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Rapportering Trygge Lokalsamfunn Sandefjord kommune 2021  

Rapporteringen viser ulike tiltak og aktiviteter knyttet til kommunens seks innsatsområder. Det gjøres i tillegg mye skade- og 
ulykkesforebyggende arbeid som ikke er tatt med her. Tiltakene er dekt dels av kommunens budsjett, dels av tilskuddet på 50 000,- fra VTFK 

for 2021 og dels overføring av ubrukt tilskudd på kr 90 412,- fra 2020 - også dette fra VTFK. Utbetalt beløp står i kursiv. 

Innsatsområde 0: Sertifisering Trygge Lokalsamfunn 

Tiltak  Formål og målgruppe Samarbeid Gjennomføring 2021 

Oppstart 
sertifiseringsprosess 
Trygge Lokalsamfunn 
 

Felles innsats for å 
forebygge skader og 
ulykker i kommunen 

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. 
Skadeforebyggende 
Forum.  
Larvik kommune.  

Har opprettet tverrfaglig arbeidsgruppe/ressursgruppe:  
1. Trafikksikkerhet: Magnus Bremdal Ekker.  
2. Brannsikkerhet: Line Hauschild/Beathe Lassen. 
3. Forebygge selvmord: Harald Heggernes 
4. Fallforebygging eldre: Sølvi Ørstenvik 
5. Forebygge drukning/svømmeferdigheter: Trond Setlo 
6. Forebygging av vold og overgrep: Eddie Whyte, 

Helga M. Østebrød, Linda M. Gustavsen 
I tillegg: Kommuneplanlegger Anne Therese Anvik, 
folkehelsekoordinator Kim Andersson og rådgiver 
beredskap og samfunnssikkerhet Thor Henry Thorød 
             Kontingent Skadeforebyggende Forum kr 1 500,- 

 

Innsatsområde 1: Trafikksikkerhet 

Tiltak/aktivitet Formål og målgruppe Samarbeid Gjennomføring 2021 

Helt grønn skolevei.  
Skolebasert opplegg som 
bidrar til en høyere andel 
elever som sykler eller går til 
skolen. Fokus på sikkerhet 
og trygg ferdsel (synlighet, 
refleksbruk, sykkelvedlikhold, 
trafikkforståelse).  

Målet er at flere elever 
går eller sykler eller på 
annen måte kommer seg 
til skolen uten bruk av 
privatbil. Økt kunnskap 
om og fokus på sikkerhet 
og helsegevinst. 

Alle barneskolene  
Sykkelby Sandefjord 
Tønsberg kommune 
Færder kommune 

Gjennomført i seks uker på våren. Nær 2000 
barneskolebarn i kommunen fordelt på 76 lag deltok i 
kampanjen. Tønsberg og Færder kommune var også 
med i år. Mange av lagene hadde høy score, det vil si at 
barna gikk, syklet eller tok bussen til skolen hver dag i 
kampanjeperioden. Premiering til beste skole.  
Resultatene fra årets kampanje: 
https://www.sandefjord.kommune.no/sykkelbyen-
sandefjord/helt-gronn-skolevei/legg-inn-resultater/ 
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Hjertesone Det er politisk 
vedtatt at barneskolene i 
Sandefjord kommune skal 
etablere hjertesone rundt 
skolen. Hjertesone er et 
konsept utarbeidet av Trygg 
trafikk.  

Etablering av hjertesone 
rundt hver skole tilpasset 
lokale forhold, for å sikre 
elevenes skolevei enten 
de går eller sykler. Et 
delmål er å få flere barn 
til å gå eller sykle til 
skolen istedenfor å bli 
kjørt av foreldrene. 

FAU 
Trygg trafikk 
Politiet 

Sentralt i konseptet er holdningsskapende arbeid, der 
initiativet skal komme fra FAU ved den enkelte skole. Tre 
skoler har etablert hjertesone og de fleste andre skolene 
er i gang med prosessen. 
 
 
 
 

Hjertesone Melsom skole 7500,- 

Trafikksikker kommune 
Søke sertifisering 

En modell for godt, 
målbevisst og helhetlig 
trafikksikkerhetsarbeid.  

Trygg Trafikk Sandefjord kommune søkte og ble i 2021 godkjent som 
Trafikksikker kommune. 

