreldrene i forhold til barnas bruk av data.   

Barnevernet beskriver også økt spillavhengighet hos unge. Noen kommer seg ikke på skolen og 

lever et liv der de snur døgnet, - med foreldre som ikke mestrer å sette klare og konsekvente 

grenser. Barnevernet opplever også at det kan se ut som at skolen i noen tilfeller «ser i gjennom 

fingrene» ift fravær som det raskt bør tas fatt i. Foreldre til flere av disse barna har ofte dårlig 

erfaring med skolen selv, - noe som vanskeliggjør å få til et godt samarbeid.  

 

Barnevernet beskriver at det noen ganger ytes mye «hjelp» fra mange instanser sammen med 

barnevernet, som BUP, voksenpsykiatri, psykisk helse, DPS osv. - men at hjelpen ofte blir 

fragmentert med manglende konkrete mål, manglende koordinering av tiltakene og manglende 

evaluering. Kvello metoden i barnehagene fremheves som en positiv og god måte for tidlig 

identifisering av barn med behov for oppfølging og der oppfølgingen koordineres og målrettes.  

Barnevernet opplever at det fremdeles er en høy terskel for å melde bekymring til barnevernet fra 

ansatte i helsestasjon, barnehage, skole og i samfunnet generelt. Pr. 1. november 2013 fordelte 

meldingene seg slik: 
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Figur 30. Andel meldinger til barnevernet 2013 (pr. 1. november 2013) fordelt på meldere. 

Oversikten viser at den største delen av meldingene kommer fra barnevernet selv og fra foreldre. 

Naboer og andre offentlige instanser står også bak en betydelig del av meldingene. Det er 

påfallende få meldinger fra skole og barnehage tatt i betraktning av at dette er arenaer som treffer 

barna jevnlig over lang tid.   

Alderen på barn som meldes for første gang til barnevernet i Farsund er høyere enn resten av 

samarbeidskommunene i Lister. De fleste barn som meldes til barnevernet er i alderen 8 – 14 år.  

Det betyr at problematikk og varighet av vansker ofte er blitt omfattende.  

I Farsund er barnet oftest i skolealder før tiltak iverksettes. Likevel ser vi nå en utvikling der 

mindre barn meldes inn. Dette har trolig sammenheng med Tidlig innsats – Kvello i barnehagene, 

samt et proaktivt informasjonsarbeid fra barnevernet.  

Generelle tilpasningsvansker som manglende skolegang, manglende jobb /dagtilbud, ofte henvist 

psykisk helse, eller rusrelaterte vansker er oftest begrunnelser for å sette inn tiltak. Forekomst av 

familievold, umodenhet og seksualisert vold er andre grunner for igangsetting av barneverntiltak. 

 

2.7. Boforhold       

I forhold til innbyggere med problematikk knyttet til rus/psykiatri er det en utfordring å finne 

boliger. Noen av disse har en historie med seg som gjør at det er vanskelig, om ikke umulig, å 

finne utleiere som er villige til å inngå et leieforhold. Livskvalitet for denne gruppen er vanskelig 

å få til, noen ønsker ikke å motta hjelp og den hjelpen som gis kunne med fordel vært mer 

samordnet.  

3. Miljø: 

3.1. Fysisk miljø 

Drikkevann: 

Andelen personer tilknyttet vannverk med 12 analyserte prøver og med tilfredsstillende resultater 

mht. E. coli, ser ut til å være høyere i Farsund enn landsnivået. Dette gjelder den delen av 

befolkningen som er tilknyttet rapportpliktig vannverk.(Kilde FHI) 
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Utfordringer framover vil være: 

 desentraliserte avløpsutslipp som kan skape forurensing   

 bygging rundt vannreservoar som kan skape mulig forurensing av drikkevannskilder  

 aldring av vann og avløpsnett øker også fare for lekkasje og fare for innsug 

 asbestledninger som må skiftes ut 

 klimaendringer krever stor nok kapasitet i overvannsnettet der for mye overvann i avløp 

kan gi overløp og forurensing av overflatevann. 

 

Inneklima skoler og barnehage: 

Jevnt over er inneklimaet på skoler og barnehager i kommunen bra og det jobbes kontinuerlig 

med å avklare forhold som skulle tilsi at dette ikke er tilfelle. Kommunen foretar målinger med 

klimalogger på CO2, relativ fuktighet og temperatur. I tillegg kan kommunen foreta målinger på 

støy og lys. I 2013 hadde arbeidstilsynet tilsyn ved Vanse barneskole og Borhaug skole med tanke 

på luftkvalitet/ventilasjon. Ved Vanse skole ble det opprettet sak med tanke på luftkvaliteten i 

Gaiabygget. Arbeidstilsynet vurderer ventilasjonsanlegget slik det er i dag som ikke godt nok. Det 

ble som følge av tilsynet ble gjennomført målinger i alle rom på begge skolene med klimalogger. I 

tillegg ble det tatt lysmålinger i alle rom. 
 

Radongass i boliger: 

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man 

utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er 

omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre 

bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og 

innenfor anbefalte grenseverdier. Farsund kommune hadde i 1995 et omfattende prosjekt med 

radonmålinger i private og offentlige bygg. Det ble gjennomgående målt lave verdier. 

Grenseverdiene for tiltak ble endret i 2011 og Farsund kommune hadde i 2013 et prosjekt med 

radonmålinger i alle offentlige bygg og gjennomgang av radonmålinger i private barnehager mv. 

Også her ble det målt gjennomgående lave verdier.  To steder med verdier over tiltaksgrensen 

medførte tiltak og kontrollmålinger.  

 

Tilrettelegging for fysisk aktivitet: 

Tilrettelegging for fysisk aktivitet der mennesker bor er et viktig redskap for å øke den fysiske 

aktiviteten.  I Helsedirektoratets rapport Fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet 

– en oppdatering og revisjon, beskrives hvordan anleggstypene aktiviserer ulikt. Bruken av 

anleggstyper som turstier, private helsestudio, lysløyper og vekt- og styrkerom øker i perioden 

1999-2009. Dette er anleggstyper som er åpne og lett tilgjengelige for individuell bruk, og som 

tilrettelegger for aktivitet utenfor idrettslagene.  

I perioden 1999 – 2011 er det blitt en mindre andel av befolkningen som bruker tradisjonelle 

idrettsanlegg og det har skjedd en tydelig endring der færre deltar i lagidretter og der flere 

benytter seg av utendørs trening. Aldersprofilene for brukerne viser at turstier og lysløyper 

aktiviserer mange oppover i aldergruppene, mens private helsestudio og vekt- og styrkerom, 

aktiviserer den største andelen i aldersgruppen 15-24 år.17  

Innbyggerne i Farsund har god tilgang på store friluftsområder og flere av disse er tilgjengelige 

også fra rullestol eller med barnevogn. Det er ryddige og merkede turløyper i nærhet av 

boområder, langs strender og innenfor rimelig nærhet av der innbyggerne lever og bor, muligheter 

                                                           
17

 Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og 
Kolbjørn Rafoss, 2012 
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for skiløyper, bademuligheter nær sentrum og utenfor sentrum samtidig som isbane og 

skatemuligheter gir muligheter til varierte fysiske aktiviteter for ungdom.  

Samtidig er det utfordringer i forhold til tilrettelegging for økt hverdagsaktivitet ved at innbyggere 

skal kunne ta seg til og fra barnehage, skole, arbeid og aktiviteter på sykkel og til fots på en trygg 

og sikker måte. Dette er viktig tema i Sykkelplanen som nå er under arbeid. 

I kartleggingen i forbindelse med planarbeidet har det fra Ungdomsrådet i Farsund kommet fram 

behov for møteplasser for ungdom der de kan bedrive fysisk aktivitet i uorganisert form uten at 

det konkret er kartlagt hvilke typer aktiviteter dette handler om.  

 

 

 

 

 

Barn og ungdom tilbringer stadig mer av sin tid i offentlige institusjoner. Barnehage, skole og 

skolefritidsordning (SFO) utgjør derfor i dag kanskje de viktigste arenaer for barns lek og fysiske 

utfoldelse. Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag, og 

aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet (FHI - 2011). Dersom dette målet skal kunne nås 

må barnehagers og skolers uteområder tilrettelegges på en måte som inviterer til fysisk for 

aktivitet for barn og unge med ulike interesser. 

