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VEDTAK 
Presentert for formannskapet 10. mai 2016 

Presentert for kommunestyre 25. mai 2016 

SAMMENDRAG 
Folkehelsedokumentet er et oversiktsdokument som er utarbeidet av en egen prosjektgruppe for 

Froland kommune.  Målet har vært å kartlegge folkehelsen til innbyggerne i kommunen samt 

synliggjøre de utfordringer som kommunen bør jobbe videre med de neste årene. Basert på de 

helsemessige utfordringene som presenteres i dette dokumentet har en tverrfaglig faggruppe 

rangert de hovedutfordringene som vi mener Froland kommune bør satse på de neste 4 årene. Disse 

er (i grove trekk):   

 Tidlig intervensjon («Tidlig innsats») - forebygge psykiske plager hos barn og unge 

 Fokus på en struktur som «familiens hus» med felles fokus og mål 

o Fokus på foreldre/familiedynamikk 

o Identifisere utsatte familier/barn  

o Støtte, veilede, råde og undervise familier 

 Inkludere familier med barn med særskilte behov 
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1. INNLEDNING 
En rekke faktorer påvirker folkehelse. Det er kommunens ansvar etter folkehelseloven § 1 å føre en 

kontinuerlig oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i kommunen samt å fremme 

folkehelsearbeid gjennom sine virkemidler.  

Dette dokumentet er et oversiktsdokument over folkehelsen i Froland kommune hvor utfordringer 

kommunen står ovenfor, hvilke tiltak som allerede er igangsatt, samt forslag til videre tiltak er 

kartlagt.  

Målet med oversiktsarbeid er å skaffe en god oversikt over kommunens helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer for å synliggjøre de folkehelseutfordringene kommunen står ovenfor. Det er et 

krav at oversikten skal inngå som grunnlag for planstrategien og ved fastsetting av mål og strategier.  

En god oversikt bidrar til å gjøre folkehelsearbeidet mere treffsikkert ved at de faktiske utfordringer 

legges til grunn for folkehelsearbeidet.  

Langsiktig er det også viktig å ha god oversikt for å kunne vurdere hvorvidt tiltakene har hatt noen 

effekt på folkehelsen.  Oversiktsarbeidet er derfor et kontinuerlig arbeid. Tall og tiltak bør evalueres 

årlig og et mere omfattende oversiktsarbeid bør utføres hvert 4. år.  

Ansvaret for koordineringen av arbeidet er lagt til rådmannen. Ansvar for utarbeidelsen av 

dokumentet er delegert til folkehelsekoordinatoren og kommuneoverlegen.  

Froland kommune har for 2014-2026 følgende hovedmålsettinger i sin kommuneplan (i uprioritert 

rekkefølge):   

 Gode og trygge oppvekstsvilkår 

 Gode og trygge tjenester for eldre og andre med særlige behov 

 Gode trygge veier for alle 

 Sterkt sentrum 

 Aktive bygder 

 Et mangfoldig kulturliv 

 Et sterkt og vitalt næringsliv 

God folkehelse, som inngår i kommunens mål, skapes gjennom god samfunnsutvikling og god 

samfunnsutvikling påvirkes av god folkehelse.   

Tverrsektorielt samarbeid er viktig for å oppnå målene i kommuneplanen som blant annet «gode og 

trygge oppvekstsvilkår».  I Froland har vi en rekke spennende tiltak og prosjekter på gang med fokus 

på å fremme folkehelsen. Blant annet pågår det et arbeid i å styrke psykisk helse i 

skolehelsetjenesten samt utvikling av «familiens hus» hvor bl.a. barnehage, barnevern og 

helsestasjon skal samles under en enhet (ikke vedtatt politisk enda). Dette vil kunne fremme et 

tettere, mere tverrsektorielt samarbeid mellom grupper som er viktige i det forebyggende arbeidet.  

I tillegg har Froland allerede et flott idrettsanlegg med blant annet frisklivssentralen og mange flinke 

og ivrige aktører som tilbyr aktiviteter for å fremme god psykisk og fysisk helse. NAV har også en del 

spennende prosjekter på gang for og blant annet å redusere antall arbeidsledige i Froland samt 

redusere frafall fra videregående skole.  
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Informasjonen i dokumentet er basert på opplysninger som statlige helsemyndigheter og 

fylkeskommunen gjør tilgjengelig, i tillegg til kunnskap fra de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha 

innvirkning på befolkningens helse, jamfør folkehelseloven § 5.  

I folkehelsearbeidet har man som hovedmål å fremme god og rettferdig fordeling av helse.  

Omkostningene ved tiltak må vi forholde oss til i dag, mens effekten ser vi først om noen år. 

Handlingen vi utfører nå er altså for å sikre fremtidens helse og velvære i Froland kommune.   

1.1 Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa har vært tverrsektoriell og bestått av representanter fra helse, skole, teknisk og NAV.  

Øvrige fagfolk har vært rådført på aktuelle områder ved behov.  

Arbeidsgruppen har bestått av 

Prosjektledere: Helene Rakeie (kommuneoverlege) og Asbjørn Salvelsen (folkehelsekoordinator)  

Øvrige representanter: Ove Gundersen (ordfører), Jarle Knutsen (tidligere enhetsleder for VBH, nå 

husbanken), Karianne Værstad (SLT koordinator), Sigurd Jensen (prosjekt- og utviklingsleder), Ole-

Tom Ørnevik (planrådgiver for teknisk), Stig-Johnny Jørstad (NAV), Lillian Ravnåsen/Karina Barexstein 

(helsesøster - Karina overtok for Lillian nov- 15), Nils-Bjørn Olsbu (vikar for Asbjørn Salvesen høsten 

2015) 

Arbeidsgruppa har hatt jevnlige møter, sammen og i smågrupper, og alle har hatt ett tema å jobbe 

med som har vært mest mulig rettet mot deres kompetanse.   

Arbeidsgruppens forslag til tiltak har også vært diskuteres i en større faggruppe med rådmannen i 

spissen før planen ble presentert for formannskapet og kommunestyre.   
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1.2 Folkehelsebarometeret for Froland 2016 

 

Forkortelser 
LG- Landsgjennomsnittet 

AA- Aust Agder  

For mer utfyllende statistikk og talldata i alle kapitler; se i vedlegget.  
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2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING 

2.1 Innledning 
Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen og viser antall innbyggere, 

alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i 

vurderingen av øvrig informasjon, men er også vesentlig i seg selv som del av utfordringsbildet for 

folkehelsen i kommunen. Ikke minst vil utviklingen i befolkningssammensetningen kunne påvirke 

strategiske veivalg, blant annet i forhold til folkehelse (Helsedirektoratet, God oversikt- en 

forusetning for god folkehelse, 2013).   

2.2 Funn  

Folkemengde 

Folkemengde totalt per 1. januar 2016: Totalt 5.618 

Folkemengde etter alder – i % (2016) 

 

 

              1 %          7 %          9 %           4 %           5 %           34 %         26 %          9 %          2 %            1 % 

Froland kommune har en ”sunn” befolkningssammensetning, med god vekst.  

Befolkningsvekst 

Jevn befolkningsøkning i kommunen siden 1992. Fra 1992 til 2015 har befolkningsveksten vært på 

1314 innbyggere, årlig snitt på 1,2 %. Høyeste økningen var i 2013 med 3,2 %. Sammenliknet med 

landsgjennomsnittet har vi lagt noe høyere siden 2003 (se vedlegg).    

Befolkningsprognose (2016-2030) 

Forventet en jevn stigning i befolkningen de neste 15 årene, ca. 1400 personer. Estimert 7000 i 2030.  

”Barnehagebarn” 0-5 år - forventet økning på 35, totalt 525 i 2030 mot 490 i dag. 

”Skolebarn” 6-15 år - Det er en forventet økning på ca. 150 skolebarn i årene frem til år 2030. Per i 

dag er det 790 elever mot 910 i 2030.  

”Eldre”- 67 år og eldre: I dag er det 679 over 67 år i kommunen.  Det er forventet en økning på om 

lag 300 over 67 år fram mot 2030 (totalt 995). De første 4 årene er økningen forventet å være på ca. 

90 personer.   
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Flykninger: Det er ikke tatt høyde for evt. flykninger i beregningene. Beregnet 30 flyktninger i 2016. 

Eventuelt familiegjenforening er ikke inkludert i dette tallet. 

Befolkningsprognose, etter alder – 67 år og eldre (2016-2030) ”Eldreomsorgen” 

 

Forventet levealder (1986-2012)  

Forventer levealder kvinner: 81.9.  Kvinner i Froland dør 9 måneder tidligere enn på LG. 

Forventet levealder menn: 78.2. Mennene i Froland lever 13 måneder kortere enn LG i følge 

helsebarometeret (denne gjennomsnittsalderen varierer fra kilde til kilde).  

Hvorfor et dette vesentlig 

Forventet levealder er et godt mål på helsetilstanden i en befolkning. Barnedødelighet kan også ha 

innvirkning på gjennomsnittsalderen. Disse tallene får vi ikke hentet ut for Froland da kommunen er 

for liten. Faktorer som har vist seg å spille inn på forventet levealder er sosiale forhold knyttet til 

oppvekst, utdanning, nærmiljø, jobb, hva vi spiser og muligheten for trening og fysisk aktivitet 

(Helsedirektoratet, Folkehelse- veien til god helse for alle, 2010). På landsbasis har de med 

grunnskole ca. 4 år kortere levetid enn de med videregående eller høyere utdanning (Regionplan 

Agder). 

Aleneboende i Froland 

32 % er aleneboende, Aust-Agder 38 %, LG 41 % (tall fra 2014). Froland ligger altså 9 % under LG 

(Regionplan Agder) 

Hvorfor er dette vesentlig: Å bo alene kan ha helsemessige utfordringer i form av ensomhet og et 

mindre sosialt liv. Det kan dessuten være mere kostbart enn å bo sammen med andre, trang 

økonomi kan igjen føre til ”farlig” stress som er uheldig for helsen (Helsedirektoratet, Folkehelse- 

veien til god helse for alle, 2010).  
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Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av alle i befolkningen 

 

Fra 2016-2019 er det estimert en netto-innflying på 30 flykninger per år, familiegjenforening ikke 

inkludert. Dette er flykninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunestyret har vedtatt at 

det kan tas inntil 10 under 18 år. Avtalen skal revurderes i 2019. 

Netto fraflytting  

Froland har sammenliknet med Aust- Agder hatt svært liten fraflytning de siste 13 årene.   

2.3 Tiltak allerede iverksatt 

Barnehager 

Per i dag er det god barnehagekapasitet i Froland. Alle barn med krav på plass har fått. Kommunen 

har utarbeidet en barnehageplan vedtatt i kommunestyret i 2015. Det er estimert at i 2017 er behov 

for økt kapasitet, og da er lokaler på Blakstadheia tiltenkt ved en utvidelse av dagens barnehage der.   

Grunnskolen 

Froland har to grunnskoler – Mykland Oppvekstsenter og Froland skole. Det er politisk vedtatt at 

Mykland skole skal bestå når elevgrunnlaget vurderes som forsvarlig, og foreldrene mener elevens 

behov for sosial tilhørighet blir ivaretatt. Froland skole er på 720 elever i dag (fordelt på 33 klasser), 

og er bygd for 4 paralleller på alle trinn. Størrelsen på klasserom samt skolens totale størrelse og 

uteareal begrenser hvor stor skolen kan bli. Det er heller ikke ønskelig av skolefaglige eller politiske 

årsaker at skolen skal bli vesentlig større enn i dag. 

Samordning av tjenester rettet mot barn og unge 

Det planlegges «familiens hus», hvor bl.a. barnehage, barnevern og helsestasjon skal samles under 

en enhet. Skal opp i kommunestyret 2016. 6 ansatte i disse etatene har også et kurs/ 

spesialkompetanse i foreldreveiledning.  

Eldreomsorg og behov før økt bemanning og sengeplasser 

Prognosen for eldre øker mest, og kan være utfordrende i forhold til eldreomsorgen. Der er 

utarbeidet en omsorgsplan 2016-2019. Denne stadfester et behov for flere sengeplasser mot 2030 

samt økt bemanning i omsorgstjenesten.  Velferdsteknologi og e-helse. Et planarbeid startes våren 

2016 for å se på og løse disse utfordringene. Per april 2016 ikke fastsatt hvem som skal være med i 

denne arbeidsgruppen, men Alv Birger Uldal, Svein Setekleiv og Sigurd Jensen er i gang med å 

nedlegge en arbeidsgruppe. Det er også søkt om prosjektmidler for å videreføre 

Landsgjennomsnitt: Rosa 

Aust-Agder: Blå 

Froland: Grønn 
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hverdagsrehabilitering i kommunen med mål om å ha folk boende hjemme lengst mulig (sekundær 

arbeid) 

Planarbeid for flyktningstjeneste  

Virksomhet for helse har utarbeidet en plan for helsetjenesten. Videre må planen for 

flyktningtjenesten ferdigstilles.  