Lys til ettertanke 
 

Markering for etterlatte 
etter trafikkulykker. 

Nødetatene med flere.  Årlig markering i januar med fakler langs E18 og 
arrangement i Skjee kirke.  

Sikker på sykkel 
 

Tiltak for å forebygge 
farlig trend med 
sabotasje på sykler 

Politiet 
Skolene 
Foresatte 

Politiet har hatt dialog med alle skolene rundt sabotasje 
på sykler. Foreldremøter, informasjon i klasserom, 
sykkelverksted mm. Brev til alle rektorer fra politiet/SLT 

 

Innsatsområde 2: Brannsikkerhet  

Tiltak/aktivitet Innhold Samarbeid Gjennomføring 2021 

Trygg hjemme 
 

Årlig sjekkliste hos 
hjemmeboende i 
risikogrupper. 

Brannvesenet, helse, , 
eiendom, boligkontor, 
ambulant team m flere 

Prosjektet har vært en suksess og sikkerhetssjekk brann 
videreføres nå i kommunal regi 

Røykvarslerdagen  
1. desember 

Stand på Stokkesenteret 
og Hvaltorvet. 

Privat næringsliv 
Brannvesenet 

Gjennomført som planlagt. 

Aksjon boligbrann 
 

Årlig dør til dør aksjon i 
utvalgt område med 
tilbud om brannsjekk 
røykvarslerbatteri mm. 

 Kun i postkasser i 2021 pga korona.  

Samarbeid med frivillige, 
livs- og trossamfunn og 
andre 

Informasjon om 
forebyggende brannvern 
til Besøkstjenesten. 

Røde Kors, Kirkens 
Bymisjon, Moskeen  
Katolske kirke og 
Frivilligsentralene  

Gjennomført som planlagt i 2021. Nytt i år er kontakt 
med ulike trossamfunn for utdeling av røykvarslere og 
batterier. Kirkens Bymisjon og Frivilligsentralene har 
også deltatt.  



 

3 
 

Bjørnis  
Nasjonal brannbamse som 
blir benyttet i mange 
kampanjer. 

Mål om å arrangere 
barnehagedager eller 
lignende på 
brannstasjonene. 

Barnehage 
Skole 
Privat næringsliv 
Med flere 

Bjørnis var i 2021 med på Røykvarslerdagen og på 
Fjorden festivalen. Han har vært på barnehagebesøk i 
ifm prisutdeling og vært synlig på kommunens FB side.   

 

Innsatsområde 3: Forebygge selvmord 

Tiltak/aktivitet Formål og målgruppe Samarbeid Gjennomføring 2021 

Mestringskurs 
 

Gi ansatte nødvendig 
kompetanse for å kunne 
gjennomføre kurs som 
fremmer psykisk helse, 
forebygger utvikling av 
depresjon og angst og 
forebygger selvmord. Gi 
ungdom og voksne 
(foreldre) økt 
kompetanse knyttet til 
psykisk helse og 
livsmestring. 

Psykisk helse og 
aktivitet 
Psykisk helse barn og 
unge 
 
 

To KID kurs gjennomført i 2021. Planlagt nye kurs med 
oppstart i februar. Innsøking via tjenestekontoret.  
 
DU kurs er byttet ut med samtalegrupper «Kunsten å 
være ungdom», et mer dynamisk tilbud – rullerende 
tilbud i gruppe. Ledet av Psykisk helse barn og unge. 
Mest jente som deltar.  
 
Ulike foreldreveiledningsgrupper (Cos, Tibir mm). 
 

VIVAT kurs, Frisk Opp kurs 
og OPS! kurs   
 
Forebygge selvmord 
gjennom kursing av 
kommunalt ansatte og andre. 
 
Det arbeides konkret med å 
utdanne en ny kursleder for 
førstehjelpskursene.  
 
 
 

Målgruppen er alle 
ansatte og målet er å gi 
deltakerne økt trygghet i 
å kunne hjelpe personer i 
selvmordsfare. Økt 
kjennskap til ansatte i 
andre kommunalområder 
og seksjoner. 

