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Denne delen av handlingsplanen inneholder konkrete tiltak til hvordan kommunen kan bidra til en helhetlig og samordnet innsats for økt 
inkludering. Både på tvers innad i kommunen, i samarbeid med lag og foreninger og ikke minst enkeltmenneskene det gjelder. Tiltakene er en 
konkretisering av prosesser og workshops med bred brukermedvirkning. 

Tiltakene er sortert etter innsatsområdene; God helse, god utdanning, arbeid og kvalifisering, hverdagsintegrering og bærekraftige byer og 
samfunn (bolig). Bærekraftsmål 10 mindre ulikhetog 17 samarbeid for å nå måleneer en forutsetning for å lykkes med implementeringen av 
alle tiltakene nedenfor - og gir dermed en rød tråd gjennom hele tiltakstabellen. 

God helse 
Nr. Innsatsområde Tiltak Pågående tiltak Nytt tiltak Langsiktig 

vurdering 
Ansvar 

1. Helse Øke innvandreres kompetanse om 
kvinnehelse, familieplanlegging og 
negativ sosial kontroll 

Kompetanse hos jordmor og 
helsesykepleier følges opp. 
Negativ Sosial kontroll blir 
fulgt opp via Frihet fra vold. 

KBU 

2. Helse Styrke forebygging av negativ sosial 
kontroll og bygge ned barrierer for 
den enkeltes frihet 

Handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner er under 
utarbeidelse 

KBU og 
HSO 

3. Helse Styrke oppfølging av barn og unge 
som sliter med traumer og psykisk 
uhelse 

Stort tverrfaglig prosjekt på 
ungdomstrinnet (Program 
for folkehelsearbeid) inne i 
sitt fjerde år. Ny læreplan 
med folkehelse og 

KBU 
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livsmestring. Tenk sammen 
og omorganisering av KBU 

4. Helse Bruke familiesentrene i større grad 
til å samhandle om utsatte barn og 
unge 

Pågående prosjekt KBU: 
Tenk sammen 

KBU 

5. Helse Vurdere å etablere ICDP- 
programmet (International Child 
Development Programme) 1 

Vurderes tatt i bruk 
i NAV 

HSO 

6. Helse Forsterke helsestasjonens rolle i 
barnehagene 

Igangsatt: deler av 4- 
årskontrollen gjennomføres 
i barnehage/jf. Prosjekt 
Tenk sammen 

KBU 

7. Helse Øke samhandlingen rundt sårbare 
familier 

Omorganisering KBU og 
prosjekt Tenk sammen. 

KBU 

8. Helse Bedre informasjonsflyten mellom 
kommunale tjenester, fastlege og 2. 
linje 

Flere prosjekter igangsatt i 
begge kommunalområder 

KBU og 
HSO 

1 ICDP eret forebyggende og gruppebasert programrettet mot foreldre med barn i alderen 0 – 18 år International Child Development Programme (ICDP) (bufdir.no) 

https://bufdir.no/Familie/foreldrestotte/tiltaksliste/international_child_development_program_icdp/
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9. Helse Implementere Flex-id 2 kompetanse 
blant flere ansatte som jobber med 
barn og unge 

Jamfør Tenk sammen og 
planlegging av felles 
kompetanserammeverk. 

Vurdere 
økonomiske 
konsekvenser 

KBU 

10. Helse Styrke psykisk helsehjelp til voksne x HSO 

11. Helse Økt koordinering og samhandling 
knyttet til økonomisk bistand rundt 
familier med funksjonshemmede 
barn (tilskudd fra IMDI) 

NAV og prosjekt Tenk 
sammen 

HSO og 
KBU 

God utdanning 
Nr. Innsatsområde Tiltak Pågående tiltak Nytt tiltak Langsiktig 

vurdering 
Ansvar 

12. Barnehage/skole Øke kompetanse på kartlegging og 
utvikling av språk hos 
flerspråklige barn 

Styrke kompetansen på 
inkludering av kulturelt og 
språklig mangfold i daglig praksis 
og pedagogisk arbeid 

Heve kompetansen på inkludering 
av minoritetsspråklige foresatte 

Sandefjord kommune følger 
det nasjonale 
videreutdanningsprogrammet 
for lærere 
(Utdanningsdirektoratet). 
Dette året deltar fire lærere 
på videreutdanning i 
andrespråkspedagogikk ved 
USN. 

KBU 

2 Flexid er et bevisstgjøringskurs for ungdommer med krysskulturell oppvekst. Navnet henspeiler på det å ha en fleksibel identitet Larvik kommune 

https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/larvik-laeringssenter/migrasjon-og-kultur/flexid/
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Dette er også et av 
satsningsområdene for 
barnehage. 