I tilknytning til skolene i Farsund finnes opparbeidede uteområder som skal stimulere til aktivitet 

både i løpet av skoledagen og på fritida. Disse anleggene er forbeholdt skolene i skolenes 

åpningstid inkludert SFO-tida. Utover denne tida står anleggene til disposisjon for kommunens 

innbyggere. Alle skolene har ballbinge og ballbaner i tillegg til lekeapparater av forskjellig slag 

som utfordrer barnas motorikk. Her er det også oppmerkede lekeområder og områder med mer 

kupert terreng.  Krav til sikring og kontroll av områdene og apparatene medfører at det er 

betydelig kostnader knyttet til opprettelse og drift av disse områdene. Man må likevel hevde at det 

er gode investeringer når man ser på den aktivitet det generer både i og utenfor skoletida. 

Status nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet.  

Farsund kommune har mange områder som er tilrettelagt for fysisk aktivitet i tilknytning til 

skoler, byggefelt og store arbeidsplasser.   

Det være seg idrettsanlegg, skoleanlegg, lekeplasser, turløyper etc. Flere av de større anleggene så 

som skoleplassene, er rene kommunale anlegg mens andre anlegg igjen er bygd opp av lag og 

foreninger der kommunene er inne og bidrar med vedlikehold og stell.  

Oppsummert:  

 Ball-løkker i de fleste byggefelt.  

 Lekeplasser i boligområder som driftes av velforeninger. 

 Aktivitetsområder: Mosvoldtjern, Varbakk, Vanse idrettspark  

 Det legges opp til tilgang til turløypenettet fra byggefelt /tettsteder  

 Kyststien – over 4 mil langs kysten fra Varnes- Paradisbukta.  

 Vanse idrettspark med flerbrukshall, svømmehall, kunstgressbane, gressbane, 

friidrettsanlegg, sandvolleyballbaner. 

 Alcoaparken med flerbrukshall, fotballhall, fullskala kunstgressbane med undervarme, 

gressbane og lekeområde. 

 Kunstgressbane og ballbinge i Spind   

 Gressbane på Borhaug.  

 Tennisanlegg 

For å snu en negativ trend med inaktive unge og økte helseproblem , er bedre tilrettelegging for å gå 
og sykle et viktig virkemiddel. 
Foreldrekjøringen er med på å skape trafikkfarlige situasjonene rundt skolene. Tiltak for å motivere 
barn og voksne til å gå og sykle er viktig.1  
(Trafikksikkerhetsplanen for Farsund) 
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 Trial-anlegg. 

 Flipside – skateanlegg ved Lista flystasjon 

 

Av idrettsanlegg har vi to større anlegg i kommunen. Det ene på Lista der det både er et 

kombinert anlegg for friidrett og fotball samt en større idrettshall med svømmebasseng og 

ballhall. Det andre anlegget ligger i Husebyparken, ALCOA miljøpark, der det er tilrettelagt for 

ballaktivitet både ute og inne i tillegg til leke- og turområde. I tillegg har man ballhall i tilknytning 

til Eilert Sundt vgs og på flystasjonen samt svømmehall i tilknytning til Farsund barne- og 

ungdomsskole. 

I tillegg til ballbinge/ballanlegg på skolene, finner man dette også i Kjørestad og på Sævik i 

Spind. Lekeplasser av forskjellig størrelse, som det er bortimot 100 av i kommunen, finner man 

spredt over hele kommunen og spesielt i tilknytning til boligfelt og sentrale områder. Det siste 

tilskuddet til utendørs aktivitet er et styrketreningsanlegg i forbindelse med lysløypa på Mosvold.  

Utfordringer:  

  

 Vedlikehold/klipping av ball-løkker  

 Hindre gjengroing av stier, sykkelveier, løkker.  

 Oppfølging og fornying av utstyr på lekeplasser og aktivitetsområder.  

 Velforeninger som ikke fungerer i perioder kan medføre lekeplasser som forfaller. 

 Dugnader krever tett oppfølging av kommunen.  

 Få turstier i Spind og Herad  

 Ingen anlegg for fysisk aktivitet i Herad.  

 Ressurser til å vedlikeholde anlegg. 

 

3.2. Biologisk miljø 

Smittsom sykdom 

I Farsund er det i perioden 2010-2013 meldt om 126 tilfeller av allmennfarlig smittsom sykdom.  

Av disse utgjør 30 % (38) infeksjoner i mage-tarm, hvorav 68 % (26) er importert turistdiare. 

I perioden er det meldt om 11 tilfeller av flåttbåren sykdom, hvorav 9 tilfeller av nevroborreliose 

og 2 tilfeller av flåttbåren encefalitt. 

Det er meldt om 5 tilfeller av latent tuberkulose og 2 tilfeller av tuberkuløs sykdom. Alle er 

smittet utenfor Norge og det dreier seg i all hovedsak om asylsøkere hvor sykdom er oppdaget ved 

rutinekontroller. 

Det er videre meldt om 10 tilfeller av kronisk hepatitt B. Alle er smittet utenfor Norge. Ett tilfelle 

av akutt hepatitt B er smittet lokalt. 7 tilfeller av hepatitt C hvorav 6 er smittet lokalt og 1 utenfor 

Norge.  
Totalt er det smittet 30 personer lokalt med kikhoste i perioden. 24 av disse i 2013 da det var en 

liten epidemi i landsdelen.  Det meldes årlig om ca. 40 tilfeller av genital chlamydiainfeksjon. 
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Figur 31: Meldte tilfeller av allmenn farlige smittsomme sykdommer i perioden 2010- 

Oppsummert kan man si at smittepresset i Farsund er på nivå med resten av Norge. Landsdelen 

har utfordringer når det gjelder flåttbåren sykdom. Videre har man på grunn av asylmottak noe 

høyere tall for tuberkulose, men det utgjør ingen større risiko for befolkningen da det i hovedsak 

dreier seg om latent tuberkulose som ikke er smitteførende.  

Legemiddelbruk: 

 

Figur 32: Data for utvalgte medikamenter (kilde FHI) 

Vest-Agder ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder forskrivning av vanedannende 

legemidler. Farsund kommune ligger høyere en Vest-Agder når det gjelder forskrivning av sterke 

smertestillende medikamenter, men lavere for beroligende og sovemedisiner.  
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Forskrivning av diabetesmedisiner er stort sett likt med hele landet, mens medisiner for KOLS 

ligger høyt i Farsund. Dette samsvarer med en høyere forekomst av KOLS i Farsund enn 

gjennomsnittet.  

 

3.3. Sosialt miljø 

Mobbing og trivsel blant barn/unge: 

 

Figur 33. Mobbing 7- 10 klasse. (kilde FHI) 

Figuren viser at mobbing 7- 10 klasse ligger over lands- og fylkesgjennomsnittet både i perioden 

2006- 2011 og 2007-2012 og problemet ser ut til å være økende i Farsund. Tallene kan også 

skyldes økt fokus på å avdekke og motvirke mobbing i skolene. 

 

I Ungdatas undersøkelse «SYKT BRA» kommer Farsund positivt ut i forhold til 

landsgjennomsnittet på mange områder. Samtidig så ligger Farsund i 2014 litt under landsnittet på 

spørsmål vedrørende skoletrivsel. Når det gjelder risikoatferd så ligger Farsund over landsnittet i 

forhold til ungdom som sier de har begått lovbrudd og vært i slåsskamp. Det er også en større 

andel som sier de blir mobbet, flere som sier at de har vært utsatt for trusler om vold og flere som 

på grunn av vold har fått sår eller skade. I Ungdata undersøkelsen 2014 opplyser 13 prosent at de 

har opplevd at en voksen i familien har slått dem med vilje.  

Sosiale møteplasser: 

Sosiale møteplasser oppmuntrer til at folk treffes og knytter kontakter. Når kommunen legger til rette 

for slike møteplasser, kan nettverk styrkes, helse fremmes og sykdom forebygges. Trygge uteområder 

og uformelle møteplasser som inviterer til opphold og sosial kontakt, kan øke følelsen av tilhørighet til 

nærmiljøet og flere undersøkelser finner mindre psykiske og fysiske helseproblemer i samfunn som er 

preget av sosial støtte og samhold.  

Eksempler på slike sosiale møteplasser er aktivitetssentre for unge og eldre, kultur- og samfunnshus, 

parker og friområder, turstier og lekeplasser. God tilgjengelighet er avgjørende for at slike sosiale 

møteplasser skal bli brukt. Regulering av trafikk kan gjøre byrom og utemiljø triveligere for 

innbyggerne å oppholde seg i samtidig som det kan gjøre miljøet tryggere og redusere støy og 

luftforurensing. Opprustningen av Farsund sentrum med sitteplasser og gatekunst er et godt eksempel 

på dette. 

Det finnes flere lokaler som kan benyttes gratis av lag og foreninger på Lista, i Vanse, i Farsund, i 

Herad og i Spind.  Herredshuset i Vanse, der frivilligsentralen er plassert, er tilrettelagt for lag og 
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foreninger med tilbud om lager. Ekko benyttes jevnlig til ulike aktiviteter. Ungdomsklubben har gode 

lokaliteter. 