Sykehuset i Vestfold 
Norkirken Sandefjord 
 

Førstehjelpskurs: 30 deltakere. Evaluering viser svært 
god effekt. Stort utbytte både profesjonelt og privat i form 
av økt trygghet i å spørre direkte om selvmordstanker og 
økt tro på å kunne hjelpe personer i selvmordsfare. God 
arena for å bli kjent på tvers av fag og seksjoner. 
FriskOpp: 22 deltagere. Evaluering viser at alle fikk økt 
forståelsen av Førstehjelp ved selvmordsfare og at 
kurset har økt sannsynligheten for å gripe inn og hjelpe 
ved selvmordsfare. 
OPS!-kurs: 13 deltakere. Oppstart i 2021. Supplement til 
Førstehjelpskurset (ikke en erstatning). Gjør at flere kan 
lære å hjelpe. Holdes i samarbeid med Norkirken 
Sandefjord. Kurset oppleves som nyttig. 

Program for Folkehelse og 
Tenk Helse Innarbeide og 

Målgruppen er elever og 
ansatte på u-skolene. 

Skolene, 
skolehelsetjenesten, 

Modellen er godt i gang og også under utvikling.  
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videreutvikle 
undervisningsopplegget.   

Målet er å gi ansatte et 
enkelt, kunnskapsbasert 
verktøy og bidra til å 
styrke ungdoms psykiske 
helse og livsmestring. 

Folkehelsekoordinator 

Tenk sammen 
Utvikle en modell for å sikre 
samarbeid mellom 
kommunale tjenester - til det 
beste for barn, ungdom og 
familier.  

Tjenester til barn og 
unge (psykisk helse, 
PPT, BVT, helsestasjon/ 
skolehelse, avlastning/ 
støttekontakt) er nå 
organisert sammen med 
barnehage og skole.  

Psykisk helse, PPT, 
barnevern, 
helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste, 
avlastning, 
støttekontakt, 
barnehage og skole. 

Arbeidsmodellen Tenk sammen er nå under etablering. 
Også viktig tiltak innenfor innsatsområde 6 – Forebygge 
vold og overgrep. 
 
 
 
 
 

Vinterferietilbud Bugården u-skole 11 000,- 

Åpenhetsprisen Deles ut til 
en person eller gruppe som 
har bidratt til åpenhet rundt 
psykisk helse 

Åpenhet rundt psykisk 
helse 

 I år gitt prisen til Emilie Andrea Franklin Dahl og 
dokumentaren «Alt det jeg er». 
 

Betaling til kunstner 5 000,- 

Du er ikke alene  
Minnemarkering for etterlatte 
etter selvmord etterfulgt av 
sang, musikk og diktlesning. 

Ønske om å sette fokus 
på selvmord som 
samfunnsproblem. 

Fylkeskommunen, 
Sandefjord kommune, 
Sykehuset i Vestfold, 
Den norske kirke, 
Leve, Blålysetatene 

Årlig fylkesarrangement i Sandefjord kirke tredje søndag i 
september. 

 

Innsatsområde 4: Eldresikkerhet/Trygge seniorer 

Tiltak/aktivitet Formål og målgruppe Samarbeid Gjennomføring 

Sterk og stødig grupper og 
Balansegrupper 
Videreføre balanse- og 
styrkegrupper for seniorer. Gi 
tilskudd til utdanning av nye 
instruktører (frivillige og 
fysioterapeuter). 

Bidra til bedre 
balanse/styrke hos 
seniorer for å redusere 
fall og fallskader. 
Samarbeid med og 
kursing av frivillige 
instruktører. 

Enhet forebygging og 
mestring. 

Sterk & Stødig ukentlig trening med noen unntak pga 
korona. Elleve grupper i desember og 149 deltakere 
månedlig i november og desember. Balansegrupper 
totalt 12 i 2021. Kun tre grupper i perioden januar - april. 
Ferieavvikling i juli. Stor variasjon i antall deltakere, noen 
deltar hele året, andre kun en periode. September hadde 
høyest antall deltakere med 126. Ukentlig trening.  
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Aksjon eldresikkerhet 
Gjennomføre årlig aksjon 
med hjemkjøring av strøsand, 
informasjonsbrev og 
sikkerhetskort fra Skafor. 