2.4 Forslag til videre tiltak  
Barn/unge: Økt vekst hos barn og unge vil medføre økt behov for helsetjenester som helstasjon og 

skolehelsetjeneste. I enkelte tilfeller vil det også øke belastningen på barnevernet og 

skolen/barnehagene. Det planlegges familiens hus. Klare, gode og samkjørte mål er essensielt for et 

godt tverrfaglig miljø som på lang sikt kan være ressursbesparende da man kan hjelpe spesielt 

risikoutsatte familier. Dette kan også langsiktig være med å redusere type arbeid som barnevernet er 

involvert med i dag.    

Skolen: Det anbefales at arbeidet med å se på en framtidig avlastningsskole bør starte opp så rakt 

som mulig, uavhengig av prognoser for økningen i elevtall.  

Eldreomsorgen: Bygge flere leiligheter/egnete boliger for eldre i sentrum av Froland. Forsøke å få 

eldre til å flytte mere mot sentrum. Dette vil redusere arbeidsbelastningen for omsorgstjenesten 

med tanke på kjøreavstander. I tillegg kan et godt nærmiljø med eldre skape trivsel hos de eldre. 

Kommunen bør se nærmere på behovet og mulighetene for velferdsteknologi/e-helse. Forventet 

levealder for både menn og kvinner i Froland skiller seg lite ut fra landssnittet. 

Et mulig tiltak for økt aktivisering av eldre på sykehjem kan være «Livsglede for eldre» - se nettsiden: 

http://www.livsgledeforeldre.no/om-oss.html.   

Flykninger: Integrering: det er svært samfunnsøkonomiske gunstig at flykningene integreres i 

samfunnet på et tidlig tidspunkt. Her er det nødvendig å se på hvilke ressurser man har i kommunen. 

F.eks. frivillighetssentralen/andre frivillige, fadderordninger, NAV – språklæring (tidlig i arbeid). Bør 

man ha opplæring med flykningene på normer og regler som gjelder for vår kultur, aktivitetstilbud 

osv. Helse- og smittevernsrutinene bør også gjennomgås, øke kunnskap og forståelse om 

flykningenes bakgrunn, obs. kjønnlemlestelse mm.  

Det er altså svært viktig med godt tverrfaglig samarbeid og at man jevnlig revaluerer 

integreringsprosessen.  

2.5 Hovedutfordringene  
 Eldreomsorg 

 Integrering av flykninger  

 Skolekapasitet 

 

 

http://www.livsgledeforeldre.no/om-oss.html
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3. OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD 

3.1 Innledning 
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold 

menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske 

forhold kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller.  Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til 

arbeidslivet, sykefraværet, uføretrygd. Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere 

utdanning og frafall fra videregåendeskole. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle 

faktorer og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. 

3.2 Funn 

Helsetilbud innenfor forebyggede arbeid 
 

Helsestasjonen inkl. skolehelsetjenesten: Per i dag har vi en helsestasjon bemannet med totalt 

3.09 årsverk (1.7 + 1.39). To av helsesøstrene er plassert på helsestasjonen og to på skolen. 

Helsestasjonslege i 20 %.  På helsestasjonen er vi tilfredsstillende bemannet etter normtall fastsatt av 

helsedirektoratet (referanse ledende helsesøster).  

Skolehelsetjenesten består av 1.39 årsverk helsesøster og skolelege i 0, 12 årsverk.  

Per i dag er det 525 + 226 elever i Froland. Normtall fra helsedirektoratet tilsier at i barneskolen skal 

man ha en helsesøster i 100 % stilling per 300 elever og per 550 elever 100 % stilling på 

ungdomstrinnet. I skolehelsetjenesten skulle vi derfor hatt: 175 % (barneskolen) + 41,09 % (U-skolen) 

= 216,09 % stilling mens vi har 1,39 årsverk pr i dag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skrevet vår 2016                                                                                                            Revisjon; Innen vår 2017 
 

13 
 

Helsestasjon for ungdom: Per i dag har ikke Froland kommune helsestasjon for ungdom. 

Mesteparten tas i skoletiden med helsesøster og skolelege. Nærmeste helsestasjon for ungdom 

ligger i Arendal. 

Jordmor i 80 prosent stilling. Fra første mai oppfyller vi de nasjonale krav til jordmortjeneste per 

innbygger. 

Legetjenesten: Per i dag er der 6 kurative leger i Froland, 7 inkl. kommuneoverlegen.  God 

legedekning per innbyggere, endel leger har ledig på listene.  0,5 årsverk på sykehjemmet. 

Kommuneoverlege med ansvar for smittevern, miljørettet helsevern og folkehelse, stillingsprosent 

ca. 70 % (har per dags dato også skolehelsetjenesten 12 %, helsestasjonen 20 % og flykningstjenesten 

x %) 

Folkehelsekoordinator i 20 % stilling. 

Fysioterapeut: Per dags dato har vi 1,7 årsverk. Det er i tillegg 2 private fysioterapeuter som jobber i 

kommune. Fra høsten av ansettes der en ny kommunal fysioterapeut og kommunen vil da ha 2,70 

årsverk.   

SLT koordinator i 50 %. En SLT koordinator jobber innenfor rus og ungdom. Ansvar for 

kjernegrupper og ungdomskontakter.  

Barnevernet: Barnevernet har per dags dato ikke anledning til å delta i forebyggende arbeid da de 

er overbelastet med bekymringsmeldinger/ alvorlig saker. 

 

Flykningstjeneste 

Helse: Helsesøster ved helsestasjonen sammen med kommunelegen har hittil hatt ansvaret for 

førstegangsundersøkelsen av flykninger. Arbeid med flykningstjenesten er ikke en del av 

stillingsbeskrivelsen til kommune(over)legen og det vil etter hvert være behov for å få en kurativ lege 

til å dekke deler av denne funksjonen i x stillingsprosent.  

Flykningskonsulent: Per 1. april 2016: en konsulent i 100 %, samt begynner en ny en i 100 % ila 

våren.  

Utdanning 

En sentral gradient for sosioøkonomiske ulikheter i helse i Norge er utdanningsnivå. Statistisk vil 

mennesker med høy utdanning ha bedre helse, og kan forvente høyere levealder. En ser at 

utdanningsnivå spiller inn i forhold til å tilegne seg kunnskap om helse og helserelaterte 

risikofaktorer. Med utdannelse følger også muligheten for jobber som fremmer helse samt mulighet 

for bedre lønn.  
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Barnehage: Barn i Froland har god tilgang på barnehageplasser. Barnehagene ligger riktig plassert i 

forhold til hvor folk bor, de har god bemanning også på pedagogsiden, og dekningen fyller nasjonale 

krav. Barnehagene er med i Kvello-satsingen i kommunen når det gjelder tidlig innsats, og det gir et 

grunnlag for at en skal komme inn tidlig med ekstra innsats overfor barn med behov for ekstra 

oppfølging. Kommunikasjonen med foreldrene i hver enkelt barnehage kan bli enda bedre, og her 

ligger en mulighet for økt stimulering innen hovedsatsingsområdene for barnehagene, nemlig språk 

og sosial utvikling. 

Skolene i Froland har gjennomgått en sentralisering de siste årene. I dag har vi en stor 1-10 skole 

sentralt i kommunen, og en svært liten grendeskole på Mykland.  

Nasjonale prøver og eksamensresultatene 

Froland har lenge ligget under landsgjennomsnittet når det gjelder karakterer i fag som matte og 

norsk.  

Froland ligger også over landsgjennomsnittet med tanke på elever som mottar spesialundervisning 

og har ligget på rundt 12 % de siste årene. Elevene gjennomgår standardiserte tester og vurderes 

deretter. Rektor avviser at vi har flere elever fordi tilbudet er bedre i Froland, men fordi behovet er 

reelt til stede.  

Tall fra fylkeskommunen på frafall i videregående skole for Frolands elever 

 

Prosenttall på elever som ikke har fullført videregående skole innen en 5-års periode.  

I Froland har yrkesfaglig linje vært overrepresentert. Men dessverre har disse elevene også falt ut 

etter andre året og ikke gjennomgått lærlingtiden. Iveland er den eneste kommunen i Agderfylkene 

som ligger lavere enn Froland (58.2 %) på 56.6 %, Vegårshei ligger på hele 87.5 %.  

 

Froland: lys rosa, Norge: rosa, AA: blå 



Skrevet vår 2016                                                                                                            Revisjon; Innen vår 2017 
 

15 
 

Hvorfor er det fokus på dette 

Det er mange ringvirkninger som kan komme at å falle ut fra videregående skole om man ikke på ett 

senere tidspunkt klarer å fullføre. Det man ser i dag er at uføretrygdede og arbeidsledige er ofte 

mennesker uten fullført videregående skole.  De samfunnsmessige kostnadene kan bli store om 

vedkomne som har lav inntekt og svak arbeidsmarkedstilknytning da dette kan medføre stor bruk av 

offentlige trygde- og stønadsordninger og økt sannsynlighet for svak helse da vi ser at mennesker 

med enkelte typer sykdommer som enkelte livsstilsykdommer og psykiske lidelser er 

overrepresentert i grupper med lav utdannelse. Tap av inntekt øker risikoen for å komme under 

«fattigdomsgrensen» og dette er med på å øke de sosiale ulikhetene i samfunnet. I tillegg kan den 

som ikke er i arbeid oppleve sosial stigmatisering, dette kan igjen føre til isolering osv., som kan være 

belastende for den det gjelder samt eventuelt deres barn (Viser til kapittel om «barn som lever i 

husholdninger med median inntekt under 60 %»).   

Målte kostnader ved kun frafallet er på ca. 900.000 per elev, men da er ikke komponenter som økte 

kostnader i forhold til redusert helse, stønader og andre økonomiske tap inkludert.  

Utdanningsnivået i kommunen 

Statistikken viser at få Frolendinger tar høyere utdanning, og for mange stopper utdanningsløpet 

etter grunnskolen. 

 

En befolkning med et høyt utdanningsnivå vil statistisk skåre høyere på alle folkehelseindikatorer. Så 

sant innbyggerne også flytter hjem til Froland etter endt høyere utdanning er det også svært 

økonomisk gunstig for kommune med tanke på skatt, avgifter o.l. Kommunen bør satse langsiktig på 

å øke utdanningsnivået.  

Økonomi 

Inntekt per husstand 

Froland lå i 2014 over gjennomsnittet i landet og fylket på inntektsnivå per husstand. Median verdi 

på 495.000 mot 399.000 i fylket og 397.000 i landet. Her må en merke seg at i statistikken opereres 

det med gjennomsnittstall, og erfaringsmessig vet vi at enkelte husstander i Froland har høy inntekt 

prosentvis 
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som «drar» opp gjennomsnittstallet da vi vet at der også er en del familier i Froland med svært 

dårlig/lav inntekt.  

Froland ligger også under gjennomsnittet på lavinnteksthusholdninger. Dvs. med en medianinntekt 

under 60 % - per definisjon «fattigdomsgrensen», dog rette begreper er relativt.  Vi vet ikke hvor 

mange barn som lever under fattigdomsgrensen i Froland og det er et behov å få kartlagt dette. 

Utbetaling av stønader  

Her har Froland tradisjonelt ligget høyt, men ytelsene har de siste årene vært nedjustert. Dette er 

politisk vedtatt. Stønadene ligger derfor lavt i fylket. Fordelen med dette kan tenkes å være at 

kommunen ikke ”tiltrekker” en homogen gruppe mennesker som har sin hovedinntekt fra stønader, 

samtidig vil den negative effekten være at man kan bidra til å øke de sosiale ulikhetene i kommunen.  

Sosialhjelpsmottakere (andel prosent) 

Froland har ett høyt antall sosialhjelpsmottakere under 25 år.   

 

 Tabell over viser antall uføretrygdede i Froland  
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Arbeid 

Arbeidsledigheten er høy i Froland, og for tiden høyest i fylket. De siste tallene fra Nav (februar 2016) 

viser at ledigheten er på hele 5,0 % med fall fra 6.3 % januar i år. Dette skyldes at der er mye 

sesongbasert arbeid i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesaktive i kommunen rammes fort av konjunktur-svingninger i bygg- og anleggsbransjen. Sammen 

med Arendal merker en også nedgang i oljebransjen. 

Fra tidligere undersøkelser kan det nevnes at en stor prosentandel (ca. 60 %) av yrkesaktive 

frolendinger, jobber i nabokommunene. Særlig i Arendal og Grimstad. 

Statistikk fra 2012 viser den prosentvise fordelingen av yrkesaktive frolendinger 

 Helse-, omsorg- og sosialtjenester med 27,4 %.  