13. Barnehage/skole Bedre tverrfaglig samarbeid om 
nulltoleranse for mobbing og 
diskriminering 

Her er det allerede mye godt 
utviklingsarbeid/arbeid i 
igangsatt i barnehage og 
skole. 

KBU 

14. Grunnskole 1- 10 Det bør vurderes gratis 
fritidsaktiviteter rett etter skoletid 
som et bidrag til at nyankomne 
elever blir raskere sosialisert i 
lokalsamfunnet. 

Ishallen og svømme-hallen i 
ukedager – et eksisterende 
tiltak. 

Fritidskortet 
digitaliseres 

Her bør det høstes 
erfaringer fra 
skoler som har 
forsøkt dette, f.eks 
Breidablikk. 
Videre bør et slikt 
tilbud evt. 
piloteres, og 
frivillige org. og 
personell benyttes. 
Dersom KBU skal 
benytte 
arbeidskraft må 
kostnader utredes. 

KBU og 
KIF 

15. Grunnskole 1-10 Synliggjøre muligheten for 
inntektsvurdert barnehage og 
SFO-betaling (info ut på flere 
språk og praktisk bistand i 
søknadsprosessen) 

Informasjon gis i barnehager 
og på skoler. 

KBU 
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17. Grunnskole 1-10 Videreføre og styrke 
aktivitetstilbud i SFO i samarbeid 
med idrettsforeninger 

Rammeplan for SFO er 
lovfestet. Det jobbes nå med 
å utarbeide felles planer for 
kommunens SFOer. Mange 
idrettsforeninger driver 
idrettsSFOer. Dette er ikke et 
samarbeid med SFO, men et 
alternativt tilbud foresatte 
velger. 

Ormestad skole er i et 
prosjekt. 

Ikke økonomisk 
vurdert. 

KBU 

18. Utdanning SVO bør utvikle moduler med 
spesifikke yrkesrettede 
norskopplæringstilbud i samarbeid 
med NAV og Vtfk (Vestfold og 
Telemark fylkeskommune) 

SVO bør utvikle gode løp 
innen arbeidsrettet 
norskopplæring. 

KBU og 
HSO 

Arbeid og kvalifisering 
Nr. Innsatsområde Tiltak Pågående tiltak Nytt tiltak Langsiktig 

vurdering 
Ansvar 

19. Kvalifisering Økt fokus på fagbrevutdanning og 
annen formell kompetanse som en del 

NAV HSO 



| SANDEFJORD KOMMUNE | 

7 

av introduksjonsprogrammet i 
samarbeid med Vtfk (Vestfold og 
Telemark fylkeskommune) 

20. Kvalifisering Øke satsingen på kompletterende 
utdanning for de som har høyere 
utdanning i introduksjonsprogrammet 

NAV HSO 

21. Kvalifisering Øke satsning på fag- og 
yrkesopplæring i 
kvalifiseringsprogrammet i samarbeid 
med Vtfk 

NAV HSO 

22. Kvalifisering Øke antallet deltakere i 
Kvalifiseringsprogrammet 

NAV HSO 

23. Arbeid Styrke satsningen på gründere med 
innvandrerbakgrunn 

x Økonomi 
og 
analyse 
HSO 

24. Arbeid Prosjekt Globale Sandefjord bør 
vurderes inn i drift etter endt 
prosjektperiode 

Økonomiske 
konsekvenser 
utredes 

HSO 

25. Arbeid Identifisere, utvikle og videreutvikle 
mangfoldskompetansen hos ledere i 
kommunen - jfr LIM 

x HR 

26. Kvalifisering Øke mangfoldskompetansen hos 
ledere i næringslivet 

Globale Sandefjord Økonomi 
og 
analyse, 
HSO 
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27. Kvalifisering Styrke Jobbsjansen 3 for økt 
sysselsetting av kvinner i samarbeid 
med IMDI 

x Alle 
kommun 
alområde 
r 

28. Tilskuddsmidler Synliggjøring av tilskuddsmidler for å 
rekruttere og beholde mangfold i 
næringslivet 

x Økonomi 
og 
analyse 

29. Kvalifisering Utvide antall praksis- og 
språktreningsplasser i alle kommunale 
områder 

Pågående arbeid i alle 
kommunalområder. 