Hjemmeboende 80+ i 
hele kommunen. 
Målsetningen er at eldre 
har økt trygghet knyttet til 
fallulykker og brann 

Lions og Rotary 
Skafor 
Frivilligsentralene 
Yme og Ranvik  
Lokalt næringsliv  

Aksjon eldresikkerhet ble gjennomført som planlagt. 
Informasjonsbrev til alle 80 +. Hjemkjøring av sand til alle 
hjemmeboende over 80 år i Stokke og Andebu krets og 
tilbud om hjemkjøring til hjemmeboende over 80 år i 
Sandefjord krets.                              Klistremerker 9 250,- 

Beste årgang 
Gjennomføre todagers 
seminar for seniorer det året 
de fyller 77.  

Fokus på brannsikkerhet, 
trafikksikkerhet og 
fallforebygging, samt 
psykisk og fysisk helse, 
sosial kontakt mm 

Enhet forebygging og 
mestring. 
Eldrerådet 
Frivillige seniorer 
Frivilligsentralene  

Beste årgang ble avholdt med en samling i Andebu, en i 
Stokke og tre i Sandefjord. Totalt 198 deltakere. 1944 
årgangen, amt de som mistet tilbudet i fjor pga covid 19. 
Utelukkende positiv tilbakemelding i evalueringsskjema.  

Diverse utgifter 65 900,- 

Seniormagasin 
 

Nå ut med viktig og 
målrettet informasjon. 

Frivillige seniorer Fulldistribuert til alle kommunens husstander. 
 

Forebyggende 
hjemmebesøk  
 

Kommunens 
seniorveiviser besøker 
personer som nylig har 
blitt enke/enkemenn og 
som er over en gitt alder. 

Frivillige seniorer 
Andre som utfører 
hjemmebesøk 

Fokus på fallforebygging, men også et viktig tiltak i å 
forebygge selvmord og vold mot eldre. 
Fagoverbyggende. Se innsatsområde 3 og 5. Andre som 
utfører hjemmebesøk kan også melde fra om forhold 
som angår brann eller generell skade- og 
ulykkesforebygging 

Aldersvennlig Sandefjord  
Nasjonal satsning i tråd 
med reformen Leve hele 
livet  og den 
lokale handlingsplanen Leve 
hele livet i Sandefjord. 

At eldre har reell 
mulighet til å ferdes i og 
bruke nærmiljøet, kan bo 
hjemme lengst mulig, har 
aktiviteter de har lyst og 
mulighet til å delta på, 
unngår ensomhet og 
isolasjon og kan bidra 
som den ressurs de er. 

Kommune, næringsliv, 
lag og foreninger, 
nærmiljøer, private 
mm.  

Aldersvennlig Sandefjord har vært på agendaen i 2021 
og skal til politisk behandling våren 2022. Lang tiltaksliste 
er laget med bakgrunn i bred medvirkningsprosess. Skal 
inn i Handlings- og økonomiplan og gjennomføres i 
kommunalområdene. 

Innsatsområde 5: Svømmeferdigheter og sikkerhet ved vann 

Tiltak/aktivitet Formål og målgruppe Samarbeid Gjennomføring 2021 

Svømmekurs 
innvandrerkvinner 

Målet er at deltakerne 
skal bli trygge i vann og 
lære å svømme. Ha 

Svømmeklubben  Oppstart vår 2021 for 20 kvinner, kun gjennomført noen 
få treninger pga korona. Ved ny oppstart høsten 2021 
fikk 24 kvinner tilbud. Varierende oppmøte. Vanskelig å 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/planer/handlingsplanen-leve-hele-livet-i-sandefjord-2019-2023.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/planer/handlingsplanen-leve-hele-livet-i-sandefjord-2019-2023.pdf
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Gjennomføre to gratis 
svømmekurs for kvinner over 
18 år som ikke kan svømme. 

mulighet til å ivareta 
egen familie ved og på 
vann og kunne lære 
egne barn å svømme. 
Kvinner med 
innvandrerbakgrunn er 
prioritert. 

sile ut slik at de med størst behov får plass. Av høstens 
deltakere kan nå 80 % ryggsvøm og ca 90 % brystsvøm. 
Det vil bli gjennomført fast kurs en dag i uka gjennom 
hele 2022. På venteliste står fortsatt mer enn 120 
personer, flaskehalsen er kapasitet i svømmehallen og 
mangel på instruktører.  

Leie av instruktør og hall 30 660,- 

Lovpålagt kommunal 
svømmeopplæring 
 
 

Alle elever ved 
kommunens skoler 

 Kommunal Svømmeskole med faste 
svømmeinstruktører, fastsatt timetall og metodikk og 
koordinert busstransport. Godt fellesopplegg for 15 
barneskoler i Sandefjord Svømmehall. Øvrige skoler i 
kommunen organiserer og ordner svømmeopplæringen 
selv og i ulikt omfang. 