 Bygg- og anleggsvirksomhet med 13, 1 %,  

 Varehandel og bilverksted 10,9 %, undervisning 10,4 %,  

 Jordbruk, skog og fiske 6,9 %, forretning og tjenesteyting 6,3 %,  

 Industri 5,7 % 

 Transport og lagring 5,7 %.  

Sykemelding 

Froland ligger noe høyere på sykefraværet enn mange av de andre kommunene i Aust-Agder, ca. 1-2 

% over fylket de siste 5 årene.  Kvinner er mer sykemeldt enn menn, og snittet i årene 2010-2014 for 

kvinner var 8.5 % mot menn sine 6,2 %. Det er særlig innen offentlige yrker som undervisning (9 %), 

helse-sosial (9,4 %). Men også innen mer mannsdominerte yrker som bygg-anlegg, primærnæringer 

og transport ligger legemeldt sykefravær på mellom 9 og 10 %. Det mangler foreløpig data for 2015 

grunnet problemer med innhenting fra SSB og NAV.  

Bolig 

Froland har oppført relativt mange boliger de siste årene, og sammenliknet med andre kommuner 

kommer en veldig godt ut. 

Standarden på boliger i Froland er rimelig bra. Det er mange relativt nye boliger her, men i utkantene 

av kommunen vil ikke dette være tilfelle, og her er også standarden betydelig dårligere. 

Kommunale boliger med et sosialt formål vil pr. dato ikke dekke det behov en ser. Flere nye 

prosjekter er på gang og det er positivt. De mangler en ser pr. 2015 vil være: 
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 Utleieboliger til flyktninger – ca. 40 boliger i løpet av de neste 4 år 

 Utleieboliger til vanskeligstilte (personer som ikke kan ivareta et hjem/bo alene?) – ca. 6-10 

boliger de neste 2 år  

 Midlertidige boliger i regi av Nav – 3 boliger det inneværende år 

 På sikt må det også bygges flere boliger til utviklingshemmede – det anslås behov for en bolig 

med 3-5 leiligheter i løpet av 2-3 år 

 Kommunen er også pliktet til å tilby bolig til flykningene som kommer.  

 Det er fortsatt enkelte grupper i Froland som er «bostedsløse» - Froland jobber med å utvikle 

et tilbud til denne gruppen med spesielle behov, i form av «midlertidig boliger».  

Barn som lever i lavinntektshusholdninger 

Vi mangler tall for hvor mange barn lever i en lavinntektshusholdning i Froland.  

Når vi likevel sier at noen barn i Norge vokser opp i fattigdom, er dette selvsagt et 

definisjonsspørsmål, altså fattigdom relativt til andre i samme land på samme tidspunkt. Fattigdom 

defineres oftest ut fra familiens inntekt eller levekår. Tallene hentes fra Statistisk sentralbyrå og er 

beregnet i treårsperioder.  De siste tallene som foreligger, er for perioden 2011-2013. 

Det mest brukte målet er den såkalte medianinntekten. De som regnes som fattige, er de 

husholdningene som har 60 prosent eller mindre av medianinntekten. 

For å bli definert som fattig, eller med vedvarende lavinntekt som SSB kaller det, må den samlede 

husholdningsinntekten i en treårs-periode ligge lavere enn den gjennomsnittlige lavinntektsgrensen 

for de samme årene. 

I perioden 2011-2013 var dermed lavinntektsgrensen: 

 For en enslig person: 196.000 kroner etter skatt 

 For to voksne og to barn: Til sammen 412.000 kroner som de fire skal dele på, etter skatt 

 For en enslig forsørger med to barn: 314.000 kroner etter skatt 

 

Folketallet i Norge har gått opp, men det endrer ikke bildet; 8,6 prosent av alle barn i Norge under 18 

år tilhører fattige familier.  

Det er den største økningen som har vært de siste årene. Det har vært flere nedskjæringer på 

støtteordningene til barnefamiliene på 2000-tallet, som at småbarnstillegget i barnetrygden ble 

fjernet, og søskentilleggene ble redusert.  I tillegg har barnetrygdsatsene stått stille siden 1990-tallet. 

Det gir gradvis utslag for de mest utsatte.  På 2000-tallet var det også en forverring i 

arbeidsmarkedet.  

Økning i innvandrerbefolkningen. Innvandrerbarn sterkt overrepresentert! 
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Selv om de utgjør 12 prosent av alle barna i Norge, er barn med innvandrerbakgrunn nå for første 

gang i flertall, og utgjør 50,2 prosent, blant barn i lavinntektsgruppen. 3 av 4 somaliske barn i Norge 

er fattige Årsaken er i hovedsak at foreldrene har svak yrkestilknytning, samt at familiene er relativt 

store. Det er en uheldig kombinasjon: Inntektene er relativt lave, og de inntektene de har, skal 

forsørge ganske mange personer. Dette presiserer igjen behovet for god integrering av 

flyktningfamilier i Froland. 

Risikofaktorer med en oppvekst i en lavinnteksthusholdning: 

 Å være fattig i Norge handler sjelden om og ikke ha til mat, men om at man ikke kan delta i 

samfunnet på samme måte som andre barn  

 De deltar også mindre i fritidsaktiviteter og er litt mindre sammen med venner.   

 Større risiko for psykososiale/sosioemosjonelle problemer.  

 Økt risiko for problemer på de fleste områder av barns utvikling, som språk, kognisjon, 

adferd og somatisk helse.  

 Tall fra «Barn i Bergen» viser at andelen barn med en psykisk lidelse var fem ganger høyere i 

lavinntektsfamilier enn i familier med gjennomsnittsinntekter. 

 De klarer seg dårligere på skolen enn barn fra velstående familier.  

 Hypotesen om at familiens inntekt innvirker på foreldres kapasitet til å investere og ivareta 

barna sine på en god måte, og at dette i sin tur innvirker på barnas utvikling, ser ut til å finne 

støtte i forskning som tar høyde for kausalitetsproblematikken. 

Hvorfor spiller penger en rolle for barns utvikling?   

Begrenser familiens muligheter til å investere i barnas utvikling (f.eks. adekvat kosthold eller 

aldersadekvate bøker og leker). Utviklingspsykologer har lagt vekt på at fattigdom medfører stress og 

belastning for foreldre, noe som igjen har negative konsekvenser for foreldrenes psykiske helse og 

omsorgsevne. Barns sosioemosjonelle sårbarhet forklares gjennom en kjede hvor fattigdom påvirker 

øket nivå av stress hos foreldre, som påvirker foreldres psykiske helse, som påvirker foreldrestil og 

oppdragerstil, som endelig påvirker barns sosioemosjonelle utvikling. 

En nylig publisert eksperimentell studie viser at det blant fattige familier var en kausal sammenheng 

mellom økning i foreldres inntekt og barnas skoleprestasjoner. En økning på 1000 amerikanske dollar 

i familiens årlige inntekt var assosiert med en økning i skoleprestasjoner på 5 % (Helmikstøl, 2015). 

3.3 Tiltak allerede iverksatt  
Skoleprestasjoner: Skolen har lagt inn ekstra innsats for å bedre resultatene på de nasjonale 

prøvene Dette ser ut til å ha gitt resultat. På åttende trinn skåret elevene over landsgjennomsnittet 

på nasjonale prøver høsten 2015.   

Frafall fra videregående skole 

 Pågående kommunal og fylkessatsning.  Froland er sammen øvrige kommuner fylket sammen 

om en felles satsning på å redusere frafall fra VGS. Representantene fra Froland er Lillian 

Ravnåsen og Wenche Brit Øien.  

 Sam Eyde (yrkesfaglig skole) med ca. 1.300 elever har bygd opp et sosialt apparat på godt 

nivå, med helsesøstre, sosiallærere, oppfølgingstjeneste og nå et nytt prosjekt knyttet til 

skolen og de 2 Nav kontorene i Arendal og Froland. 2 konsulenter jobber med å redusere 

frafall, og det som er nytt er at de bruker virkemidler og kompetanse fra sosialt arbeid.  

http://www.nrk.no/norge/3-av-4-somaliske-barn-i-norge-er-fattige-1.12204008
http://www.nrk.no/norge/3-av-4-somaliske-barn-i-norge-er-fattige-1.12204008
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Tiltak for tilbakeføring til arbeidsmarkedet 

Den kommunale delen av Nav jobber systematisk med brukerne som søker sosialhjelp. Det er egen 

økonomi- og gjeldsrådgiver og prosjektet Aktiv i Froland. Det siste innebærer at søkere i alderen 18-

29 år følges særlig opp i et samarbeid med Mølla verksted når det gjelder aktivisering, arbeid og 

tilbakeføring til arbeidsmarkedet. Nav har også økt bruken av Kvalifiseringspenger som alternativ til 

sosialhjelp (KVP). Dette er et tiltak som også får mennesker over i en mer selvstendig tilværelse. 

Et annet tiltak Froland kommune absolutt bør vurdere å bli med i er «Aktiv på dagtid» som drives av 

Aust-Agder Idrettskrets og er et lokalt folkehelseprosjekt, hvor de som står helt eller delvis utenfor 

arbeidslivet tilbys variert mosjon i hverdagen. Avhengig av årsak til helt eller delvis ute av 

arbeidslivet, kan dette bidra til økt fysisk og psykisk helse, mestring og sosialt samvær og på den 

måten styrke mulighetene for at deltakerne kommer seg tilbake igjen til arbeidslivet. Den kostnaden 

kommunen må betale årlig (ca. 60.000 kr) er ingenting sammenlignet med hva kostandene er av å ha 

innbyggere utenfor arbeidslivet i lang tid.  

Redusere arbeidsledigheten 

Tiltak allerede innført for å redusere arbeidsledigheten i Froland:  

Når det gjelder den økende arbeidsledigheten i Froland har kommunen tatt initiativ og kontaktet 

NAV Aust-Agder for å forsøke å få til et prosjekt for å se på muligheten for å få til økt sysselsetting. I 

dette inngår også kartlegging av arbeidsoppdrag, f.eks. i kommunen.  

Det opprettes en prosjektstilling i NAV Froland som skal bruke tid på kartlegging, tett oppfølging og 

«minijobb-kurs» for arbeidsledige. Dette er et spleiselag mellom kommune og stat. Prosjektet har en 

varighet på 6 måneder, men kan forlenges i ytterligere 6 måneder.  Slike tiltak blir det viktig å satse 

på i tiden som kommer.  

Her må en fokusere på type arbeid, samt arbeidsforholdene innen helse- omsorg og 

undervisningssektoren. 

Det er naturlig å anta at et nytt fengsel i Froland vil generere en del nye arbeidsplasser og som en 

konsekvens flere tilflyttere til kommunen. Videre er det ønsker/planer som å utvide Gullknapp. Nok 

en mulighet for Froland å generere flere arbeidsplasser. Bruk av Husbankens boligsosiale virkemidler.  

Økonomisk hjelp og ordninger vedrørende bolig 

Kommunen har også endret strategi, og setter nå opp et spekter av boliger. Dette vil si at både 

blokker, 2-3- og 4-mannsboliger bygges det mange av, i tillegg til eneboliger. Boligsosialt vil en 

profitere på å ha et differensiert utvalg av boliger innen kommunen. 

Froland bruker aktivt startlånet og tilskuddsmidler i sitt boligsosiale arbeid. Dette bør fortsette og vil 

være helsefremmende i de tilfeller hvor vanskeligstilte etableres på en god måte i et langsiktig 

boligprosjekt. Det å klare å eie sin egen bolig bør en også prioritere.  

I 2015 er det registrert 12-15 personer uten fast bolig i kommunen. Det er et tall som har økt de siste 

årene. Her må en prioritere fortsatt satsing på startlån – tilskudd til vanskeligstilte på boligmarkedet. 

I tillegg, som nevnt ovenfor å fremskaffe utleieboliger samt midlertidige boliger i regi av NAV. 
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For gruppen med størst problemer knyttet til å klare seg i egen bolig grunnet psykiske 

helseproblemer og/eller rus, kan også interkommunalt samarbeid vurderes. Videre tett samarbeid 

med teknisk på tilsyn av boliger for å opprettholde standarden etter miljørettet helsevern.  

Barnefattigdom 

Under satsingen ”reduksjon av barnefattigdom” er nå kommunen inne i et samarbeid med 7 andre 

kommuner og Kiland-senteret (Røde kors), og gir familier og barn med mindre økonomiske ressurser 

anledning til å dra på sommer og vinterleier, samt andre fritidstiltak. Dette tiltaket bør en absolutt 

videreføre.  

3.4 Forslag til videre tiltak  

Kartlegge samt fremme levekår hos barn i lavinntektshusholdninger 

UIA ønsker, i samarbeid med kommunen, å starte ett prosjekt med mål å bedre levekår hos barn i 

lavinnteksthusholdninger. Det er enda ikke vedtatt om kommunen skal delta på dette. 