 

 

Kultur og fritidstilbud: 

Farsund har et svært variert og godt kultur og fritidstilbud.   

En ny forskningsrapport viser at deltakelse i dagligdagse kulturaktiviteter kan gi god folkehelse. 

Det vil si at enten du er korpsmusikant, spiller i rockeband, synger i kor, eller rett og slett er ivrig 

fotballsupporter, så er den kulturaktiviteten du bedriver helsebringende.  

HUNT3 undersøkelsen18 viser at det finnes klare sammenhenger mellom kultur og helse. Det som 

starter med en god oppvekst for barn og unge gir gode rammer for egenaktivitet og utvikling 

resten av livet. 

Kunst og kultur er viktig i seg selv, men har også ringvirkninger for lokalsamfunnet som helhet. 

Et godt og variert kulturliv gjør samfunnet rikere, og bidrar til livskvalitet, fellesskap og utvikling.  

Forskjellene i befolkningens deltakelse i kulturliv og kulturaktiviteter skyldes både geografi, 

infrastruktur og manglende tilbud. Men de kan også skyldes hindringer knyttet til økonomi, 

tilgjengelighet, åpenhet, grad av inkludering, fysiske og psykiske problemer med mer.  

I Ungdata undersøkelsen 2014 opplyser 81 % av ungdommene at foreldrene aldri mangler penger 

til å betale for sine ungdommers fritidsaktiviteter mens de resterende 19 % opplever dette fra ofte 

til en sjelden gang og 22 % svarer at det er for dyrt å være med i idrettslag. I den samme 

undersøkelsen er nesten 90 % fornøyd med idrettsanlegg, kulturtilbud og lokaler for å treffe andre 

unge mens 30 % mener at kollektivtilbudet er dårlig. 

4. Skader og ulykker: 

 

Figur 34. Andel pr. 1000 som skades i ulykker + hoftebrudd vurdert etter sykehusinnleggelser 

(kilde FHI) 

Andelen som skades i ulykker er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet men det er 

allikevel lønnsomt å se på gevinstene ved å forebygge enkelte av disse ulykkene.  Fall og 

fallskader er en av de vanligste enkeltårsakene til at eldre blir innlagt på sykehus, ofte med nedsatt 

livskvalitet og omfattende behov for kommunale tjenester i etterkant.  Nyere studier tyder på at 

tilbøyelighet til å falle er nært knyttet til sosial isolasjon og kognitiv svikt og at disse faktorene 

påvirker hverandre gjensidig.  

 

                                                           
18

 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, omfatter alle innbyggere i fylket som er 13 år og eldre. Dette 
gjør HUNT til den mest omfattende helseundersøkelsen som er gjennomført i Norge. Internasjonalt er den også 
en av de største. HUNT har ført til betydelig forskningsaktivitet på de store folkesykdommene. Per juli 2010 er 
det nesten 300 løpende avtaler om analyserettigheter til HUNT-data.  
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Forebygging av fall og brudd handler i hovedsak om fokus på målrettet fysisk trening som 

fallforebyggende tiltak kombinert med fysiske tiltak i hjemmet og i det offentlige rom, som for 

eksempel snørydding, strøing, belysning og fjerning av fysiske hindringer der innbyggerne bor og 

ferdes. 

5. Helseatferd: 

5.1. Kosthold 

Kosthold og ernæringsarbeid bør være en viktig del av det lokale folkehelsearbeidet. Fokus på 

ernæringsarbeid i forebygging er derfor en del av planen.  

 

 

 

 

Ungdomsrådet i Farsund sier at de opplever at tilgangen til sunn mat varierer på skolene.  

Ungdommene opplyser at de selv velger om de vil spise sundt eller ikke og at sunn mat oppleves å 

være dyr.  

Enkel grupper er mer utsatt for overvekt. Andelen overvekt er bl.a. større blant 

utviklingshemmede enn i resten av befolkningen. Manglende kunnskap om sunt kosthold og 

fysisk aktivitet, og manglende kunnskap om konsekvenser av usunn livsstil er viktige årsaker. 

Manglende motivasjon, vansker med å delta i trening, avhengighet av andre, undervurdering av 

evne til aktivitet, mangel på oppmuntring og støtte er andre eksempler.  Utviklingshemmede er 

også en ekstra sårbar gruppe fordi de ofte er prisgitt tjenesteyternes kunnskaper og holdninger.  

Mange inntar mye ferdigmat og halvfabrikata som inneholder ugunstige fettsyrer og mye salt. I 

tillegg blir det for ofte mye kos og hygge der det inntas brus, kaker, boller, vafler, is osv. 

 

Det er i dag ingen felles plan og målsettinger for et godt og riktig kosthold innenfor de 

kommunale virksomhetene i Farsund. Det er f.eks. opp til hver enkelt skole selv å avgjøre hva 

som skal kunne kjøpes i kantina eller hvilke retningslinjer som gjelder for hva elever og 

barnehagebarn bør kunne ha med seg i matpakken og det mangler felles retningslinjer innen helse 

og omsorg. Lokal kunnskap om og mulighet til å iverksette tiltak innen kosthold og ernæring vil 

derfor være en viktig del av arbeid med det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen 

framover.  

Folkehelsearbeidet må inkludere tiltak for å bedre fokus på kosthold og ernæring samtidig som det 

må legges til rette for et riktig kosthold i sammenhenger og på arenaer der innbyggerne ferdes og 

Et hoftebrudd gir den enkelte mye lidelse og forringelse av livskvalitet, og konsekvensene er ofte 

så alvorlige at de kan forårsake langvarig funksjonsnedsettelse, komplikasjoner, 

følgesykdommer og død. Mange kommer aldri opp på samme funksjonsnivå som før bruddet og 

blir avhengige av hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller opphold i sykehjem. ( NOU 11:2011 

Innovasjon i omsorg)  

 

Av de seks viktigste risikofaktorene for død i Europa, henholdsvis høyt blodtrykk, høye blodlipider, 

røyking, overvekt, lavt inntak av frukt, bær og grønnsaker og inaktivitet, kan fire påvirkes av 

kostholdet1. (Helsedirektoratet)  
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oppholder seg. Eksempler på dette vil være i barnehager, skoler, aktivitetssentra, institusjoner, 

hjemmetjenester, pensjonistforeninger og andre arenaer der innbyggere møtes. 

5.2. Rusmidler 

Illegale rusmidler: 

Av illegale stoffer er cannabis19 det mest brukte både i Norge og ellers i den vestlige verden. Det 

er stadige diskusjoner om stoffets legale status og det argumenteres for at ulempene ved forbudet 

overstiger negative effekter av selve stoffbruken. Samtidig kommer det stadig ny dokumentasjon 

på at cannabis ikke er ufarlig, men kan ha alvorlige sosiale, helsemessige og økonomiske 

konsekvenser for brukeren, pårørende og samfunnet forøvrig.  Cannabis er i tillegg en type 

narkotika i endring der det utvikles nye produkter og ”gamle” produkter får ny sammensetning. 

Cannabis er de siste årene også blitt vesentlig lettere tilgjengelig ved at hjemmedyrking er blitt 

gjort enklere gjennom salg, markedsføring og ”dyrk-det-selv”-hjelp på nettet. I tillegg kommer et 

rask voksende marked av syntetisk framstilte cannabinoider.20 

Hurtig teknologisk utvikling gir nye muligheter for kommunikasjon og varehandel på tvers av 

landegrenser og dermed også en enorm vekst i internettmarkedet for nye syntetiske stoffer. 

Borgestadklinikken, som er ledende på rus i denne regionen, sier at cannabis har blitt et mer 

aktuelt problem og at de får stadig flere henvendelser knyttet til cannabis.21 Erfaringer fra 

Kristiansand er at de som blir tatt i politiets aksjoner representerer alle samfunnslag og alle 

miljøer og at utbredelsen av cannabis skyldes en utvikling i samfunnet hvor stoffet ofte 

ufarliggjøres i alle miljøer. Hittil har hasj og marihuana blitt forbundet med at folk kommer 

sammen i grupper og røyker men nå ser man i større grad at noen også sitter for seg selv og røyker 

noe som er spesielt bekymringsfullt.  

Økt eksperimentering av illegale rusmidler på tvers av samfunnslag beskrives også blant ungdom 

i Farsund av både tjenester innen rus/psykisk helse, SLT, MOT, barnevern, helsestasjon og 

politiet. Det beskrives en økt og enklere tilgang til rusmidler blant ungdom der illegale rusmidler 

bestilles på nett. Mens omsetningen av rusmidler tidligere var synlig på enkelte steder og i enkelte 

miljø så foregår den nå diskret og skjult på nettet med levering hjem. Også i Farsund beskrives en 

endring med økt aksept for/ufarliggjøring av bruk av hasj/cannabis. 