Årlig livredningskurs  Personal i skoler og 
barnehager. 

 Kommunen har koordinert ordning for personalet i skoler 
og barnehager, og andre med behov for sertifisering. 
Kreves ved tilsyn bading/svømming/aktivitet ved vann. 
Gis også tilbud om sertifisering utendørs livredningskurs, 
særlig viktig for ansatte som følger barn på tur ute. 

Sikre badeplasser  
Bøyer og stiger, høyde ved 
stupebrett mm.  

Alle innbyggere Kultur, idrett og fritid 
Miljørettet helsevern 
Teknisk/eiendom  
med flere 

Tverrfaglig samarbeid er i gang på dette, må følges opp 
videre i 2022. Forslag å bruke Stavangermodellen for 
sjekk av badeplasser.  

Sikre båthavner og 
gjestebrygger  

  Sandefjord havnevesen har oversikt over alle bøyer, 
leidere og stiger. Jevnlig kontroll på bryggene ca 1 gang i 
måneden. Havnevesenet har alltid bøyer på lager om 
noen forsvinner. 

Trygghet på tur for skoler 
og barnehager  

 Miljørettet helsevern  
Skoler 
Barnehager 

Miljørettet helsevern (MRH) helsevern har fast tilsyn på 
skoler og barnehager. Skolene har krav om 
livredningskurs for å kunne ta med elever på tur til vann. 
Ikke samme krav for barnehage, men MRH helsevern i 
Sandefjord har valgt dette som et krav på sitt tilsyn også 
for barnehager. 

Redningsvester Formål å forebygge 
drukning. 

Frivilligsentralene og 
brannvesenet 

Stokke har lånt ut 55 redningsvester. Alle størrelser er i 
bruk, kan mangle enkelte størrelser når pågangen er 
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Fortsette med utlån av 
redningsvester via 
Frivilligsentralene. 

stor. Andebu har lånt ut 10 vester, regner med større 
utlån når utlånssentralen åpner. Sandefjord har lånt ut ca 
100 vester. 

 

Innsatsområde 6: Forebygge vold og overgrep/Skape trygge lokalmiljø 

Tiltak og aktivitet Formål og målgruppe Samarbeid Gjennomføring 2021 

SLT Følge opp kommunens 
handlingsplan for SLT - som 
ivaretar innsats knyttet til 
forebygging av kriminalitet, 
vold, doping og rus mm. 
Politiråd. 

Forebygge vold og 
kriminalitet, bidra til godt 
oppvekstmiljø og trygge 
lokalmiljø. 
 

SLT koordinator, 
beredskapssjef, 
talsperson for unge, 
Foreldrenettverket 
13+. 
 

SLT arbeidet er fulgt opp i tråd med aktuelle 
handlingsplaner. Det er opprettet prosjekt Trygge 
nærmiljø, egen arbeidsgruppe for forebyggende 
rusarbeid, tverrfaglig arbeidsgruppe som utarbeider 
konkrete forslag til SLT tiltak for hele kommunen og 
startet opp handlingsplan for uorganisert ungdom 

Samarbeid mellom 
frivilligsentralene og 
politiet Sandefjord politi, 
kommunen og Sandefjord  

Målgruppen er 
innbyggerne, med fokus 
på ungdom i lokale 
nærmiljøer. Målet er å 
skape trygge 
lokalmiljøer. 

Sandefjord politi, U-
skolene, 
Frivilligsentralene og 
nærmiljøutvalgene 
 

Samarbeid med politiet er godt i gang og politiet er 
representert i Frivillig Forum. Frivilligsentral har nylig 
inngått et samarbeid med ønske om å invitere lokale 
ressurspersoner med i et samarbeid basert på erfaringer 
med Natteravnene-prosjektet. Covid 19 har forsinket 
prosessen, men vi er i gang og fortsetter samarbeidet. 

Nærdemokrati og 
nærmiljøutvalg NMU 
 

Målgruppen er alle 
innbyggere og målet er å 
skape trygge lokalmiljø 

Nærmiljøutvalgene. Nærdemokratiordningen skal evalueres innen 
sommeren. NMU jobber blant annet med trafikksikkerhet 
og trygge nærmiljøer. Ordningen har fått økte 
økonomiske ressurser for å satse mer på ungdomstiltak. 