Folkehelsegruppen med kommuneoverlegen oppfordrer sterkt til å delta på dette. Det er fordi vi vet 

hvilke risikofaktorer det innebærer å vokse opp i en hjem med lav inntekt og ut ifra de utfordringene 

vi ser i Froland i dag kan eventuelle tiltak fra dette prosjektet være med å vende måleparameterne i 

en mere positiv retning.   

Froland kommune bør vurdere å kartlegge barn som lever under dårlige livskår (dette kan bli en del 

av prosjektet, se over). 

Kartlegge årsaker til frafall i den videregående skolen:  

Kommunen bør også se nærmere på om man skal forsøke å kartlegge årsaken til at elever i Froland 

ikke gjennomfører vgs. Ved å identifisere risikofaktorer kan vi også bli mere treffsikre i vårt 

forebyggende arbeid hvilket er gunstig for folkehelsen og ikke minst samfunnet.  

Redusere sykefraværet 

Evaluering av tiltak iverksatt i regi av NAV for å få ned sykefraværet. Styrke samarbeidet med legene 

og NAV.  

Kartlegge årsak samt redusere antall uføretrygdede 

Kartlegge årsak til uføretrygdede i kommunen og se på evt. tiltak for å redusere tallet. Ut ifra 

statistikk og funn vet vi at denne har tett korrelasjon til frafall fra videregående.  

3.9 Hovedutfordringene 
 Frafall fra VGS 

 Fremme høyere utdanning 

 Antall sykemeldte 

 Antall uføretrygdede 

 Arbeid med boligsosiale spørsmål, som bostedsløse, boligfremskaffelse ”midlertidig boliger” 

og utvikling av gode bomiljø i kommunen 

 Levekårsutsatte familier  
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4. FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ 

4.1 Innledning 
Helsen til frolendingene avhenger av mange ytre faktorer. Det kan være frolendingers tilgang til 

turstier, hvilket tiltak kommunen har mot smittevern, hvilken konsentrasjon av radongasser det 

finnes i berggrunnen i kommunen og ikke minst hva slags sosialt tilbud kommunen tilbyr til sine 

innbyggere. I dette kapitelet ser man litt på nåsituasjonen i kommunen innenfor noen av disse 

områdene. 

4.2 Funn 

Drikkevannskvalitet 

Ca. halvparten av kommunens innbyggere er tilknyttet kommunalt vannverk. Kommunalt drikkevann 

tilfredsstiller renhetskravene. Kommunal vannforsyning er tilfredsstillende pr i dag, men i grenseland 

når det gjelder kapasiteten. Planlegging av nytt vannverk pågår. Private drikkevannskilder anses å 

være av ukjent kvalitet, og det er mulig at noen av disse har dårlig kvalitet.  

Forekomst av radon 

Det er sporadiske forekomster i kommunen, men ingen områder peker seg ut. Kommunens 

tjenestebygg er avklart med hensyn til radon. Kommunens utleieboliger er ikke fullt ut undersøkt. 

Risiko for legionella / og eller annen biologisk forurensing 

Kommunen har oversikt og rutiner for sine bygninger og det anses ikke å være aktuelt med spesielle 

tiltak. 

Omfang av områder utsatt for støy  

Tre støykilder er registrert i Froland: motocrossbanen på Jomås, flyplassen på Gullknapp og fylkesvei 

42 gjennom sentrum. Kommunen får av og til noen henvendelser om støyplager, men støyplager 

vurderes ikke å ha stort omfang i kommunen. Henvendelser om støyplager behandles etter hvert 

som de kommer inn, og det anses ikke å være aktuelt med spesielle tiltak. 

Omfang av områder utsatt for luftforurensing 

Det er ikke registrert luftforurensing av noe omfang, og det foreslås ingen spesielle tiltak. 

Omfang av områder utsatt for annen forurensing 

Det er en håndfull registrerte deponier i kommunen, men de antas ikke å utgjøre risiko pr i dag og 

det anbefales ikke spesielle tiltak for disse. 

Renseanlegget har nådd sin kapasitetsgrense, og er mindre tilfredsstillende konstruksjons- og 

bygningsmessig. Det er slik sett en hypotetisk risiko for forurensing. Planlegging av nytt renseanlegg 

pågår, og arbeidet vil ventelig bli igangsatt snart. 

Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg 

Det er jevnlig reaksjoner på inneklimaet i kommunale bygg. Det anses ikke å ha stort eller alvorlig 

omfang, og disse sakene tas etter hvert som de dukker opp. Det anbefales ikke spesielle tiltak utover 

å ha dette forholdet med i planlegging av nybygg og driften av aktuelle bygg. 
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Hva er omfanget av områder for rekreasjon og friluftsliv, og hva er tilgjengeligheten til 

disse? 

Det er samlet et stort omfang av slike områder. Tilgjengeligheten er i stor grad avhengig av 

biltransport, og det er også noen steder det ikke er så enkelt å parkere.  

Tilbud og tilgjengelighet for kollektivtransport 

Det er skolebuss og buss på dagtid ca. hver time på strekningen Osedalen-Arendal. Det er få 

bussruter kvelder og helger, og togstasjonen på Blakstad benyttes ikke veldig mye.  

Det er ønskelig å øke bussfrekvensen. 

Grøntarealer og hvilken beplantning har disse med tanke på allergieksponering m.m. 

Det er ikke foretatt kartlegging av dette, men det er ikke noe som indikerer at dette er et stort 

problem.  

Antall frivillige organisasjoner, medlemsforhold og rekruttering. 
Det er registrert over 60 forskjellige frivillige lag og foreninger i kommunen. I den grad det er 

opplysninger er det mange tusen medlemmer, og av dem er en stor andel under 20 år. 

Det planlegges ingen spesielle tiltak. 

Valgdeltakelse 

Omtrent på linje med landsgjennomsnittet, det foreslås ingen spesielle tiltak. 

Omfang av kulturtilbud 

Kultur har først og fremst helsemessig betydning innen begrepet sosial helse. Personlig trivsel har en 

helt klart positiv betydning for en persons totale helse, og understøtter betydningen av sunt kosthold 

og fysisk aktivitet. Omfanget av kulturtilbud i kommunen anses å være variert og godt, selv om det 

bestandig kunne vært bedre. Det anbefales ikke spesielle tiltak.  

 Omfang av sosiale møteplasser, lekeplasser osv. 
Det er enighet om at det er mangel på møteplasser i sentrum. Det har vært planlagt og sett på 

muligheter, og noe av dette kan bli realisert snart. Det er krav om lekeplasser ved utbygginger som 

stadfestes i utbyggingsavtaler. Det arbeides også nå med å søke midler til etablering av en ny 

utendørs treningspark, som tenkes å legges sentralt og gjerne tilknyttet idrettsanlegget og lysløypa 

ved Kringla. Her bør man også se på mulighetene for å tilrettelegge for grøntområder og 

familievennlig rasteplass i tilknytning til parken.  

4.3 Tiltak allerede iverksatt 

Vannforsyning 

I og med at den kommunale vannforsyningen per i dag er i grenseland når det gjelder kapasitet, er 

planlegging av nytt vannverk iverksatt.  

Omfang av sosiale møteplasser, lekeplasser osv. 

Det har vært planlagt og sett på muligheter for flere og bedre møteplasser sentralt i sentrum. Det 

jobbes også med å søke midler til stor flott utendørs klatrepark, hvor en også bør fremme 

mulighetene for grøntområde og rasteplass i tilknytning til parken, slik at dette kan bli en naturlig og 

sosial møteplass for innbyggerne innenfor relativt kort avstand til sentrum.  
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4.4 Forslag til videre tiltak 

Private drikkevannskilder 

Private drikkevannskilder anses å være av ukjent kvalitet, og med mulighet for at noen av disse har 

dårlig kvalitet bør en se på om det er nødvendig å kartlegge kvaliteten på disse.  

Tilbud og tilgjengelighet for kollektivtransport 

Da det er dårlig busstilbud på kveldstid til og fra Froland, så bør en vurdere å øke frekvensen og 

tilbudet her, da mange benytter ulike aktivitets- og kulturtilbud i Arendal. Det har vært forsøkt en 

liten periode tidligere med økt busstilbud, men da ble det ikke mye benyttet. I og med at Froland er 

en kommune i sterk vekst, kan det være lurt å se på mulige tiltak på nytt.  

Kartlegge forekomst av Radon i utleieboliger 

Man bør undersøke de utleieboliger som per i dag ikke er undersøkt for Radon, og ved unormale 

funn bør man vurdere å sette i gang tiltak.  

4.5 Hovedutfordringene  
 Kartlegging av private drikkevannskilder 

 Tilrettelegging av møteplasser i sentrum 

 Undersøke de gjenstående utleieboligene med tanke på radon, og evt. å gjøre tiltak 

 Det er aktuelt å gjennomføre en grøntstrukturplan for å sikre sentrumsnære grønne områder 

og tilgjengeligheten til disse. Da vil det kunne øke omfanget av turgåing og annen bruk av 

disse områdene 

 Øke busstilbudet i kommunen kvelder og helger 
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5. SKADER OG ULYKKER 

5.1 Innledning 
Ulykker med personskader er en stor folkehelseutfordring og den som tar flest liv hos dem under 45 

år. Ikke minst har en personskade store samfunnsøkonomiske ringvirkninger for en kommune i form 

av kostnader forbundet med livsopphold til den skadde, økonomiske kostnader i forhold til medisinsk 

behandling, tapt arbeidsinnsats og materielle kostnader samt kostnader rundt de etterlatte da de 

ofte sliter i ettertid med praktiske og psykiske ulemper. Det er ungdommer og eldre som skader seg 

mest og menn er i gjennomsnitt overrepresentert, da særlig innenfor dødsraten. 

5.2 Funn 

Skader og ulykker  

I følge folkehelseprofilen 2016 ligger Froland (14.7 %) på 1.9 prosentpoeng over landsgjennomsnittet 

på antall skader behandlet i sykehus, samt 1,4 % over fylkesgjennomsnittet i perioden 2012-2014. 

Hvilke typer skader og alvorlighetsgrad dette dreier seg om er ikke noe usikkert da det ikke har vært 

mulighet å innhente konkret informasjon fra Sørlandet sykehus.  

Tall innhentet fra politiet viser at Froland i 2015 hadde 2 arbeidsulykker, en økning på 100 % fra 2014 

(se vedlegg). Der var 7 trafikkhendelser med personskader. Trendene er stabile. I 2013 var der ekstra 

innsats fra politiet når det gjaldt narkotika og trafikk og i dette året ser vi en stor økning i rapporterte 

saker (tall foreligger ikke i rapporten). Siden da har ressursene blitt mindre og antall rapporterte 

saker færre og dette skylders trolig underrapportering og ikke nødvendigvis iverksatte tiltak. Vold i 

nære relasjoner har økt i rapportering i 2015, dette er fordi politiet har fått klarere retningslinjer på 

rapportering.  

Ifølge «kommunehelsa statistikk bank» har det i gjennomsnitt over de siste 10 årene vært 1.9 

«voldsomme dødsfall» hos befolkningen i Froland under 74 år, hvorav 1,6 var menn. Dette er 31 % 

over landsgjennomsnittet.  AA ligger kun på 1 % over landsgjennomsnitt.  «Voldsomme dødsfall» 

inkluderer også død i trafikken. Død grunnet ulykker var på 1,1, som igjen utgjør 23 % over 

landsgjennomsnittet (AA ligger under).  

Totalt er der i gjennomsnitt 3 av 15 dødsfall grunnet skader/ulykker i Froland, altså 20 % av 

dødsfallene under 74 år skyldes skader eller ulykker.  

Ifølge Transport økonomisk Institutt (TØI) koster en trafikkskade med lettere skader 614.000, alvorlig 

skade 1,8 mill, hardt skadd 10,6 mill, meget alvorlig 22,9 mill og død 30, 2mill kroner! Arbeidstilsynet 

estimerer at arbeidsskader i bygg- og anleggsvirksomhetene hvert år forårsaker 4500 tapte leveår, en 

kostnad på ca. 1,5 milliarder kroner. 

Man kan derfor estimere død grunnet skade/ulykke koster Froland over 45 millioner kroner årlig og 

da er ikke skader medberegnet.  På dette område ser vi at der er ett behov for å gå nærmere inn i 

tallene og innhente årsaker til dødsfall for å se om noen av disse kunne ha vært unngått.   

Hoftebrudd 

Froland ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder hoftebrudd. Viser til vedlegg når det gjelder 

kostnad og antall fall.   
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Per i dag har vi ikke ført noen oversikt over fall i sykehjemmet her i Froland. Vi har heller ikke oversikt 

over antall fall i hjemmetjenesten.  Sykehjemmet og hjemmetjenesten innførte registrering av fall fra 

og med desember 2015 registrering av fall og mulig årsak for å kartlegge om der er øvrige tiltak vi kan 

innføre. 