Alkohol: 

Over 90 % av den voksne befolkningen i Norge bruker alkohol. Bruk av alkohol assosieres i stor 

grad med nytelse og behag, og majoriteten av befolkningen har et ikke-problematisk forbruk av 

alkohol. Det finnes ikke nasjonale tall for antall personer som bruker alkohol på en måte som er 

problematisk, men et anslag fra SIRUS22 viser til at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere 

i Norge i dag (SIRUS-rapport 4/2010). En kvinne regnes som stordrikker om hun drikker 9 cl ren 

alkohol23 hver dag i gjennomsnitt, og en mann om han drikker 12 cl ren alkohol hver dag i 

gjennomsnitt. Det er i hovedsak tre aspekter ved alkoholforbruket som er interessante: 

Totalforbruket, hvor mange som drikker og drikkemønstrene. Undersøkelser viser at desto høyere 

gjennomsnittlig forbruk i hele befolkningen, desto flere storforbrukere og desto større omfang av 

skader. Videre påvirkes skadeomfanget av hvor stor andel av befolkningen som drikker, og på 

                                                           
19

 Cannabis er fellesnavnet på hasj, marihuana og cannabisolje. Preparatene stammer fra planten Cannabis 
sativa, eller indisk hamp, en hardfør gressort som trives i subtropisk og tørt klima, men som kan dyrkes nær 
sagt overalt. I cannabis finnes kjemiske stoffer "cannabinoider" som gir rusvirkning. Cannabis, og da først og 
fremst hasj, er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge 
Kilde: Helsedirektoratet.no 
 
20

 Prosjekt Cannabis i Norge 2012-2015, Sirius 
21

 http://www.nrk.no/sorlandet/1.11421637  
22

 Statens institutt for rusmiddelforskning. 
23

 10 cl ren alkohol tilsvarer 0,25 liter brennevin eller vel ei hel flaske vin eller vel 2 liter pilsnerøl. 

http://www.nrk.no/sorlandet/1.11421637
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hvilken måte det drikkes. Dette viser at et helt sentralt mål for forebygging må være å redusere det 

totale forbruket av alkohol i samfunnet.  

 

Figur 35: Skjenketall Farsund 2008- 2013 24 

 

Figur 36: salgstall alkohol i butikk oppgitt i liter 2008-2013. 

De to figurene viser at skjenketallene går noe opp og salgstallene går noe ned, dog med en liten 

økning i 2013. 

Antallet skjenkesteder og salgssteder har vært stabilt, kun med mindre variasjoner de siste 10 år. 

Kommunens alkoholpolitikk har over flere år vært liberal både i forhold til å godkjenne nye 

søkere, samt med vide skjenketider, - noe som ikke synes å ha ført til økninger i antallet salgs- og 

skjenkesteder. Snarere synes nivået på antall steder å være markedsbasert der aktørene ikke har 

økonomisk mulighet til å opprettholde et større tilbud enn det som til enhver tid etterspørres. 

Og denne etterspørselen synes nokså jevn, verken økende eller synkende.   

 
Farsund kommune gjennomførte i 2011 og i 2014 en ungdomsundersøkelse fra Ungdata. På 

spørsmål om hvor mange ganger ungdommen har drukket så mye alkohol at man tydelig har kjent 

                                                           
24

 Alt er målt i LITER omsatt drikke pr år 
Alkoholklassene er slik: 

- Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 

- Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

- Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol. 
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seg beruset, de siste seks månedene, er svarfordelingen at 71 prosent av Farsundungdommen aldri 

har gjort dette, 8 prosent en gang og 6 prosent svarer mer enn 10 ganger (2011).  

Når det gjelder debutalder (for å ha drukket så mye som en enhet med alkohol) har 14 prosent av 

14 åringene i Farsund debutert. Samtidig svarer 49 prosent i Farsund(2011) at de aldri har drukket 

så mye og så mange som 64 % opplyser i 2014 at de aldri har drukket så mye. Blant de som 

drikker er den vanligste måten å skaffe seg alkohol på gjennom venner mens12 prosent oppgir å 

ha tatt alkohol hjemme (2014). 9 prosent av ungdommen i Farsund får alkohol av andre voksne, 

eller andre voksne kjøper til dem.  

Undersøkelsen fra 2011 viser at 8 prosent av Farsundsungdommen får alkohol av foreldrene sine 

og 21 prosent opplyser at de får lov å drikke av sine foreldre. 60 prosent av ungdommen opplyser 

at de ikke får drikke og 19 prosent svarer at de ikke vet om de får lov av foreldrene sine å drikke. 

Når det gjelder alkoholdrikking i nære omgivelser svarer 37 prosent i Farsund ved undersøkelsen i 

2011 at de har en mor som aldri drikker og 27 prosent har en far som aldri drikker, mens ca. 2 

prosent av ungdommene svarer at de har en mor og/eller far som drikker daglig.  

Tall fra politiet viser at samtlige Listerkommunene i 2010 lå lavere enn sammenlignet med landet 

når det kommer til å kjøre i ruspåvirket tilstand. Det er også svært få saker hvor rus har vært en 

medvirkende faktor i følge data fra politiet.  

Farsund ligger, sammen med Flekkefjord, Lyngdal og Kvinesdal noe høyere på statistikken i 

forhold til utrykning til husbråk/ordensforstyrrelse, enn Sirdal og Hægebostad.  

Farsund skiller seg ut fra de andre kommunene i Lister når det kommer til antall anmeldte 

voldstilfeller der rus er involvert, hvor vi i 2010 hadde 46 episoder. Dette er noe høyere enn 

normalt, vanligvis ligger den på ca. 30 i snitt pr. år. De andre Lister kommunene hadde betydelig 

lavere tall enn dette. 25 

 

Når det gjelder utviklingen av rusmiddelsituasjonen i Lister de siste 3 – 5 årene, svarte samtlige 

polititjenester i Lister i forbindelse med utarbeidelsen av rusmiddelpolitisk handlingsplan i Lister 

at det ser ut til å være en positiv utvikling i forhold til at det er lite rekruttering til det tunge 

rusmiljøet. Det ser ut til å være slik at alkohol fortsatt er det største ”partydopet”. Ungdom og 

bruk av alkohol er relativt vanlig, også blant ungdom under 18 år.  

Utskrivningspraksis av vanedannende medikamenter: 

Vest-Agder ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder forskrivning av vanedannende 

legemidler. Farsund kommune ligger høyere en Vest-Agder når det gjelder forskrivning av sterke 

smertestillende medikamenter, men lavere for beroligende og sovemedisiner.  

5.3. Overvekt 

Overvekt og manglende fysisk aktivitet har ofte en nær sammenheng. Kraftig overvekt og fedme 

kan gi ulike former for helseplager. 

Personer med kraftig overvekt og fedme har statistisk sett økt risiko for type 2 diabetes, 

sykdommer i galleveiene, pustestopp om natten (søvnapnè), hjerte- og karsykdommer, høyt 

blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft hos 

menn26.  Barnevekststudien 272008-2012 viser at på landbasis er 15 prosent av guttene og 18 

prosent av jentene i tredje klasse overvektige. Resultatene fra 2012 tyder på at det ikke er økning i 

andelen overvektige tredjeklassinger i perioden fra 2008 til 2012.  

                                                           
25

 HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN LISTER, 2012-2015 
 
26

 Ref. Sosial- og helsedirektoratet 2004. Engeland A 2005 
27

 Barnevekststudien er en landsomfattende studie som startet i 2008. Målet med undersøkelsen er å følge 
med på hvordan høyde, vekt og livvidde utvikler seg over tid blant norske 3. klassinger. Studien ble 
gjennomført høsten 2012 blant 3522 elever ved de samme skolene som i 2008 og 2010. Deltakelsen var nesten 
90 prosent ved alle de tre undersøkelsene. Gjennomsnittsalder på barna var 8,3 år og i alt deltar 127 skoler 
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Figur37. Prosentandel med overvekt og fedme i 2008, 2010 og 2012. Lys farge på toppen av 

søylene markerer andelen med fedme. (Kilde: Barnevekststudien 2008-2012,FHI)  

Resultatene fra Barnevekststudien 2012 viser på landbasis at:  

 For begge kjønn samlet er andelen med overvekt 16 prosent – det vil si om lag hver sjette 

tredjeklassing. 

 18 prosent av jentene ble definert som overvektige.  

 14 prosent av guttene ble definert som overvektige.  

 Andelen med overvekt var noe høyere i 2010 enn i 2008. Tallene for 2008 og 2012 er 

nokså like. Vi ser derfor ingen tendens til at andelen med overvekt går opp, verken hos 

gutter eller jenter.  