Alle 
kommun 
alområde 
r 

30. Kvalifisering Økt bruk av den flerkulturelle 
kompetanse til kommuneansatte med 
innvandrerbakgrunn 

x HR 

31. Arbeid Etablere møtearenaer mellom 
kommunen og næringslivet med fokus 
på mangfold og inkludering 

x HRU/ 
Økonomi 
og 
analyse 

3 Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram på fulltid for hjemmeværende innvandrerkvinner mellom 18 og 55 år som er uten fast tilknytning til arbeidsmarked eller utdanning 
Startsiden | IMDi 

https://www.imdi.no/
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Hverdagsintegrering 
Nr. Innsatsområde Tiltak Pågående tiltak Nytt tiltak Langsiktig 

vurdering 
Ansvar 

32. Hverdagsintegrering Stimulere til å etablere 
fadderordning i lag og 
foreninger 

Stimulerer via kontakt lag 
og foreninger. Frivillig- 
konferansen. Idrettsrådet: 
NIF har støtteordning til 
integrering 

KIF 

33. 
Hverdagsintegrering 

Etablere frokostmøter (ideell 
frokost) i regi av kommunen 
som sette synliggjøre mangfold 
om en styrke i lokalsamfunnet 

Møteplasser på 
frivilligsentralene er 
etablert. 

KIF, 
HSO og 
frivillig- 
heten, 

34. Hverdagsintegrering Gode erfaringer og metodikken 
som er utviklet i 
introduksjonsprogrammet bør 
vurderes tatt i bruk overfor 
tilbys alle nyankomne personer 
med innvandrerbakgrunn. 

NAV HSO 

35. Hverdagsintegrering Støtte og styrke lokale 
familierettede initiativ som har 
som mål å feire kulturelt 
mangfold som mål 

Kulturkræsj i Stokke, 
Andebu, Stokke. Frivillig- 
sentralene støtter opp om 
dette. Er gitt tilskudd fra 
kommunens prosjekt- 
tilskudds-ordning. 

KIF 

36. Hverdagsintegrering Utarbeide informasjon om 
kommunale tjenester på flere 
språk på kommunens nettsider 

x HRU 
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37. Hverdagsintegrering Informasjon fra kommunen 
skal oppfylle; Språkloven § 9 - 
«O f f e n t l i g e o r g a n s k a l 
k o m m u n i s e r e p å e t s p r å k 
s o m e r k l a r t , k o r r e k t o g 
t i l p a s s e t m å l g r u p p e n » 

x Alle 
kommun 
al- 
områder 

38. Hverdagsintegrering Vurdere etablering av et tilbud 
om lokal veilednings- og 
koordineringstjeneste for alle 
nyankomne med 
innvandrerbakgrunn 

Omfang og nivå er 
ikke økonomisk 
vurdert. 

HSO 

39. Hverdagsintegrering Synliggjøre og koordinere 
kommunale og statlige 
støtteordninger 

x Alle 
kommun 
al- 
områder 

40. Hverdagsintegrering Aktiv rekruttering av voksne 
med flerkulturell bakgrunn 
som rollemodeller i 
sivilsamfunnet 

x Alle 
kommun 
al- 
områder 

41. Hverdagsintegrering Tilbudet om Flyktningguide 
bør utvikles og styrkes. 
Fadderordning som omfatter 
alle med minoritetsbakgrunn 
bør vurderes. 

Frivillig-sentralen KIF 

42. Hverdagsintegrering Kulturskolen som et verktøy 
for integrering i barnehagene 
og videre i skolen. 

Kulturkarusellen i regi av 
kulturskolen: tilbud til 
skole-starterne. 

Bør prioriteres i et 
langsiktig 
perspektiv. Må inn 
til 

KIF og 
KBU 
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Barnehagetilbud; kjøpes inn av 
barnehage som har midler til 
språkutvikling og musikk. 

Eksisterer i fire barnehager i 
dag. 
(Kobling KIF/KBU: 
prioritering av rammer for 
kommunale barnehager. 
Markedsføres aktivt fra 
Kulturskolen. 

Kulturskolen et verktøy for 
integrering i barnehage og 
videre i skolen: positiv 
effekt! (jfr. Kittilsen KBU) 

rammesak/budsjett. 
Kulturskolen har 
oppdrag om å øke 
elevmassen: kan 
øke 
språklæring/integre 
ring etc. Samtidig. 
Tidlig rekruttering; 
gjøre tilbudet kjent. 
Fortsette med 
tilrettelegging ala 
Fritidskort. 

43. Hverdagsintegrering Vurdere hvordan kommunale 
bygg kan tilgjengeliggjøres for 
innbyggerne. Spesielt vurdere 
hvordan skolelokaler kan benyttes 
utenom skolens åpningstid. 

Lagt inn som et forslag i 
tiltaksplanen for Leve hele 
livet. 