Øvrige typer skader 

Fra 2012 til 2015 vært et drukningstilfelle i Froland og dette var i Frolandia (2012) kort tid etter 

oppstart. Flere årsaker la til grunn for dette, men badeanlegget har siden da innført samtlige tiltak 

med bl.a. varslingssystem, kamera samt høyt vaktsete. Rutinemessig utsjekk av badevaktene.   

Hjemmeulykker har vi ikke klart å innhente data på.  

Skader i skole og barnehager 

Det har vært vanskelig å innhente data på dette da det ikke er noe system for å skrive avvik hverken i 

skolen eller barnehagene. I fjor var der 3 tannskader i de kommunale barnehagene og en håndskade 

på sløyden (lærer). Utover dette har vi lite data.  

Frem til nå har det altså ikke vært klare rutiner for registrering av skader i skole eller barnehage. Det 

vil nå bli tatt tak i.  

Hensikten med avviksrapportering (og rapportering av uønskede hendelser) er at organisasjonen skal 

lære av hendelsene slik at man kan forebygge slike hendelser i fremtiden. Avviksrapportering således 

er en del av organisasjonens lærings- og utviklingsarbeid. 

En utfordring knyttet til rapportering av skader og ulykker i barnehagen er å definere hva som er en 

uønsket hendelse. I en studie om ulykker og skader i Norske barnehager så man at terskelen for hvor 

alvorlig en skade måtte være for å bli rapportert varierte veldig fra barnehage til barnehage. 

Kommuneoverlegen anbefaler at det utarbeides et standard avviksskjema som benyttes i skolen 

samt i barnehagene i Froland, men kopi til kommuneoverlegen og rektor/barnehagekontoret. Dette 

gjelder for både private og kommunale barnehager.  

 

Skoleveier i Froland 

Spesielle ulykkes punkter eller strekninger, spesielt utsatt skoleveger 

Ett av satsingsområdene i kommuneplanen for Froland for 2014 – 2026 er “Gode og trygge 

oppvekstsvilkår, god infrastruktur og trygge skoleveier”.  

Mål i trafikkplanen for Froland Kommune 

Trygge skoleveier og trygge traseer fra skolene til nærliggende naturområder. 

Trygge ferdselslinjer mellom boliger, arbeidssteder, sentrum og fritidsarenaene. 

Legge til rette for langsiktig etablering av en trygg infrastruktur mellom industriområder (med 

tungtransport) og hovedveinettet, begrense blanding av utbyggingstyper (bolig/industri) for å 

forebygge konflikt mellom framkommelighet/trafikksikkerhet mellom trafikkgruppene. 
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Kommunen må også arbeide videre med å få kanalisert midler til fylkes- og riksvegnettet og søke 

finansiering av tiltak gjennom ulike ordninger der det er mulig for å forsere trafikksikkerhets-arbeidet 

lokalt.  

I hvilken grad er skoleveier trygge? 

60 % av skoleelevene får tilbud om skoleskyss. Miljøprioritert gjennomkjøring på strekningen 

Blakstadbru-Osedalen er i sluttfasen. Det utføres fortløpende mindre tiltak, og i den større 

sammenheng er det prioritert en rekke tiltak overfor fylkeskommunen.  

Kjøring av barn til Froland skole er en sikkerhetsmessig utfordring. Det planlegges ny løsning for 

foreldrekjøringen ved Froland skole. 

I hvilken grad har kommunen / fylket gang- og sykkelveier? 

Det meste av sentrumsområdene har fortau eller gang- sykkelvei. Det er ønskelig å utvide dette, men 

det er en utfordring fordi folk bor spredt og kostnadene er høye. Det er fylkeskommunen som er 

ansvarlig for de fleste aktuelle strekningene. Utvidelse av fortau, gang- og sykkelveier ivaretas i 

trafikksikkerhetsplanen. Det pågår planleggingsarbeid for gang- sykkelvei Blakstad-Libru. 

Det er få sentrumsnære turstier, og det er aktuelt å starte et prosjekt for å etablere flere 

sentrumsnære turstier. 

Oversikt over trafikk på skole og arbeidsveger i Froland:  

Krav til avstand før skoleskyss: 

1-2 klasse: Innenfor 2 km   

Øvrige klasser: 4 km  
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Ferdig gjennomførte tiltak 

Miljøprioritert gjennomkjøring Blakstad Bru – Osedalen (spesielt krysset Neset - Langedal) - ferdigstilt 

2015.  

Antall trafikkulykker i Froland 

 

Med lettere skader menes skader som ikke fører til varige mén, som f.eks. hjernerystelse, brudd som 

ikke trenger mer behandling enn gipsing, ribbeinsbrudd, skrubbsår, små kutt osv.  

 70 % av ulykkene skyldes utforkjøringer på Rv.42. Spesielt utsatte områder er usikkert.  

Søndagen er den mest belastede dagen for ulykker.  

 Gruppen 15-44 er overrepresentert  

 Froland kommune har i tidsrommet 2010-2015 ikke hatt noen ulykker som involverer barn på 

skolevei 

 Viser til Froland kommune sin trafikksikkerhetsplan 2014-2018 
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5.3 Allerede iverksatte tiltak 

Statistikk for fall 

Siden desember 2015 har sykehjemmet og hjemmetjenesten innført registrering av fall og mulig 

årsak, slik at man kan få statistikk for videre å kunne innføre tiltak eller redusere sjansen for fall. 

Forbedring av sikkerheten i Frolandia svømmebasseng 

Etter drukningsulykken i 2012 har en rekke tiltak blitt iverksatt for å bedre vaktholdet samt redusere 

mulighetene for ulykker og drukning i bassenget. Av de viktigste er kamera med varslingssystem, 

høyere stol for badevakt som gir bedre overblikk, utarbeidelse av rutinemessig kontrollrunder under 

vakt i bassenget, hyppigere repetisjon av førstehjelps- og livredningslære av personalet med mer.  

Tryggere skolevei 

Nylig ble miljøprioritert gjennomkjøring på strekningen Blakstad bru – Osedalen ferdigstilt, og gang- 

og sykkelsti for elever og andre ble utbedret betraktelig.  

Det har også vært problemer og litt farlig med foreldrekjøring til skolen hvor elever sleppes av ved 

Frolandia hvor det blir mange biler og uoversiktlig og dermed farlig for elevene som går eller sykler. 

Det jobbes per april 2016 med å finne ny og bedre løsning for foreldrekjøring og avslipp ved Froland 

Skole.  

Sentrumsnære stier 

Det er per i dag få sentrumsnære stier, og det jobbes per i dag med å kartlegge og etablere flere 

sentrumsnære stier. Dette jobber teknisk med.  

Gang- og sykkelveier 

Utvidelse av fortau, gang- og sykkelveier ivaretas i trafikksikkerhetsplanen. Det pågår også 

planleggingsarbeid for lys på strekningen Blakstad – Libru. Det er også ønskelig å utvide 

sentrumsnære områder med gang- og sykkelvei.  

5.4 Forslag til videre tiltak 

Rapportering av skader i omsorg, helse, skole/barnehage, samt øvrige 

Kommuneoverlegen ser at der mangler et internsystem for å rapportere skader på personer (ansatte, 

pasienter, elever osv).  Kommunen er nødt til å se nærmere på å lage et system med rutiner for å 

skrive avvik som sendes til enhetsledere med evt. kopi til kommuneoverlegen. Avvik lukkes ettersom 

tiltak iverksettes. Internkontroll er helt nødvendig for å forbedre tjenesten til brukere samt 

sikkerheten. 

Fokus på trygge veier 

Gang og sykkelvei Blakstadheia/Libru. Opprettholde fokus på trygge veier. Fokus på å redusere 

skader i kommunen. 

5.5 Hovedutfordringene 
 Tryggere veier (skole)- få ned antall barn som kjøres til skolen. 

 Innføre system for rapportering og kartlegging av skader i barnehage, skoler og i omsorg- 

bedre internkontrollen i kommunen 
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6. HELSERELATERT ADFERD 

6.1 Innledning 
Med helserelatert adferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall, som 

fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler, seksualatferd, risikoatferd og 

helsefremmende atferd.  

Det refereres i kapittelet ofte til informasjon hentet fra UNGDATA, som er en spørreundersøkelse for 

elever i ungdomsskolen (brukes også i videregående skoler) Det er vedtatt at undersøkelsen skal 

foretas i Froland hvert annet år, hvor siste gjennomførte var i mars 2016. Det vises i kapittelet til tall 

for 2014. 

6.2 Funn 

Deltagelse i organisert og uorganisert fysisk aktivitet 

Froland har et godt tilbud om organiserte aktiviteter som mange benytter seg av. Kommunen har 

mye flott og lett tilgjengelig natur, godt tilrettelagte turstier og det jobbes hele tiden med å få 

informasjonen om for eksempel toppturer ut til befolkningen, gjennom kommunens nettside, 

biblioteket m.m.  

 Froland idrettslag har litt i overkant av 700 medlemmer. 

 Idrettslaget har tilbud som fotball, håndball, barneidrett, volleyball, orientering, skiskyting, 

hopp, langrenn, svømming, turlag. 

 62 % av ungdomsskoleelevene har minst en gang siste måneden deltatt i aktivitet i regi av 

idrettslag, landsgjennomsnitt 53 % (Kilde: Ungdata 2014). 

 61 % i ungdomsskolealder er fysisk aktive (slik at de blir svette eller andpustne) minst 3 

ganger per uke (Kilde: Ungdata 2014). 

 7 % av ungdommene er sjelden eller aldri så fysisk aktive at de blir svette/ andpustne (kilde: 

Ungdata 2014, se vedlegg). 

Omfang av fysisk aktivitet i skolen 

Ved alle trinn på skolen har elever gym eller svømming 2-3 timer i uka. På ungdomstrinnet har 

elevene også tilbud om fysisk aktivitet som valgfag. 5 trinn har i tillegg fysisk fostring 2 t/uke (Kilde: 

assisterende rektor Roppen).  

Nasjonale anbefalinger er 1 time per dag. Det er muligens og tenkelig blitt noe mer aktivitet i 

skolegården etter innføring av mobilfri skole. I tillegg har skolen nå fått egne trivselsledere hvor 8 

elever på 5.-7. trinn har blitt kurset i ulike leker og spill og er ansvarlige for å øke lek og aktivitet i 

friminuttene.  

Omfang av elever som sykler eller går til skolen     

Finnes ingen tall på dette for Froland skole. Assisterende rektor Roppen sier: 

«Jeg har ikke noe pålitelig informasjon om hvor mange som sykler og går til skolen, men når jeg ser 

alle som blir kjørt til skolen, så tenker jeg kanskje at mange av disse elevene med fordel kunne 

kommet seg til skolen på egenhånd. Men igjen, dette er bare synsing fra min side.» 

Ved Mykland skole er det høsten 2015 - 4 av 28 elever som går til skolen. 
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Tilgang til områder for aktivitet 

Tilgang på idrettsanlegg (inne og ute) og friluftsområder er meget bra i Froland. God oversikt over 

turområder og lignende har vært noe begrenset. Folkehelsekoordinator samarbeider med 

Friluftslivet Sør samt frilufts guru Svein Kristiansen. I tillegg utarbeider folkehelsekoordinator 

Månedens tur for Froland hvor fine turer blir godt beskrevet i forhold til kjøring og parkering samt 

merking av løypen.  

Folkehelse, fysisk aktivitet, helse, glede og trivsel for alle 

Da Froland kommunestyre vedtok å bygge ut idrettsparken og Frolandia med badeanlegg var det et 

overordnet mål at det ikke skulle være anlegg for en idrettslig elite, men for alle. I tillegg har en fått 

turnhall, dansesal, treningssenter og spinningssal. På området er det nå to normalidrettshaller også, 

samt utendørsanlegg med tre fotballbaner hvorav to av dem har undervarme, turløype med lys, 

friidrettsanlegg, skiskytterstadion og sandvolleyballanlegg. På Osevollen like ved er det også 

tennisbaner og volleyballbane. Det er også flere ballbinger ulike steder som Blakstadheia, 

menighetssenteret ved hoppbakken og på skolen.   

I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen er det også innført et samarbeid med 

virksomhet for velferd, barnevern og helse, og opprettet en frisklivssentral som holder til i Frolandia 

og gir tilbud til mennesker som har særlige helseutfordringer. Tilbudet er godt benyttet og har mange 

varierte tilbud til mange grupper med særskilte behov.  

Det er per i dag 20 % stilling knyttet til Frisklivssentralen. I tillegg har vi våren 2016 fått midlertidige 

midler 6 måneders tid fra kommunen til økt satsning på Frisklivssentralen, hvor vi har fått utdannet 

personal til «Aktiv Instruktør» hvor kreftpasienter skal få et bedre opptreningstilbud etter 

kreftbehandling. I tillegg har vi nå 2 stykker som er i gang å tilby «Bra Mat» kurs, samt litt tettere 

oppfølging av deltakerne på Frisklivssentralen. For å kunne ha like bra trykk og kvalitet på 

Frisklivssentralen er det nødvendig å få mer midler etter midlene som brukes i dag er brukt opp, da 

enten av kommune eller andre tilskuddsordninger.  