 Tallene for overvekt inkluderer en liten andel som har fedme. Ser man på 

landsgjennomsnittet, har andelen med fedme holdt seg uforandret og er cirka 3,5 prosent i 

alle de tre årene: 3,3 prosent i 2008, 3,6 prosent i 2010 og 3,5 prosent i 2012, og hverken 

noen signifikant økende eller minkende trend.  

 

I Farsund kommune har vi noe tallmateriale fra helsestasjonstjenesten/skolehelsetjenesten fra 

2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 å bygge på 28:  

 

Figur 38: ISO KMI 25 og mer i prosent av alle 4 – åringer, tredjeklassinger og åttendeklassinger i 

Farsund 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 

                                                           
28

 KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. For eksempel vil en 
person som måler 1,60 m og som veier 55 kg få KMI på: 55 : (1,6 x 1,6) = 55 : 2,56 = 21,5 kg/m2. 
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Tallene viser at forekomsten av overvekt og fedme hos barn i Farsund også er bekymringsfull. 

Tallene viser store variasjoner mellom de ulike årskullene der det i 2011/2012 var nesten 25 % av 

3. klassingene med ISO KMI 25 + mens det i 2012/2013 var like over 15 % og 11,7 % i 

2013/2014. Andelen med fedme/sykelig overvekt var i 2013/2014 i overkant av 3 % blant 3. 

klassingene.  

Andelen med ISO KMI 25 og mer er foruroligende høy i 8. klasse 2013/2014 med over 27 %, 

hvorav i overkant av 7,5 % ligger i området fedme/sykelig overvekt. For 4- åringene var andelen 

med fedme i 2013/2014 i overkant av 1,5 %.  

Forebyggende tiltak via helsestasjonens oppfølging gjennom barsel, spedbarn og småbarnstid vil 

være viktige tiltak for å redusere andelen overvektige barn. Samtidig vil det være nødvendig med 

målrettede tiltak knyttet til livsstilsendring gjennom økt aktivitet og endring i kosthold i forhold til 

de barna som allerede er overvektige. Dette arbeidet må skje i et tett og nært samarbeid mellom 

foreldre, fastlege og helsestasjonen.  

Overvekt er også en faktor i en del av familiene som følges opp av barnevernet. Det oppleves som 

utfordrende å arbeide med endring i forhold til fysisk aktivitet og kosthold. Endringer må 

nødvendigvis omfatte familien og ikke bare barnet eller ungdommen som sliter med overvekten. 

Helsestasjonen, i samarbeid med psykisk helse og frivillige, er fra 2014 i gang med utprøving av 

gruppetiltak for livsstilsendring i familier med barn/unge med overvekt/fedme med økonomisk 

støtte fra Fylkesmannen. 

I forhold til voksne har vi statistikk fra Folkehelseinstituttet som viser at andel menn fra Farsund 

som ved sesjon har overvekt og fedme i perioden 2003- 2009 ligger på 25 %. Dette er på nivå med 

gjennomsnittet i landet og fylket, men det er allikevel verdt å bekymre seg når hver fjerde rekrutt 

sliter med overvekt og fedme.  

 

5.4. Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet i barnealderen er viktig både for å danne gode aktivitetsvaner og for å forebygge 

utvikling av overvekt og livsstilssykdommer.  Ansatte i barnehagene i Farsund er opptatt av at 

barn skal være fysisk aktive i løpet av dagen og barnehagene legger opp til at barna skal ut og 

være i aktivitet i løpet av dagen. Samtidig opplever de at noen barn har en svært tett timeplan etter 

at barnehagen er ferdig, - der barn i 3- 5 års alderen skal delta på ulike organiserte aktiviteter flere 

ganger i løpet av uka. Det er en opplevelse blant de ansatte at samtidig som de organiserte 

aktivitetene har økt blant de minste, så er det mindre fysisk hverdagsaktivitet i familiene. 

Eksempler på dette er at barn i større grad kjøres til barnehage, skole og andre aktiviteter i stedet 

for å gå eller sykle.  

I skolen er fysisk aktivitet i hovedsak knyttet til tre arenaer; kroppsøving, aktiviteter i friminuttene 

og skoleveien. Skoleveien er også en viktig arena for barns sosiale samhandling med hverandre.  

I Barnevekststudien i oktober/november 2012 ble 3522 tredjeklassinger spurt om hvordan de kom 

seg til skolen den dagen. I gjennomsnitt svarte 55 prosent av elevene at de gikk eller syklet til 

skolen denne dagen, mens 45 prosent svarte at de ble kjørt privat eller benyttet offentlig transport. 

Om lag én av tre ble kjørt til skolen i privatbil.  

 

I Farsund har det fra oktober 2012 vært markert soner med føtter malt på fortau / veier rundt 

Farsund barne- og ungdomsskole og Vanse skole for å markere at herfra bør elevene gå til skolen. 

Dette er et samarbeid mellom skolen og FAU.  

Siden oktober 2012 har bruk av refleksvest kombinert med å gå til og fra skolen vært registrert. 

Resultatet viser at det er en svært høy andel skolebarn som går eller sykler til og fra skolen ved 

Vanse skole. Dette har kommet som et resultat av at det holdes høyt fokus på dette i alle klassene.    
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Figur 39: Andelen barn ved Vanse skole som i løpet av 16 uker høsten 2013 har gått til skolen 

med refleksvest. 

Helsedirektoratet anbefaler 60 minutter fysisk aktivitet for barn hver dag. Kartleggingen «Fysisk 

aktivitet blant barn og unge i Noreg», gjort av Helsedirektoratet 2011, viser at blant 9-åringene 

tilfredsstiller bare 70 prosent av jentene disse anbefalingene, og 86 prosent av guttene. Andel som 

tilfredsstiller anbefalingene synker med økende alder. De generelle nasjonale anbefalingene fra 

Helsedirektoratet om fysisk aktivitet for voksne er at alle bør være moderat fysisk aktive i til 

sammen minimum 30 minutter hver dag eller i gjennomsnitt 3,5 timer i løpet av en uke. 

Ytterligere helseeffekt kan oppnås ved å øke intensitet eller mengde. 

Om lag halvparten av voksne når opp til minimumsanbefaling og det samme gjelder halvparten av 

15-åringene og 75-90 prosent av 9-åringene. (Kilde: Folkehelseinstituttet – faktaark) 

Hvordan situasjonen i forhold til fysisk aktivitet i befolkningen i Farsund er ikke kartlagt, men en 

kan anta at tallene her vil vise noe av det samme som tallene fra Folkehelseinstituttet.  

I Farsund foregår det mye fysisk aktivitet i tilknytning til lag og foreninger og ikke minst i privat 

regi. En utfordring her er å få informasjon om disse tilbudene ut til kommunens innbyggere på 

måter der flest mulig nås og gis mulighet for å delta. I dette arbeidet er det nødvendig med et 

målrettet og strukturert samarbeid mellom kommune, frivillige og private. Som en følge av dette 

er Frivillig/frisklivssentralen i gang med å samle og legge ut informasjon på nett på 
http://www.friskliv-farsund.com/  

Selv om det finnes en rekke tilbud i Farsund kommune i form av organisert fysisk aktivitet er det 

for mange vanskelig å komme i gang og delta. Det er derfor behov for lavterskeltiltak som kan 

hjelpe på vei inn i andre organiserte tiltak. Idrettsorganisasjonenes tradisjonelle aktiviteter er i 

overveiende grad et tilbud til barn og unge i alderen 6 – 19 år.  Voksne og i særlig grad eldre, 

benytter seg i liten grad av idrettslagenes tilbud, noe som sammenfaller med resultatene i 

rapporten Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet som er omtalt under pkt 3.3.1.  

Undersøkelser viser at den store endringen i livsstil og mosjonsvaner skjer i alderen 15–25 år. Den 

mest kritiske fasen er mellom 17 og 20 år, da andelen fysisk inaktive øker med 24 %29 . 

Ungdataundersøkelsen 2011 i Farsund viser at andelen som minst ukentlig deltar i enten idrett og 

trening på skolen (utenom skoletida), trener eller konkurrer i et idrettslag, trener på treningsstudio 

eller helsestudio, trener eller trimmer på egen hånd, danser (som trening) eller er på kampsport 

eller selvforsvarstrening er 67 % for elever i videregående skole i Farsund. Her ligger vi under 

landet som har 71 %.   