Barnetråkkregistrering 
Kommunen skal utføre 
Barnetråkk-registrering 
digitalt ved alle barneskolene 
i 2021.   

Målet er å få mer 
kvalitative data om barns 
bevegelsesmønster, 
ønsker for egne 
nærmiljø, opplevelse av 
trygghet mm. 

 Barnetråkkregistrering er gjennomført på åtte av 21 
barneskoler i 2021. 
 

Aldersvennlige Bugården  
Prosjekt med tilrettelegging 
for trygg ferdsel i 
Bugårdsområdet  

Tilrettelegging av 
Bugårdsområdet til glede 
for nåværende og nye 
brukere. Universell 

Bugårdssenteret, 
hjemmesykepleien, 
praktisk bistand, 
borettslag/sameie, 

Oppgradering av gangveier og utsending av program for 
Bugårdssenteret. Temamøtet er utsatt til 2022.   
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utforming og tilrettelagt 
for alle aldersgrupper. 

Bugården kirke med 
flere.  

Pilot Aldersvennlige Bugården kr 40 000,- 

Antidoping 
Øke fokus på forebyggende 
antidopingarbeid, særlig 
rettet mot ungdom som 
bruker treningssentre. Dette 
er også tema i Program for 
folkehelse rettet mot skole. 

Tiltakene vil ha som 
hovedformål å øke 
kunnskap hos relevante 
yrkesgrupper i 
kommunen, ungdom, 
foreldre, trenere og 
frivillige organisasjoner.  

Antidoping Norge 
(ADNO)  
Skolene, Politiet, 
Treningssentre, 
frivillige 
organisasjoner  
 

Tiltak er iverksatt i tråd med samarbeidsavtalen med 
Antidoping Norge. Arbeidet har blitt veldig forsinket pga 
pandemi, har hatt noen nettmøter med utvalgte skoler. 
Fortsetter arbeidet i 2022. Er utviklet et samarbeid på 
fylkesplan. Viktig innsatsområde under SLT og SLT 
koordinator koordinerer arbeidet. 

Sosiale medier 
Bidra til at barn og unge ikke 
utsettes for overgrep, 
mobbing og uønskede 
hendelser relatert til bruk av 
nett og sosiale medier.  

Forebygge risikofylt 
nettbruk og misbruk av 
sosiale medier gjennom 
økt kunnskap og 
bevissthet hos barn, 
unge, foresatte og hos 
ansatte som arbeider 
med disse grupper. 

Skole,  
skolehelsetjenesten, 
barnevernet, politi, 
SLT, frivillige 
organisasjoner 

Gjennomført to nettmøter med skoler i 2021 og 
planlegger flere nettmøter første kvartal 2022.  
 
Overgrepsmottaket har vært med på å lage en 
informasjonsfilm om hva du skal gjøre hvis du har vært 
utsatt for overgrep. Ligger på kommunens nettside – FB. 
 
 

Fellesforum  
Innovativt prosjekt for bedre 
dialog mellom 
innvandrergrupper, 
folkevalgte og administrativ 
ledelse. Er nå politisk vedtatt 
innlemmet i kommunens drift 
med to faste årlige møter. 

Legge til rette for dialog 
og deltakelse i 
lokalsamfunnet, skape 
økt forståelse om 
inkluderingsutfordringer, 
forebygge konflikter, 
være en gjensidig 
læringsarena og skape 
demokratiutvikling.  

Innvandrergrupper, 
folkevalgte og 
administrativ ledelse. 
Alle interesserte. 

Ingen møter i 2021 pga pandemi. Bevilgede midler vil bli 
overført til Fellesform i 2022. Er laget Handlingsplan for 
mangfold og inkludering som skal til politisk behandling 
første kvartal 2022. Lang tiltaksliste på bakgrunn av bred 
medvirkning.  
 
 

Felles Forum 50 000,-  

 

Sandefjord 01.02.22 

 

Inger Marie Solberg      Kim Andersson     Eddie Whyte 
Folkehelserådgiver og     Folkehelsekoordinator    SLT- koordinator  
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kontaktperson Trygge Lokalsamfunn 
  