Det er laget et eget handlingsprogram for bygg og anlegg som angår idrett, friluftsliv fysisk aktivitet 

m.v. jfr. side 26 – 30 i Kommunedelplanen for kultur og idrett 2013 – 2016. 

Miljø i skolen og barnehager 

Mat og måltider i barnehager 

 I Froland er det noen private og noen offentlige barnehager.  

 Barnehagene forholder seg til retningslinjer for mat og måltider i barnehagen fra Sosial- og 

helsedirektoratet (Kilde: barnehagekontoret). 

 Dog praktiseres mat og måltider litt ulikt i barnehagene. Hovedregelen er at foreldre betaler 

for brødmat til lunsj, varmmat 1 gang per uke og frukt med knekkebrød på ettermiddagen. 

 Barna spiser samlet med de voksne, men variabelt om barna blir med i tilberedningen av 

maten.  

 Veilederen er også i variabel bruk, men ligger implementert i IK-mat. 

Kvelloteamet (helsesøster, barnevern, PPT og fysioterapeut), som er rundt i barnehagene hvert år, 

har uttrykt at barnehagene har stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse og oppmuntret 
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enkelte barnehager til å fokusere mer på måltidene og mulighetene måltidet gir også i forhold til 

generell læring, trivsel og sosial kompetanse. 

 Tilgang på frukt og grønt i skolen 

De foreldre som ønsker at barna skal få frukt og grønt utdelt på skolen, må selv bestille og betale 

dette via www.skolefrukt.no. Dette tilbudet er lite brukt (Kilde: Ass rektor Roppen). 

Måltider på skolefritidsordninger og tilbud i skolekantine 

Froland skole, SFO 

Elevene spiser eventuell medbragt niste til frokost. De får servert drikke som er melk og vann. Hver 

ettermiddag får barna et måltid kl. 14.30, som oftest er brødmåltid.   

«Kantine» 

Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om salg av mat 2 ganger per uke, tirsdag og torsdag. Maten 

selges fra ei luke i ”minglegangen”; den lange gangen mellom administrasjon og Frolandia. Elevene 

har få steder å sitte, de sitter mye på gulvene og i vinduskarmene. Det arbeides fra skolens side med 

å få til en permanent kantine som kan gi et tilbud til elevene det er et håp at dette er på plass etter 

jul. I dag er det et ad. hoc tilbud som klassene driver selv, i form av salg av rundstykker og 

pizzasnurrer etc. Folkehelsekoordinator har sendt ut invitasjon til skolen og ansvarlig for kantinen om 

et matkurs i håp om at de tar grep for å forbedre kvaliteten på ernæringen som selges i kantinen.   

Mykland skole 

Elevene på Mykland skole har ikke tilbud om skolekantine. 

SFO Mykland 

Elevene spiser eventuelt medbrakt niste til frokost. Frukt/grønt/müsli kl. 14.30. 

Annen risikoatferd/ helsefremmende atferd 

Når det gjelder nasking, tagging, slåssing, utsatt for trusler om vold og skadet pga vold, viser tall fra 

Ungdata at elevene på Froland ungdomsskole ligger i forhold til dette på landsgjennomsnittet eller 

lavere. Når det gjelder innbrudd opplyser 2 % av elevene i Froland at de minst en gang de siste 12 

månedene har brutt seg inn for å stjele noe, mot 1 % på landsgjennomsnittet.  

Trender omkring ungdommens seksualatferd, for eksempel bruk av kondom 

Vi har per i dag ingen tall i forhold til ungdom og seksualatferd i Froland, men ut i fra MSIS.no peker 

ikke Froland seg ut når det gjelder smittsomme sykdommer og man kan derfor tenke seg at Froland 

ligger nokså på gjennomsnittet. Skolehelsetjenesten har hatt fokus på seksualadferd i undervisningen 

på ungdomstrinnet i tillegg er tilgjengeligheten for kondomer høy da man kan få dem gratis utlevert 

på legekontoret/helsestasjonen samt skolehelsetjenesten og VBH 

6.3 Tiltak allerede iverksatt 

Deltakelse i uorganisert fysisk aktivitet 

Kommunens nettsider har blitt utbedret med informasjon og oversikt over aktuelle turer og områder 

som er populære og aktuelle i kommunen. Dette gjennom linking til Friluftsrådet Sør sine sider, 

Månedens tur, egne turbeskrivelser osv. Månedens tur har blitt veldig populært i Froland, hvor over 

800 turgåere skrev seg i boken da den hang 2-3 måneder på Jomåsknuten høsten 2015. Videreføre 

Månedens tur og øke informasjon om tilgjengelige turområder i Froland (tettere samarbeid med 

http://www.skolefrukt.no/


Skrevet vår 2016                                                                                                            Revisjon; Innen vår 2017 
 

33 
 

”grasrota”- dvs. individer/ildsjeler i samfunnet som kjenner godt til stier/turområder i kommunen). 

Det jobbes også nå med å søke midler til opprettelse av en utendørs treningspark, hvor målet er å 

stimulere til økt fysisk aktivitet og bevegelse i alle aldersgrupper.  

Omfang av fysisk aktivitet i skoletiden 

Tiltak som å åpne flerbrukshall i storefri, prosjektet «Trivselsledere» og varierte apparater og 

lekeområder i skolegården har bidratt til å øke den fysiske aktiviteten utenom den faste 

skolegymmen og skolesvømmingen. Opprettholde aktivitetsleder/trivselsledere i skolen. Det er 

investert 6 millioner i skolegården ved Froland Skole. Denne skal ferdigstilles høst 2016. Her 

planlegges det ballbinge, bmx sykkelløype og annen tilrettelegging av aktivitet. 

Bedret tilbud til grupper med særskilte behov 

Gjennom kommunens Frisklivssentral, lokalisert på Froland Idrettsanlegg, tilbys både oppfølging, 

trenings- og kostholdsveiledning samt en rekke varierte og gode tilbud til ulike grupper. Dette kan 

være folk som sliter med overvekt, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser eller symptomer, 

kreftpasienter osv. Videreføre sentralen og dens tilbud.  

Seksualatferd og tilgjengelighet av kondomer 

Skolehelsetjenesten har hatt fokus på seksualadferd i undervisningen på ungdomstrinnet. I tillegg er 

tilgjengeligheten for kondomer høy da man kan få dem gratis utlevert på 

legekontoret/helsestasjonen samt skolehelsetjenesten og VBH. 

6.4 Forslag til videre tiltak 

Økt fysisk aktivitet i skoletiden 

Det bør også vurderes om ungdomsskolen bør delta i «Aktiv Skole 365» som er tilsvarende ordning 

som trivselslederne, men da rettet mot ungdomstrinnet, eller fra 5.-10. trinn. Det er en lav 

økonomisk kostnad ved å bli med, og fordelene er mange. Ellers bør en helt klart videreføre 

”trivselslederprogrammet” i skolen. Kartlegge elevenes aktivitetsnivå/tid i skoletiden- elevprosjekt? 

Øke antall elever som går eller sykler til skolen 

Det registreres mange foreldre som kjører barna sine til skolen. Mulige tiltak for å få flere elever til å 

gå eller sykle til skolen kan være enda tryggere skoleveier med mer gang- og sykkelsti, kampanjer og 

konkurranser på skolen, økt bevissthet og informasjon om fordeler med økt fysisk aktivitet til både 

elever og foreldre, legge til rette for turvei og bro over Songe elva ved Kringla slik at alle de som bor 

på Bliksåsen og nærliggende områder får en trygg og tiltalende skolevei. En bør vurdere å kartlegge 

hvor mange barn som sykler/går til skolen. 

Bedre skolekantine og skolefrukt 

Kantinen på ungdomsskolen kan absolutt forbedres med tanke på utvalg og kvalitet på maten som 

selges der. Man vet at elevene blir mer fokusert og får mer energi av riktig type mat. Mykland Skole 

er en liten skole som per i dag ikke har kantine, og dette må ledelsen der selv vurdere om er 

hensiktsmessig på en så liten skole. Nå betaler ikke lenger skolen for skolefrukt, dette må selv 

elevene bestille og betale. For å øke inntak av frukt og grønt i ung alder, kan det vurderes om dette 

er noe skolen og kommunen bør bruke penger på.  
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Andre tiltak 

Evaluere effekten av økte tiltak på Frisklivssentralen samt planlegge helsestasjon for ungdom i 

familiens hus.  

6.5 Hovedutfordringene 
 Kantine på ungdomsskole  

 Godt mattilbud- frukt og grønt 

 Aktivitet i skoletiden (inkludert skoleveien) 

6.6 Rus og røyk 

Dagligrøyking (unge/ voksne/ gravide) 

UNGE: 3 % av ungdommene i ungdomsskolealder røyker minst ukentlig, landsgjennomsnitt 3 % 

(Kilde: Ungdata 2014). 

GRAVIDE: Froland: 19 % av gravide røyker under svangerskapet mot 15 % på landsgjennomsnittet. 

Antall skjenkesteder, serverings- og åpningstider for alkoholsalg I Froland er det 3 

skjenkesteder. 

Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk  

Tallene er hentet fra Ungdata 2014 Ungdomstrinnet 8-10 klasse) 

HVA FROLAND LANDSGJENNOMSNITT ANDRE KOMMUNER I AUST AGDER 

Røyking minst ukentlig 3 %  3 % (2014) Åmli 2%, Vegårshei 3 %, Bykle 0 %, Arendal 3%, 

Grimstad 3% 

Snuser minst ukentlig 6 % 6 % (2014) Åmli 10 %, Vegårshei 12 %, Bykle 11 %, Arendal 7 %, 

Grimstad 7 % 

Alkohol (drukket til tydelig 

beruset minst en gang siste 

12 mnd) 

9 % 14 % (2014) Åmli 8 %, Vegårshei 13 %, Bykle 22 %, Arendal 15 %, 

Grimstad 15 % 

 

Skaffe hasj (mener de kan 

skaffe marihuana eller hasj i 

løpet av 2-3 dager om de 

ønsker) 

22 % 22 % (2014)  Åmli 13 %, Vegårshei 24 %, Bykle 8 %, Arendal 30 %, 

Grimstad 24 % 

 

Brukt hasj (marihuana/hasj 

siste 12mnd ) 

3 % 3 % (2014) Åmli 2%, Vegårshei 3%, Bykle 3%, Arendal 4%, Grimstad 

4% 

 

Oppsummert ser vi at tallene fra Froland ungdomsskole er likt landsgjennomsnittet på bruk av røyk, 

snus, og hasj og under for bruk av alkohol. På flere av disse områdene ligger vi også under 

sammenlignbare nabokommuner.  

Rusmiddelmisbruk, sosiale risikomiljøer og kriminalitet 

Det er her blitt utført en lokal og regional kartlegging i forhold til rusbehandling i 

spesialisthelsetjenesten samt oppfølging av personer med et rusmisbruk i de kommunale tjenestene i 
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kommunen. Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen fra 2012 samt statistikk fra politiet ligger som 

vedlegg til oversiktsarbeidet.  

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) forteller at de har ca. 250 pasienter som mottar 

poliklinisk behandling i Aust-Agder hvorav ca. 8 pasienter har folkeregistret adresse i Froland.  

I 2015 var det 5 registrerte med bostedsadresse Froland som ble utskrevet fra avgiftningsenheten 

SSHF. Det var registrert 1 person i gruppebehandling ARA Kr. Sand. 

Rus- og psykiatrienheten (RP) hadde 1 registrert pasient fra Froland i 2015. 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)er en medisinsk behandling for personer som har et 

opiatmisbruk. Dette er medisiner som metadon og Buprenorfin.  I Overkant av 7.000 personer får 

LAR behandling i Norge i dag(SIRUS). LAR Aust- Agder har per i dag ca. 150 pasienter som mottar LAR- 

behandling i Aust- Agder og 6-8 av disse er fra Froland.  Disse tallene har vært stabile de siste årene 

(rusplan 2012).  

Oppfølging av personer med utfordringer i forhold til rusbruk i de kommunale tjenestene 

Vi har her gjort en lokal kartlegging i forhold til mennesker som mottar oppfølging for sitt rusmisbruk 

i Froland kommune og nabokommunene. 

Psykisk helse- og rus i kommunen har ca. 130 brukere over 18 år. Ca. 35 av disse brukerne har rus 

som hovedproblem, eller et klart tilleggsproblem. 

Kommune Innbyggere Antall personer som mottar 

kommunale tjenester pga. sitt 

rusmiddelmisbruk. 