Innspill fra Ungdomsrådet i Farsund er at PC / playstation / spill og sosiale media påvirker fysisk 

aktivitetsnivå og at både fysisk aktivitet og kosthold påvirkes stort sett av foreldrenes holdninger 

og interesser. De opplever begrensede egne treningsmuligheter og at det kan være høy terskel for 

å delta på treningsstudio.  
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 Breivik & Vaagbø, 1999 
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I dag er det slik at det ikke er noen regel som sier at elever ved skolene skal ut av klasserommene 

i friminuttene, - dette varierer fra skole til skole. Ungdomsrådet opplyser også at programmet med 

trivselsledere på LUS har vært tatt opp i elevrådet og det vurderer å slutte med det da 

trivselsledere sliter med å få elevene med på aktiviteter i friminuttene. 

Fastleger i Farsund og ansatte i NAV opplyser at de, uten å kunne tallfeste det, opplever at det i 

dag er en trend at flere i aldergruppen 40 år og oppover trener. Fokus på jogging og løping, som 

for eksempel Farsund maraton, trappeløp og Laubejentene omtales som noen av årsakene bak 

denne økningen. 

5.5. Røyking 

 

Figur 40. Røyking gravide, ved første kontroll hos lege, andel i prosent. 

Røyking ser ut til å være et større problem i Farsund enn i landet som helhet, vurdert etter andelen 

gravide som røyker ved første svangerskaps-kontroll. Her røyker hele 20 % mens tallene for 

landet er 15 % i perioden 2003- 2012. For fylket er andelen 14 % 30.  

Røyking er et område der Farsund skiller seg negativt ut i Ungdata undersøkelsen. Blant elever på 

ungdomstrinnet er det langt flere i vår kommune som røker enn hva som er vanlig på landsbasis. 

Av 101 kommuner, er det kun ungdom i åtte kommuner som røyker mer enn ungdom fra Farsund. 

Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» er i Farsund 24 % i videregående skole mens det 

for landet er 12 %. De samme tallene for ungdomsskolen er 8 % i Farsund mens landet er 5 %. 

Denne andelen er i 2014 sunket til 7 % mens den for landet er sunket til 3 %. 

Røykfri arbeidstid er innført fra 1. januar 2015 for ansatte innen alle kommunale tjenester. I 

forkant av dette har det vært tilbudt røyk- og snusavvenningstilbud til ansatte.  

Fra 1. juli 2014 medførte endringer i Tobakkskadeloven at bygninger og uteområder i barnehager 

og skoler skal være tobakksfrie og at skoletid for elevene i skoler skal være tobakksfri. Samtidig 

ble inngangspartier til offentlige bygg gjort røykfrie og barn fikk rett til et røykfritt miljø. 

5.6 Snusbruk: 

Ungdataundersøkelsen i 2011 viser at snusbruken blant unge i Farsund lå godt under 

gjennomsnittet i landet. I 2011 sier 2 % av eleven i ungdomsskolen at de bruker snus minst 

ukentlig mens gjennomsnittet i landet er 6 %. I 2014 er andelen økt til 6 % og ligger på 

landsgjennomsnittet. Tall fra videregående i 2011 viser at 9 % av elevene som svarte i 

undersøkelsen sier at de snuser minst ukentlig. Her er landsgjennomsnittet på 17 %. 
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6. Helseutfall: 

6.1 Dødelighet: 

 

Figur 41. Dødsårsak menn 2003-2012. Kilde FHI 

 

Figur 42. Dødsårsak kvinner 2003-2012. Kilde FHI. 

Figurene viser at Farsund ligger høyere enn både landet og fylket når det gjelder dødelighet på 

grunn av kreft samlet både hos menn og kvinner. Blant menn ligger dødelighet på grunn av 

prostatakreft høyere enn landet og fylket mens det for lungekreft og kols/lungekreft ligger høyere 

enn landet, men under gjennomsnittet i fylket. I forhold til hjerte og karsykdommer som 

dødsårsak så ligger menn i Farsund over fylket, men litt under gjennomsnittet i landet.  

Dødsårsak menn 2003-2012 

Dødsårsak kvinner 2003-2012 
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Kvinner i Farsund dør oftere av hjerte- og karsykdommer og av lungekreft enn gjennomsnittet i 

landet og fylket, mens brystkreft er en sjeldnere dødsårsak i Farsund.   

  

6.2 Kreft 

 
 

 

Figur 43: Forholdstall Nye tilfeller av kreft fordelt på kjønn 2002-2011 

 

Forholdstallene viser at Farsunds befolkning ligger tydelig høyere enn landsgjennomsnittet når det 

gjelder nye meldte tilfeller av lungekreft. Dette gjelder både for menn og for kvinner. Imidlertid 

ligger Farsund lavere enn gjennomsnittet i Vest-Agder og de andre Listerkommunene med unntak 

av Flekkefjord.  

Når det gjelder kreft i lymfatisk og bloddannende vev ligger Farsund og de andre 

Listerkommunene tydelig under landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet. Unntaket er 

Hægebostad kommune  

Farsund ligger også tydelig under landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet av nye meldte 

tilfeller av brystkreft. Tallene for de øvrige Listerkommunene varierer.  

For øvrige kreftformer er tallene så like at det er vanskelig å konkludere.  
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Figur 44. Voldsomme dødsfall og ulykker 2003-2012. Kilde FHI. 

Menn i Farsund ligger over gjennomsnittet i landet og i fylket i forhold til voldsomme dødsfall og 

ulykker mens kvinner i Farsund ligger under gjennomsnittet i landet og fylket. 

6.3 Kols og astma: 

KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn i landet for øvrig og i fylket basert på 

legemiddelbruk (45-74 år) 

 

Figur 45. KOLS og astma, legemiddelbrukere (45-74 år) − kjønn samlet, per 1000, standardisert 

(kilde FHI)   

Figuren viser at Farsund ligger betydelig over både fylket og landet i forhold til innbyggere som 

bruker legemiddel mot astma og kols.  

 

6.4 Psykisk helse: 

I Ungdataundersøkelsen skårer Farsund dårligere enn landsgjennomsnittet i forhold til ungdom 

som er fornøyd med egen helse. Også i 2014 ligger vi under med 64 % mens landet ligger på 72 

%. Vi ligger litt over landsnittet i forhold til depressive plager i denne undersøkelsen i 2011 og litt 

under i 2014. 
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Ungdata undersøkelsen forteller oss at dagens unge på landsbasis oppfattes å være flittigere, 

flinkere, fredeligere og mer framtidsrettede enn tidligere ungdomsgenerasjoner samtidig som det 

er det grunn til bekymring for ungdoms psykiske helse. Mange ungdommer opplyser at de 

opplever søvnproblemer, at de stadig er bekymret for framtiden og de føler at alt er et slit. 

Det som særlig kjennetegner bekymringer rundt ungdoms psykiske helse i dag er at problemene 

oppfattes som individuelle. Når ungdoms problemer tilhører den enkelte, kan de også være 

vanskeligere å angripe med velferdsstatens tradisjonelle virkemidler.  

6.5 Tannhelse hos barn og unge: 

 

Figur 46: Kariesfrie 5- åringer i prosent. 

Som vi ser av statistikken har antall hull på 5 åringer blitt færre de siste årene. 

Det har vært mer fokus på forebygging fremfor behandling i tannhelsetjenesten. Tannpleiere er 

mer ute i "felten" med undervisning og samarbeidsmøter med ulike etater. 

Kosthold og riktig renhold er fortsatt de viktigste faktorene når det gjelder bra tannhelse. Det er 

viktig at foresatte sørger for at barnas tenner blir pusset og at kostholdet er bra. 

Når det gjelder pussing opplever tannhelsetjenesten at de fleste er flinke. 

Kostholdet er nok litt mer "ustabilt" blant innbyggerne. Ikke alle er like flinke til å unngå 

småspising mellom måltidene. Uten at det finnes konkrete tall på dette så har tjenesten en 

opplevelse av at det kan være geografiske forskjeller i tannhelsen i kommunen. Tjenesten har også 

en opplevelse av at flere av de som har problemer med tannhelsen, ofte sliter med andre ting i 

tillegg.  

 

Tannhelsetjenesten opplever at barnehager har mer fokus på sunn kost og at de fleste koser seg 

med gøyale aktiviteter og frukt istedenfor kake og godteri når det er bursdagsfeiring. Idrettslag 

oppleves å være flinke til å sette fokus på vann fremfor saft og sportsdrikker.  

Tannhelsetjenesten har kostet vannkjølere på begge ungdomsskolene i håp om at når tilgangen på 

kaldt vann blir enklere drikkes mer vann. 

Tannhelsetjenesten ser at innvandrere er en gruppe som ofte har en del karies. Årsakene til dette 

kan være mange; manglende informasjon og kunnskaper, tilgang til penger og butikker, 

kompensering for vonde opplevelser o.l. 

