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Møtets art Folkehelseforum, Teams 

Møtedato 07 06 2021 

Deltakere Grethe Cederkvist, Anette Malme, Tron Myren, Elin Jakobsen, Irmelin Skjold 

Referent Irmelin Skjold 

Sak nr.  Tema  

1.  Årsplan trygge lokalsamfunn og folkehelse 

Forslag: Årsplan for 2021 baseres på tidligere årsplaner og aktiviteter. Planen utvides med 
planlegging for Aktive lokalsamfunn i Færder kommune.  

Årsplan for 2021 basert på utgifter vi har hatt tidligere år. Se saksliste for dette møtet.  

 Referat Frist Ansvar 

Diskusjon om prioritering av midler til trygge lokalsamfunn: er det riktig 
å prioritere refleks framfor andre tiltak.  

Innspill: hjertesone, trygghetsvandring 

  

Irmelin informerte om at Færder kommune har prioriterte områder for 
trygge lokalsamfunnsarbeidet (se informasjon under)  

  

Konklusjon: Irmelin sender inn søknad om partnerskapsmidler slik det 
er foreslått i møteinnkallingen. Det er mulighet for å omdisponere 
mellom de ulike postene. 

1/7-21 Irmelin  

2. Årsplan for 2022 beskriver prosesser, aktører og budsjett for Aktive lokalsamfunn i Færder 
kommune.  

 

 Referat Frist Ansvar 

Ingen kommentarer.    

3. Oppdatere oversiktsdokumentet  

 Referat Frist Ansvar 

Oversiktsdokumentet skal oppdateres årlig. Folkehelseforum har ansvar 
for at kommunen har oppdatert informasjon om faktorer som påvirker 
helsen i befolkningen. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 
september. Alle i folkehelseforum har ansvar for å identifisere tall 
og/eller beskrivelser som bør oppdateres. Dere får dokumentet 
tilsendt. Irmelin gjør redigeringen i samarbeid med 
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servicesenteret/kommunikasjon.     

   

   

HER ER MER DETALJERT INFORMASJON ENN DET SOM BLE NEVNT I 
MØTET, til orientering 
Styringsgruppe for Trygge lokalsamfunn i Færder:  
Leder: kommunaldirektør for administrasjon, kultur og levekår 
Sekretær: folkehelsekoordinator 
Medlemmer: leder i kommunens trafikksikkerhetsgruppe, SLT-
koordinator, rådgiver for kommunaldirektør for helse og omsorg, 
rådgiver for kommunaldirektør for oppvekst og kunnskap 
Kommunens TL-gruppe etter godkjenning:  
Administrasjon   Irmelin Skjold, folkehelsekoord., sekretær   
Helse   Rannveig Velken, rådgiver  
Teknisk   Tor Arne Morken, arbeidsleder utedrift   
Kultur/Flyktningetj.  Tore Birkeland, idrettsrådgiver  
Oppvekst/forebygging Karianne Fossli, fysioterapeut 
Ungdom  Anette Malme, SLT 
 
Satsningsområder: 
Drukning, fall, brann, fritid, siktsoner (ses i sammenheng med 
hjertesone), ungdom og rus 

  

   

 Neste møte: 6/9-21 kl. 09.30-11.30 møterom A   