FROLAND 5 618 35 

GRIMSTAD 22 550 150 

ARENDAL 44 313 300 

BIRKENES 5 147 20 

TVEDESTRAND 6 014 56 

 

Froland skiller seg ikke betydelig ut med tanke på nabokommunene. Kommunene ligger jevnt i 

forhold til antall personer som får oppfølging i forhold til rus i kommunene og innbyggertall. Birkenes 

er noe under, Tvedestrand noe over de andre kommunene som er tatt med her. Hvordan vi ligger i 

forhold til landsgjennomsnittet er ukjent. 

Barnevernet i Froland forteller at av ca. 89 familier, er 18 av disse familiene involvert i rus ettersom 

en eller begge foreldrene, eller barnet har utfordringer i forhold til rusmiddelbruk. 

Det er vanskelig å kartlegge hvor mange Frolendinger som får behandling for sitt rusmisbruk, 

ettersom ikke alle pasientene går veien igjennom ARA. Fastleger, NAV og psykisk helse- og rus kan 
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henvise til flere inntaksteam. I tillegg benyttes også private behandlingsplasser, hvor pasientene kan 

komme rett inn til behandling, ofte uten at kommunen får informasjon om dette. Noen 

behandlingsplasser har egne inntaksteam og avgiftningsenheter, og registreres derfor ikke i statistikk 

fra ARA. Samtidig forteller psykisk helse- og rus at det har vært flere unge rusmisbrukere som har fått 

behandling for sitt rusmisbruk de siste årene enn tidligere.  

Antall pasienter som får rusbehandling har ligget stabilt de siste årene. Spesialisthelsetjenesten 

forteller at Froland ikke er et område som skiller seg ut i Aust- Agder med tanke på behandling av 

rusmisbruk. Psykisk helse- og rus har de siste årene sett at flere yngre rusmisbrukere har fått 

behandling for sitt rusmisbruk. En av grunnene kan være at psykisk helse- og rus har hatt et tettere 

samarbeid med ARA og brukerne enn tidligere, og henviser oftere til spesialisthelsetjenesten enn før. 

En utfordring er aktivitet og arbeidstrening for denne gruppen.  

Barneverntjenesten forteller også at antall familier med rusutfordringer har vært stabilt de siste 

årene, men at det har vært en øking i voldsrelaterte saker, dette skyldes trolig at politiet har fått 

andre retningslinjer for registrering av voldshendelser.  

Samtidig står kommunen ovenfor utfordringer ettersom kommunen scorer dårlig på en del punkter i 

folkehelseprofilen. Kommunen har mange med lavere utdanning, psykiske lidelser, legemiddelbruk, 

uføretrygd, sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige i forhold til landsgjennomsnittet. En kan si at 

dette kan være risikofaktorer som igjen kan føre til rusmisbruk. 

Etter en lokal kartlegging, har kommunen behov for arbeidstrening og aktivisering for personer som 

har gjennomført en behandling for sitt rusmisbruk. Dette er personer som ofte går på 

Arbeidsavklaringspenger fra NAV, og som ikke passer inn i tiltaksplassene ved Mølla Verksted. Vi vet 

av erfaring at det tar lang tid for at mennesker med rusutfordringer skal komme tilbake til 

samfunnet, og er ofte ikke klar for å begynne i en ordinær jobb rett etter endt behandling. Dette 

fører ofte til at personene blir sittende hjemme og har ingenting å gå til i lengre perioder, hvilket kan 

medføre at personene tar opp rusmisbruket igjen. Kommunene mangler et godt opplegg for 

ettervern.  

Statistikk for Froland fra politiet:  
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       2013 var et år med mange saker, dette skyldes at politiet hadde ekstra innsats/ressurser dette året. 

Men det kan tenkes at tallene fra 2013 er mere realistiske en øvrige rapporterte tall.  Narkotikasaker, 

vinningskriminalitet og trafikk skiller seg ut her. I følge lensmann Walther Lie avhenger trafikk og 

narkotika kontroll av politiets ressurser/innsats/prioriteringer.  

Årsaken til at denne oversikten er tatt med er fordi hærverk og vinningskriminalitet i tillegg til vold 

som skaper usikkerhet blant befolkningen.  Dette kan igjen føre til redsel og mistrivsel som igjen fører 

til dårlig folkehelse.  Der er ingen steder i Froland som er særskilt peker seg ut.  

Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet blant ungdom under 18år 

Det er utført en lokal kartlegging i forhold til sosiale risikomiljøer og kriminalitet blant ungdom under 

18 år i SLT- arbeidsgruppe. SLT- arbeidsgruppe består av: SLT- koordinator, representanter fra skole, 

helsestasjon, politi, barnevern, NAV, flyktningkonsulent samt frivillige organisasjoner.  Deltakerne i 

SLT-arbeidsgruppen er enige i at vi i Froland er inne i en rolig periode. I 2015 hadde vi ingen på 

ungdomskontrakt samt få kandidater til kjernegrupper. En kjernegruppe består hovedsakelig av 

ungdommen og foresatte, politi, helsesøster, SLT-koordinator, barnevern og kontaktlærer, og hvem 

som deltar i gruppen er avhengig av problemstilling/bekymring rundt den enkelte ungdom. 

Kjernegruppene er et samarbeid mellom politiet og kommunen og skal fungere som et 

kriminalitetsforebyggende team som retter seg mot ungdom i risikosonen og opprettes på 

ungdomsskolenivå.  Grunnlag for bekymring kan være skulk/drop-out, bekymring for kriminalitet 

eller rusbruk, bekymringsfull atferd/oppførsel/holdninger/omgangskrets, bekymringssamtale hos 

politiet eller ungdomskontrakt.  

Forebyggende enhet/politi forteller at det er lite kriminalitet og rus blant ungdom i Froland samt 

ingen tydelige risikomiljøer, gjenger, grupper osv.  

Froland kommune ble en SLT- kommune i 2015. SLT står for Samordning av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak, og skal sikre samarbeid med tanke på rus- og 

kriminalitetsforebygging på alle nivåer i kommunen. Etter kartlegging i fra SLT- arbeidsgruppe 

opplever deltakerne at vi er inne i en rolig periode, og det har ikke vært noen ungdom fra Froland på 

ungdomskontrakt i 2015. Det har derimot vært noen politiregistrerte trafikksaker med tanke på 

kjøring uten førerkort.  

Vi har ingen tydelige risikomiljøer, gjenger, eller grupper som skiller seg ut i forhold til rus og 

kriminalitet. Politiet forteller at kommunen i flere år har jobbet godt med tanke på forebygging, og at 

oppvekstteam på skolen har vært avgjørende. Samtidig kan en utfordring være at ungdom fra 

Froland søker utsatte risikomiljøer i større kommuner som Grimstad og Arendal. En har også sett at 

det har vært noen utfordringer i forhold til rus på ungdomsarrangementet Power House, men i følge 

ansatte på powerhouse er inntrykket at dette ofte er ungdommer fra andre kommuner.  Blir 

ungdommene tatt for rus på dette arrangementet ringes foreldre og må hentes.  I tillegg forteller 

politiet at de har et tett samarbeid med Sam Eyde VGS og deres oppfølgingsteam ettersom en har 

sett utfordringer på denne skolen med tanke på rus- og kriminalitet. 

Det er allerede opprettet kjernegrupper på ungdomskolen, som har fokus på tidlig innsats. Det er 

jevnlige samarbeidsmøter i SLT- arbeidsgruppe med fokus på forebygging av rus- og kriminalitet. 

Dette skaper en god oversikt over ungdom og miljøer i vår kommune. 
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6.7 Allerede iverksatte tiltak i forhold til rus 

Tverrfaglig forebyggende samarbeid vedrørende rus og kriminalitet 

Froland kommune ble en SLT- kommune i 2015. SLT står for Samordning av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak, og skal sikre samarbeid med tanke på rus- og 

kriminalitetsforebygging på alle nivåer i kommunen. Egen 50 % SLT-koordinator stilling ble opprett og 

tilsatt i 2015.  

Rus  

Kompetanse i kommune med tanke på hasjavvennings program (forebygging og behandling) 

6.8 Forslag til videre tiltak innenfor rusomsorgen  

Redusere forekomsten av gravide som røyker 

Hele 19 % av gravide røyker. Kanskje bør gravide opplyses og informeres enda mer om 

skadevirkningene dette kan medføre.  

Ettervern for avvente rusmisbrukere (sekundær forebygging) 

Det er i dag et mangelfullt tilbud og ettervern til tidligere rusmisbrukere. Får de ikke hjelp etter 

behandling, kan veien tilbake til rusen være kort for mange. De trenger noe å gå til om dagen, og 

aktivitet og arbeidstrening ville vært aktuelle tiltak for denne gruppen.  

Ungdomskoordinator 

En utfordring er at vi pr. i dag ikke har noen ungdomskoordinator (med fokus på psykisk helse) i 

kommunen og heller ikke kjernegrupper til ungdom som er ferdig med ungdomsskolen. Dette kan bli 

en utfordring hvis ungdom dropper ut av VGS eller av andre årsaker hadde hatt behov for en 

koordinator. De forebyggende tjenestene har sett et stort behov for å ha en person som jobber 

direkte ut mot ungdommen og som har en koordinatorrolle. Det har i kommunens folkehelsegruppe 

vært diskutert behovet for økt ressurs innen psykisk helse og koordinator for ungdom, og det er 

meldt inn til politikerne.  

6.10 Hovedutfordringer innenfor rus  
 Økt arbeidsbelastning på barnevernet grunnet flere rapporterte voldstilfeller med barn i 

bildet 

 Innføre ettervern for rusfrie 

 Kartlegge omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet 

 Ungdomskoordinator 
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7. HELSETILSTAND 

7.1 Innledning 
Med helsetilstand menes befolkningens helse sett i forhold til ulike parametere som f.eks. 

risikofaktorer, forebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som 

sykefravær o.l. Det finnes per i dag ikke konkrete data på voksnes mestring og trivsel i kommunen, 

mens vi derimot har en god del opplysninger om dette på ungdom i 8.-10. klasse gjennom Ung Data 

undersøkelsen.  

7.2 Funn 

Forekomst av forebyggbare sykdommer 

Viser til helsebarometeret i kapittel 1.2.  

 

 Andelen personer med psykiske symptomer og lidelser i alle aldre, men særlig de mellom 15-

29 år er høyere her enn i landet som helhet.  

 Rundt 50 % av elevene i Ungdata hadde opplevd søvnproblemer eller bekymret seg mye over 

ting eller vært sint og aggressiv eller følt seg ulykkelig, triste eller deprimerte- dette kan føre 

til økende psykiske plager eller lidelse. 

 Froland skiller seg noe ut på type henvisninger til barne- og ungdomspsykiateren da disse 

ofte dreier seg om lavt selvbilde og stress rundt og «ikke å være god nok».  Mye kroppspress: 

inntrykket hos helsepersonell og lærere er at dette er mest hos jenter, men gutter er ikke 

kartlagt godt nok vi har ikke tall på hvor mye Froland skiller seg ut. Dette er basert på 

tilbakemeldinger fra ABUP.  

 Ungdata viser at 7 % av elevene hadde i løpet av det siste året (2012-2013) gått til psykolog 

eller psykiater i tillegg hadde 57 % gått til legen mere enn 1 gang i løpet av det siste året. Det 

kan virke som at terskelen for å oppsøke lege er noe lavere nå enn tidligere, på godt og 

vondt. Ungdata sammenlikner ikke tallene fra øvrige kommuner eller landsgjennomsnittet. 

Men kommuneoverlegen synes dette tallet virker høyt.  

 Muskel (msk) og skjelettplager er overrepresentert i Froland. I studier/rapporter (Folkehelse- 

veien til god helse for alle) og av egne erfaringer har man sett en sammenheng mellom 

muskel/skjelettplager, overforbruk av smertestillende, lav sosioøkonomisk status, 

sykemeldinger og nedsatt trivsel hos denne gruppen.  

 I tillegg ser vi at rundt 50 % barn på ungdomstrinnet har opplevd nakke og skuldersmerter, 

ledd og muskelsmerter (42 %) samt hodepine (75 % - kan være forårsaket av muskel og 

skjelettplager).  Vi har inntrykk av at også dette er høye tall. Samtidig vet vi at en del voksne 

sliter og barn lett «arver» plager av sine foreldre. 

 Andel som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom er høyere enn landsnivå. 

 Froland ligger høyt over landssnittet på død som følge av hjerte- og karsykdommer. 

 Andelen nye tilfeller av lungekreft er betraktelig høyere enn i landet som helhet. 

 Det er flere gravide kvinner som røyker i kommunen enn i fylket og landet for øvrig- kan føre 

til dårligere helse hos foster/spebarn.  

 Lungekreft  

 Overvekt inkludert fedme blant 17-åringer.  
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 For mer utfyllende opplysninger, se hele folkehelseprofilen for 2015 og 2016 i vedlegget eller 

på www.fhi.no.  

Legemiddelbruk 0-74 år- per 1000 innbyggere  

Froland skiller seg ut på bruken av smertestillende samt sovemidler og angstdempende midler. 