Fra tannhelsetjenesten side oppleves det som viktig å ha størst fokus på og prioritere mest tid til 

de som ikke klarer et godt tannstell selv og som har den dårligste tannhelsen. 
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7. Likestilling 
Statistikken viser at Farsund har utfordringer knyttet til likestilling mellom menn og kvinner. 

Ulikheter mellom kjønn er derfor prioritert i kartleggingsdelen i planarbeidet f.eks. i forhold til 

deltakelse i utdanning, arbeidsliv og inntekt.  

Å få inn et likestillingsperspektiv i folkehelsearbeidet handler om å finne ut hvordan kjønn, sosial 

ulikhet, etnisitet, funksjonsevne, alder, seksuell orientering og religion kan spille inn og kan skape 

ulikheter i folkehelse og levekår. Nasjonalt og internasjonalt fins det mye kunnskap og forskning 

om likestilling, inkludering og mangfold. Det fins også en del regional statistikk og forskning på 

feltene kjønnslikestilling og levekår på Agder de seinere årene.  Samtidig så mangler vi lokal 

kunnskap om hvordan levekår og deltakelse i samfunn og arbeidsliv er for mennesker med 

funksjonshemminger, vi mangler oversikt over innvandreres levekår og stilling i arbeidslivet og 

det er lite forskning om hvordan lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opplever sørlandslivet. 

I følge SSBs likestillingsundersøkelser står det dårligere til med kjønnslikestillingen i Agder enn i 

resten av landet31. I rapporten "Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller" beskriver 

forskere hvordan tradisjonelle kjønnsroller og manglende likestilling mellom kjønnene kan gi 

negative følger for levekår.  

 Statistikken viser at flere kvinner jobber deltid, og de som jobber deltid jobber i mindre 

stillingsprosent.  

 Fedre i Agder tar ut mindre foreldrepermisjon. I tillegg er det færre kvinner i ledende 

stillinger i regionen. 

 Tallene viser også at kvinner jobber deltid selv om de har høyere utdanning.  

 I Agder er det i tillegg mer vanlig enn i resten av landet at barna er hjemme med mor 

istedenfor å gå i barnehage de første leveårene. 

Forskerne har tatt utgangspunkt i SSBs likestillingsundersøkelser og levekårsstatistikk, og tall fra 

Synovate MMIs undersøkelse om holdninger i Norge, Norsk Monitor. 

Drøyt 20 prosent av menn i Norge kan defineres som likestillingskonservative basert på svarene i 

Norsk Monitor. For Agder gjelder dette 28−29 prosent av mennene i fylket. I rapporten beskriver 

forskerne at tradisjonelle kjønnsroller kan gi negative følger for levekår. Agder kommer dårlig ut 

på levekårsstatistikken med flere unge uføre, flere på trygd, og dårlig helse, særlig blant menn. 

Likestilling, levekår og helse henger nøye sammen, ifølge denne rapporten. 

7.1 Likestilling mellom kjønn 

7.1.1 Kvinner i politikken 

 

Figur 47. Kvinneandel kommunestyret valg 2011 

                                                           
31

 "Det gode liv på sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller" Ulla Britt Lilleaas, professor i sosiologi og leder for 
Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, forskning.no 
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Figuren viser kvinneandel i kommunestyrene ved valget 2011. Her ligger Farsund lavere enn både 

landet og fylket.  Samtidig så er det en positiv utvikling fra 1996 og fram til i dag med en økning 

fra 3 til 10 kvinner i kommunestyret og der andelen nå ligger på linje med fylket. 

 

Figur 48: Andel kvinner i Farsund kommunestyre 1996- 201332 

7.1.2 Deltidsarbeidende kvinner: 

SSB sine indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene for 2011viser at Farsund kommune har 

utfordringer knyttet til kvinners deltakelse i yrkeslivet. Kommunen har en lavere andel kvinner 

med høyere utdanning enn sammenlignet med fylket og landet for øvrig, men utdanningsnivået 

for kvinner er allikevel høyere enn hos menn i Farsund. Gjennomsnittlig brutto inntekt for kvinner 

ligger lavere enn sammenlignet med fylket og landet, mens inntekten for menn ligger over 

gjennomsnittet i Vest Agder. 

Deltidsarbeid finnes i stor grad i kvinnedominerte yrker, mens heltid og overtidsarbeid er 

karakteristisk for mannsdominert virksomhet. Det er særlig innen helse- og omsorgstjenester, 

undervisning, hotell- og restaurantvirksomhet og varehandel at andelen deltidsansatte er størst. 

Motsatt er andelen deltid lav innen transport, kommunikasjon og industri, og i yrker med høyere 

utdanning (NOU 2008: 17). 

Deltid er mer vanlig i skift- og turnusarbeid enn i annet arbeid. Sammenhengen mellom skift, 

turnus og deltid gjelder imidlertid først og fremst for kvinner. Blant menn arbeider 88 prosent av 

skiftarbeiderne og 82 prosent blant turnusarbeidere avtalt heltid. Blant kvinner har 62 prosent av 

skiftarbeidere og bare 47 prosent av turnusarbeidere avtalt heltid.  

Forskjeller i arbeidstid mellom skiftarbeidere og turnusarbeidere er sammenfallende med 

kjønnsfordelingen i yrkene. Den lave andelen av deltid blant mannlige skift- og turnusarbeidere 

viser at skift og turnus bare er én av flere faktorer som skyver i retning av eller tilrettelegger for 

deltid 33.  

I Farsund har nesten halvparten av sysselsatte kvinner i alderen 20-66 år deltidsjobb, noe som er 

betydelig høyere enn gjennomsnittet i landet. Dette påvirker økonomien til mange av kommunens 

kvinner både mens de arbeider og inn i pensjonisttilværelsen.  

 

                                                           
32

 Andelen kvinner i valgperioden 2011-2015 er endret i løpet av perioden og andelen kvinner er derfor ikke 
sammenfallende med tall i figur 48 som er basert på tall fra valget 2011.  
33
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En spørreundersøkelse om deltid og alternative turnuser blant ansatte innenfor Farsund kommunes 

turnusbaserte helse og omsorgstjenestens høsten 2013 viser at følgende årsaker ble angitt som 

årsak til at ansatte arbeider deltid. 

 

Figur 49. Årsaker til deltidsarbeid innenfor turnusbaserte tjenester innenfor hele og omsorg i 

Farsund kommune (omfatter kun svar fra deltidsansatte).  

Figuren viser at den viktigste årsaken til deltid angis å være at respondenten ikke fikk tilbud om 

større stilling i kommunen. Samtidig så sier 34 % at de mener det er for belastende å jobbe turnus 

i en stor stilling. Ca. 40 % sier at familiens samlede økonomi tillater deltidsarbeid, noe som 

samsvarer med tallene i kap. 3.2.5 som viser at menn i Farsund tjener over gjennomsnittet i Vest 

Agder og at median inntekten i husholdningene i Farsund ligger over landet og fylket. 

Nærmere en tredjedel av respondentene opplyser ansvar for daglige oppgaver i hjemmet som 

årsak til deltidsarbeid og ca. en fjerdedel oppgir ansvar for barn som årsak samtidig som bare 15 

% av barna til ansatte med barn er under skolealder.  

Nesten 45 % oppgir ønske om mer fritid og muligheter til å plukke vakter som passer som årsak 

til frivillig deltid. Ønske om fritid og selv kunne styre vakter kan ha sammenheng med god 

økonomi i familien og dermed muligheter til valg og prioriteringer. 

Gjennom å prøve ut alternative arbeidstidsordninger34 i turnus er Farsund kommune nå i gang 

med å prøve ut alternative turnusløsninger som kan gi mulighet for større stillinger for de ansatte 

som ønsker det og som samtidig tilrettelegger for nyrekruttering for å møte fremtidens 

kompetansebehov. Gjennom dette prosjektet gjennomføres opplysnings- og motivasjonsarbeid for 

økt stillingsstørrelse også blant de som i dag arbeider frivillig deltid.  

                                                           
34

 Med alternative turnusordninger menes i denne sammenhengen andre turnusordninger enn de tradisjonelle  

2013 
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7.1.3 Kjønnsdelt arbeidsmarked 

 

Figur 50. Figuren viser andelen sysselsatte kvinner og menn som arbeider innenfor ulike yrker 2013. 

Kilde SSB. 

Figuren viser at det er en betydelig forskjell mellom kjønnene innen salgs- og serviceyrker, 

akademiske yrker, håndverk og prosess- og maskinoperatører. Dette kan skyldes både kulturelle 

forhold og forhold som følger av at et lite variert arbeidsmarked tvinger spesielt kvinner inn i de 

tradisjonelle kvinneyrkene. 