KIF, 
KBU og 
MP 

44. Hverdagsintegrering Det opprettes et forum for å 
forsterke dialogen mellom de 
ulike tros- og livssynssamfunn 

x KIF 

45. Frivilligheten Videreutvikle en digital 
flerspråklig aktivitetskalender 
på kommunens nettsider. 

Info ut til lag og foreninger på 
flere språk 

HSO, KIF 
og IKT 

46. Frivilligheten Styrke flerkulturelt mangfold i 
frivillighetens år 2022 

x HSO 

47. Hverdagsintegrering Synliggjøre og stimulere 
eksisterende aktivitetstilbud i 
frivilligheten 

x KIF 
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48. Hverdagsintegrering Utvikle “likemannsordninger” 
– innvandrere hjelper 
innvandrere 

x HSO 

49. Hverdagsintegrering Legge til rette for at flere, både 
ungdom og voksne, deltar i 
frivillig arbeid, dugnad og 
lokale organisasjoner 

Gjennom program for 
folkehelsearbeid/Innova har 
det vært et tverrfaglig 
prosjekt mellom KIF, HSO 
og KBU. Laget 
læringsressurser for skole. 
Ligger tilgjengelig for alle 
skoler knyttet til ny læreplan 
og i særdeleshet faget 
innsats for andre i 
ungdomsskolen. 
Barneskolene deltar i film 
som er laget. 
Fellesverket/ kulturverter 
osv. 

HSO, 
KBU og 
KIF 

50. Lokaldemokrati Kommunen bør arrangere egne 
treffpunkt før kommune- og 
stortingsvalg for å informere 
om retten til å stemme på flere 
språk 

x HRU, 
KIF 

51. Lokaldemokrati Vurdere å etablere elevråd på 
Voksenopplæringen (SVO) 

x KBU 

52. Lokaldemokrati Det bør gjennomføres en 
“Demokratifest” og arrangeres 
et politisk torg der folkevalgte 
og målgruppen møter 

x HRU og 
KIF 
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hverandre i forbindelse med 
hvert valg 

53. Lokaldemokrati Den enkelte skolen bør vurdere 
å sette seg et mål for andel av 
innvandrerdeltagelse i FAU 
(foreldreutvalg) og 
klassekontakter. 

Bør diskuteres i 
kommunalt FAU. 

KBU 

54. Lokaldemokrati Informasjon om NMU- og FAU- 
informasjon på flere språk bør inn 
i norskundervisningen og 
Introprogrammet. 

x KBU 

55. Lokaldemokrati Stimulere til økt deltakelse i 
foreningsverv blant personer med 
innvandrerbakgrunn 

Jfr. Strategisk KIF 
plan, og føringer 
for kommunal- 
områdets 
prioriteringer og 
tilrettelegging for 
lag og foreninger 
bl.a. gjennom 
tilskudds-ordninger 
og rimelige 
betalingssatser 

KIF i 
samarbeid 
med 
frivillighe 
t 

Bærekraftige byer og samfunn 
Nr. Innsatsområde Tiltak Pågående tiltak Nytt tiltak Langsiktig 

vurdering 
Ansvar 
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56. Bolig Vurdere å legge til rette for at 
flere som leier kommunal bolig 
får muligheten til å kjøpe egen 
bolig 

x HSO, 
MP 

57. Bolig Utarbeide en “Plan for leie til 
eie” 

Tas med i 
boligsosial 
handlings-plan 

HSO, 
MP 

58. Bolig Synliggjøre informasjon om 
Husbankens virkemidler, blant 
annet startlån, på flere språk 

x HSO, 
MP 

59. Bolig Styrke samarbeidet om 
boveiledning mellom NAV og 
boligkontoret 

x Vurdere boveileder HSO 

Øvrige tiltak iht. anbefalinger i handlingsplanen 
Nr. Innsatsområde Tiltak Pågående tiltak Nytt tiltak Langsiktig 

vurdering 
Ansvar 

60. Hverdagsintegrering Utarbeide en handlingsplan 
mot rasisme og diskriminering 

x KLG 

61. Kommunikasjonsstrategi Etablere en 
kommunikasjonsstrategi for 
mangfold og inkludering 
internt og eksternt i kommunen 
(Informasjonsavdelingen) 

x HRU 
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62. Tverrfaglig 
ressursgruppe 

Nedsette en tverrfaglig 
kommunal ressursgruppe som 
sikrer en helhetlig tilnærming 
til, og koordinering av, 
kommunale tjenester til 
kommunens innbyggere med 
innvandrerbakgrunn 

x KLG 
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