7.2 Tilgjengelighet: 
De fleste anlegg for fysisk aktivitet er tilrettelagt for at flest mulig skal kunne bruke dem, både 

gjennom installerte anretninger som på badehuset, og gjennom gode tilgangsmuligheter for 

rullestolbrukere. Å tilrettelegge også for mennesker med funksjonsnedsettelse er noe som har fått 

et stadig større fokus de siste årene.  

Kommunen har 2 stier som er spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede, en til Einarsnes og en 

rundt Mosvoldtjern. Kommunen har tilrettelagt med rullestolrampe i Havika og det finnes også en 

rampe på Lomsesanden.  

Generelt sett kan vi si at vi i Farsund har mange gamle bygg som mangler tilrettelegging både for 

bevegelseshemmede og synshemmede. Listahallen mangler også god tilrettelegging. Der skal det 

nå bygges ny tilrettelagt garderobe til svømmehallen. 

Eilert Sundt har god tilrettelegging for bevegelseshemmede mens Farsund kino oppleves av flere, 

blant annet representanter fra eldrerådet, å mangle god tilrettelegging.  

Begge ungdomsklubbene har god tilgjengelighet, men er ikke tilrettelagt for synshemmede.  

Alcoa-hallen er godt tilrettelagt både for bevegelseshemmede og synshemmede. 

7.3 Deltakelse og integrering- flyktninger og innvandrere: 
Husebyparken statlige mottak er et desentralisert mottak i Farsund. Dette vil si at alle asylsøkerne 

bor i egne leiligheter og hus. Kommunen har vært vertskap for mottaket i mange år og Norsk 
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Folkehjelp har vært driftsoperatør siden starten av 1990 tallet. Husebyparken samarbeider med 

utleiere som tilbyr ledig husvære til mottaket.  

Asylantene ved mottaket har undervisning og aktivitetstilbud, men engasjerer seg også i 

aktiviteter i kommunen. Fotball er et eksempel på en slik aktivitet blant unge beboere der enkelte 

har fått plass på det lokale fotballaget. Mottaket opplyser på sin nettside at innbyggere i 

kommunen har engasjert seg i mottaket gjennom frivillig arbeid. Ofte er disse engasjert gjennom 

Redd Barna og Røde Kors. 

Kommunen huser også KOA Cocoon som er et barnevern- og omsorgssenter for barn og 

ungdommer med minoritetsbakgrunn. KOA Cocoon er privateid og gir tilbud til barn og unge i 

alderen 10-18 (23) år som trenger et døgnbasert tilbud.  

 

Flyktningetjenesten har ansvaret for boliganskaffelse til personer som bosettes i Farsund 

kommune gjennom IMDI. I hovedsak skjer dette gjennom det private leiemarkedet. Det er 

utfordringer i forhold til å skaffe egnede og hensiktsmessige boliger og det beskrives et behov for 

flere kommunale boenheter til flyktninger. Det foreligger kommunestyrevedtak på at det skal 

bygges/kjøpes 10 boliger.  

Det samarbeides med mottaket i forhold til tilgang på boliger. Bosettings skjer over hele 

kommunen, men mange ønsker nærhet til barnehage, butikk og kollektivtilbud. I den senere tiden 

har flere gått til innkjøp av egen bolig. Husbanken har virkemidler som brukes for å komme inn 

på boligmarkedet. Farsund kommune skal bosette 35 personer i 2015.  

 

Norskopplæring er avgjørende i integrering av flyktninger og innvandrere. Voksenopplæringen i 

Farsund gir norskundervisning for flere grupper av utlendinger.  Det gis tilbud om 

norskundervisning både til flyktninger bosatt i Farsund kommune og beboere ved Husebyparken 

mottak. Dette er asylsøkere som venter på vedtak på asylsøknad, og flyktninger med positivt 

vedtak som venter på bosetting. I tillegg kommer elever på familiegjenforening.   

Voksenopplæringen gir også tilbud til betalingselever. Dette er elever som ikke har rett og plikt på 

undervisning, men som velger å betale for undervisningen fordi de har et behov for å lære norsk. 

De fleste i denne gruppa er personer fra EU-området.  

Alle voksne som bosettes deltar i Introduksjonsprogrammet. Opplæringstiltakene i Norsk og 

Samfunnskunnskap ligger under Farsund voksenopplæring. I tillegg skal alle deltakerne i 

språkpraksis og flyktningetjenesten har ansvar for å skaffe språkpraksisplasser. Disse fremskaffes 

stort sett i det private næringslivet. Farsund kommune har i hovedsak tilbud om 

språkpraksisplasser innen helse og omsorg. 

Resultatene i Introduksjonsprogrammet varierer i forhold til gruppene som bosettes. Tidligere 

hadde flere deltakere grunnskoleutdanning/ høy utdanning fra hjemlandet. De siste årene har 

andelen analfabeter vært høy og disse trenger lengre tid før de er klar for videre utdanning /arbeid. 

Mange tar grunnskole for voksne, slik at de kan kvalifisere seg til videregående opplæring.   

 

Bosatte barn begynner på nærskolen/ barnehage.  Dette fungerer bra i Farsund kommune, og 

skole/barnehage er viktige arenaer for å skaffe seg nettverk og lære norsk.  Mange kommer fort i 

gang med fritidsaktiviteter. Det kan være utfordrende at det er store avstander mellom anleggene 

for fritidsaktiviteter og ingen har bil. Kollektivtilbudet er ikke godt på ettermiddags og kveldstid 

og dette gjør deltakelse vanskelig spesielt med tanke på at mye aktiviteter foregår i Alcoaparken. 
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Figur 51: Sysselsatte innvandrere 15- 74 år i Farsund i prosent av personer i hver gruppe fordelt 

på kjønn 4. kvartal 2009- 2013(Kilde SSB) 

 

Tallene fra SSB i figur 53 viser at blant menn er andelen sysselsatte innvandrere ca. 5 % lavere 

enn menn i hele befolkningen. For innvandrerkvinner er andelen sysselsatte i overkant av 16 % 

lavere enn kvinner i hele befolkningen.  

Arbeid er en viktig del av integreringsarbeidet i forhold til flyktninger og innvandrere. Å være i 

arbeid gir muligheter for bygging av sosiale nettverk, kunnskaper om norsk kultur og ikke minst 

så er arbeidsplassen en svært viktig arena i norskopplæringen. Stadig flere kommer i jobb. Ikke 

alle er i jobb rett etter introduksjonsprogrammet, men flyktningetjenesten opplever at flere 

kommer i jobb første året etter programslutt, - gjerne i nært samarbeid med NAV. Noen tar 

utdanning i Lister, for så å få arbeid og flytte til større byer. Viktige utfordringer i forhold til 

sysselsetting er antallet analfabeter og kvinner med store omsorgsoppgaver i hjemmet. 

 

Det vil hele tiden være endringer i gruppen som bosettes. For tiden kommer det mange fra Eritrea 

og Syria. En større andel av disse har traumer og opplevelser som gjør at de vil ha behov for 

oppfølging fra psykiske helsetjenester.  Kommunale tjenester, spesielt innen helse og omsorg, har 

utfordringer i forhold til å yte gode og hensiktsmessig tjenester til fremmedspråklige fordi språk 

og kommunikasjon er en hindring.  For å kunne nyttiggjøre seg disse tjenestene på lik linje med 

andre tjenestemottakere, så må de kunne kommunisere med og forstå tjenesteytere.   

 

Integrering av flyktninger og innvandrere skjer gjennom det daglige arbeidet i skole, barnehage og 

i arbeidsliv. I tillegg til dette viser mange innbyggere stor varme og vilje til å trekke med seg 

andre inn i aktiviteter, alt fra trening og lek til bursdagsfeiring. Dette gjelder spesielt i forhold til 

barn. I forhold til å få med voksne på aktiviteter har vi ennå et stykke å gå, selv om det også her 

forekommer spredte initiativ. 

Flerkulturelt team i Farsund arbeider bl.a. med hvordan innvandrere møter Farsund, 

holdningsskapende arbeid blant innbyggerne, holdningsskapende arbeid blant innvandrere, 

forventninger til/fra innvandrere osv. Teamet består av SLT – koordinator, avdelingsleder KOA 

Cocoon ressurssenter for barnevern og etnisitet, flyktningkonsulent NAV, barne- og 

ungdomsansvarlig Husebyparken mottak, rektor voksenopplæring, prosjektleder Bolyst og leder 

frivilligsentralen. 

Teamet har erfart at det kan være vanskelig for innvandrere å finne ut av det mangfoldet av tilbud 

som lag, foreninger og frivillige bidrar med i Farsund. Teamet har gjennomført flere 

aktivitetsmesser i samarbeid med lag og foreninger der ulike aktiviteter har blitt presentert.  