Samme tabell med aldersinndeling:  

 

 Når det gjelder sovemedisiner/angstdempende midler (imovane, sobril o.l) i gruppen 0-44 år 

ligger Froland likt til fylket, men over landsgjennomsnittet.  

 Vi har ett høyt forbruk av sterke vanedannende smertestillende (opiater) (tramadol, paralgin 

forte, oxynorm og oxycontin, kodein) sammenliknet med fylket og landet for øvrig 

(67.1/60.2).  

http://www.fhi.no/
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 Vi ligger over LG på AD/HD medisiner, men under fylkesgjennomsnittet (12.3 mot 7.3 og 

13.6).  

 På antidepressiva ligger vi under både under lands og fylkesgjennomsnittet. Men vi har ikke 

klart å innhente tall på medisinforbruket blant de under 25 år.  

 Det har også vært såpass stor pågang på paracetbruk i skolen at skolen har reagert. 

Kommuneoverlegen har vedtatt at kun helsesøster kan utlevere disse typer medisiner og kun 

et begrenset antall ganger i løpet av et skoleår.  7 % av elevene oppga i Ungdata 

undersøkelsen å bruke Paracet eller Ibux minst ukentlig.   

Trivsel og mestring 

Mestringsnivå voksne over 18, indirekte målt gjennom valgdeltakelse 

Froland kommune lå langt høyere på valgdeltakelse sammenlignet med fylkesnivå og landet som 

helhet i årene 2007 og 2011, men lavere i 2015.  

Men vi mangler konkrete tall på trivsel hos befolkningen over 14/15 år.  

Mestringsnivå ungdomsskoleelever (8.-10.trinn), målt gjennom Ung Data spørreundersøkelse i 

2014 

Mestring indirekte målt gjennom deltakelse i fritidsorganisasjoner viser at ungdommene i Froland 

har en høyere prosentvis deltakelse sammenlignet med landsbasis.  

Scorer noe under landet og fylke i lesing og regning. 

Ikke fullføring av videregående skole er en sterk indikator for mestring. Froland har fortsatt et høyt 

frafall.  

Andel 7. og 10. klassinger som oppgir at de mobbes på skolen  

Fra Elevene Elevundersøkelsen, 2008/09 og 2013/14 ser vi at 7.trinn føler seg mer mobbet på skolen 

sammenlignet med Aust-Agder og hele landet, mens elevene i 10. klasse føler seg mindre mobbet. 

Det er henholdsvis ca. 10 % av 7. klassingene som føler seg mobbet, og ca. 6 % av 10. klassingene.  

Innbyggerendes opplevelse av mestring (målt ved forståelse av gjennomgått stoff og løsning av 

oppgaver): Minimale forskjeller sammenlignet med landsbasis her og, men Froland ligger litt under 

på alle trinn fra 6-10, mens 5. trinn ligger rett over. Folkehelseprofilen 2016 viser at det er færre i 5. 

trinn som sliter med laveste mestringsnivå i regning enn året før (Elevundersøkelsen, 2015). 

Trivsel på skolen: Andel av 8.-10. klasseelever som svarer helt enig eller litt enig at de trives på 

skolen (Ung Data undersøkelsen Froland Kommune 2014)  

Hele 94 % av elevene som svarte på undersøkelsen oppgir at de trives på skolen. Det avviker bare 1 

prosent fra landsbasis som ligger på 95 %. Ny undersøkelse gjennomføres i 2016.  

Hvor fornøyde elevene på 8-10. trinn er med lokalmiljøet  

Kun 59 % av elevene svarer at de er svært fornøyd eller litt fornøyd med lokalmiljøet sitt, mot 71 % 

på landsbasis. Her ligger vi en del under (Ungdata 2014). 
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Andel av 8-10.klassinger som er plaget av ensomhet (Ungdata 2014)  

I Froland ligger vi godt under landssnittet på andel av elever i ungdomsskolen som plages av 

ensomhet. Men igjen så er det 15 % som føler seg ensomme, mot 18 % på landsbasis.  

Meninger fra innbyggere i forhold til sentrumsutvikling fra utviklingsplan for Osedalen i 

2014 

Elevrådet ved Froland skole ønsker seg innendørs gokartbane, bowling, kino, drive-in kino, kiosk med 

videoutleie, plass for kjøp av kebab samt et kjøpesenter med sportsbutikk og ungdomsklær.  

Småbarnsforeldre boende i sentrumsnært boligfelt forteller at de ikke oppholdt seg mye i sentrum 

per i dag, verken med eller uten barn fordi det ikke var noen grunn til det. De savner møteplasser og 

trivelige omgivelser, med innslag av grønt- og trafikksikre områder.  

Oppsummert (tanker fra kommuneoverlegen og folkehelsekoordiantoren) 

Livsstilssykdommer og enkelte psykiske plager som angst og depresjon påvirkes av arv og påvirkes av 

miljøfaktorer.  Det kan være nokså sammensatt, og har store ringvirkninger. Sagt på en forenklet 

måte: Et barn som vokser opp med foreldre som sliter psykisk, vil statistikks sett være mere utsatt for 

å slite selv, både som barn og som voksne. I tillegg kan der være redusert oppfølging i hjemmet pga. 

foreldrenes psyke både til skole og sosiale sammenhenger. Dette kan igjen medføre sosial isolasjon 

av familien og for barnet. Stress og sykdom kan føre til redusert livskvalitet, redusert mestringsfølelse 

og redusert trivsel. Rus han lett komme inn i bildet, i form av alkohol eller reseptbelagte preparater.  

Barnet kan falle utenfor på skolen og falle ut av VGS. Mor eller far kan være eller bli sykemeldte som 

igjen kan føre til uføretrygd som igjen fører til en økt belastning på den psykiske helsen som igjen 

påvirker miljøet man lever i (barna). Barna i retur kan utagere og lett bli sett på som et 

«problembarn» med de ringvirkningene det kan føre med seg. I enkelte tilfeller kommer barnevernet 

inn, og vi har en del saker i Froland (viser til kap. 3). Og som tidligere sagt; barn «arver» foreldrenes 

holdninger og væremåte i de fleste tilfeller.  

For å kunne bryte denne «onde sirkelen» med masse determinanter som kan føre til økt sosiale 

forskjeller er ved viktig med tidlig kartlegging og tidlig innsats hos de utsatte gruppene/familiene. 

Kommunen ligger høyt på enkelte livsstilsykdommer, gravide røyker mere enn gjennomsnittet og 

barn er mere overvektige på sesjon: Der er allerede tiltak iverksatt som blant annet Froland bør 

fortsette å samarbeide med Arendal og Grimstad med snus- og røyksluttkurs, men fokuset på gravide 

som røykes bør satses mere på.  

Froland Idrettsanlegg er en viktig arena for forebyggende arbeid. Utfordringen i fremtiden er å få nok 

midler til videreføring av allerede velfungerende tilbud samt midler til å kunne starte nye tiltak ut ifra 

behovene vi ser i kommunen.  

7.3 Allerede iverksatte tiltak 
Selv om det i dag i Frolandia ikke tilbys aktivitetstilbud spesifikt for hvert enkelt av 

problemindikatorene, vil likevel de tilbudene vi har per i dag være med på å forebygge og behandle 

både overvekt, psykiske lidelser m.m.  

Iverksatte tiltak som fremdeles gjennomføres 
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Tiltak på overvekt hos barn 

”Born To Move” og ”Born To Swim”: Siden 2014 har Froland Idretts Anlegg og Frisklivssentralen 

tilbudt disse to morsomme Les Mills timene for skolebarn, som lar barna få kontakt med sine 

medfødte behov til å bevege seg samtidig som de oppdager gleden, livskraften og selvfølelsen som 

følger med. Born To Move er for elever fra 2.-5. klasse, mens Born To Swim er for 5.-7. klasse. Dette 

kan bidra til å tilby noe for barn som ikke ellers er aktive innen organisert idrett. 

I tillegg har skolen nå gjort mer for å fremme økt aktivitet i skoletiden ved å åpne bibliotek og 

idrettshall i langfriminuttet, innført «aktivitetsledere», mobilforbud som indirekte kan medvirke til 

økt aktivitet med mere.  

Trening for kreftpasienter  

Det er per mars 2016 nettopp utdannet en ”Aktiv-instruktør” ved Froland Idrettsanlegg som er 

utdannet til å tilrettelegge for riktig trening før, under og etter behandling hos kreftpasienter. Det vil 

derfor snart komme tilbud rettet mot kreftpasienter ved kommunens Frisklivssentral.  

Kostholds kurs «Bra Mat» 

Det er nylig kurset to instruktører ved Froland Idrettsanlegg i ”Bra Mat” kurs. Disse er per april 2016 i 

gang med å holde dette kurset her i kommunen, gjennom Frisklivssentralen. Det kan også vurderes 

om dette er et kurs som ville vært aktuelt å holdt for ansatte i barnehager, skolen og andre.  

Aktivitetstilbud psykisk helse 

Det ble i slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 benyttet midler fra Friluftsrådet sør til uteaktivitet 

for brukere på «Treff 28» som har psykiske lidelser. Midlene holdt til 10 ukers tilbud med 1 time 

aktivitet per uke, og 2 instruktører fra Froland Idrettsanlegg. Det var vanskelig å få til noe med denne 

gruppen utendørs, så noen av gangene var det ingen som møtte opp. Per april 2016 fortetter 

instruktørene å tilby tur og aktivitet 1 dag i uken, og mer midler vil bli tildelt fra Friluftsrådet Sør 

senere i år. For å få flere deltakere, bør man benytte seg av andre personer med psykiske plager og 

symptomer enn kun folk gjennom «Treff 28.» 

Hjerte- og karsykdommer 

LHL Froland har egne grupper i tillegg for deltakere som har eller har hatt hjerte- og karsykdommer, 

KOLS og lungekreft. Noen av aktivitetene foregår i Froland Idrettsanlegg.  

Tiltak i forhold til mobbing i skolen 

 Oleweusprogrammet som kort forklart har som mål å forebygge og redusere 

mobbeproblemer i skolen. Skolen er fremdeles med på dette.  

 Styrket innsatsen fra skolehelsetjenesten med mere undervisning i psykisk helse. Oppstart 

høsten 2015. Undervisningen foregår på 8 og 10 trinn.  Plan om å fortsette dette. Mye bra 

tilbakemelding. Men behov for å kartlegge om det har noe effekt.  

 Innført mobilfri skole etter vinterferien 2016, som skal evalueres våren 2017. (Får de ha den i 

lommen? Da reduserer vi ikke risikoen for at det mobbes med bilder o.l. samt eleven kan 

bruke mobilen på toalettet/ garderoben osv.) 

Redusere sykefraværet og stimulere til økt fysisk og mental helse til ansatte i kommunen 

I 2014 ble det innført ”Aktiv ansatt” i Froland kommune, der alle ansatte i Froland kommune fikk 

tilbud om både gratis trening i treningsstudio og basseng samt vanlig fullverdig medlemskap i 

treningssenter og basseng til en god rabattert pris. Dette er et kjempe flott tiltak som kan være med 
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på å redusere sykefraværet samt stimulere til økt fysisk og psykisk velvære, og mange ansatte i 

kommunen benytter seg av dette.  

Avsluttet tiltak 
 

Tiltak på overvekt hos barn 

I 2012/2013 hadde kommunens helsesøster og fysioterapeut et prosjekt kalt ”Hopp og Sprett”, hvor 

overvektige barn fra 1. – 4. trinn fikk tilbud om aktivitet 1 time 2 dager i uken etter skoletid. De fikk 

midler fra Helsedirektoratet til et års gjennomføring av prosjektet, og da leide de 2 instruktører fra 

Froland Treningssenter/Idrettsanlegg til å gjennomføre aktiviteten med ungene. Foreldre ble også 

involvert på ulike temasamlinger, hvor nyttig faglig info ble gitt til foreldrene.  

Aktivitetstilbud for personer i arbeidstrening 

I 2014 hadde ansatte ved Frolandia et aktivitetstilbud for en gruppe fra Mølla som var i 

arbeidstrening. Det var da 1 time aktivitet i uken (gjerne utendørs) i en 10-ukers periode, og midlene 

til tiltaket fikk vi fra Friluftsrådet Sør. Det var i teorien 6-8 personer som kunne benytte seg av dette, 

men i praksis var de ofte bare 2-3 stykker som møtte opp.  

Diabetesgruppe 

I 2014 hadde Frisklivssentralen et tilbud for diabetespasienter. De betalte en egenandel, og resten av 

utgiftene brukte Frisklivssentralen sine midler på, da foredragsholder og instruktør ble leid inn 

eksternt. Deltakerne fikk både foredrag og aktivitet på hver av de 8 samlingene de hadde på kurset. 

Det var ca. 10 stykker som deltok på kurset.  

7.4 Forslag til videre tiltak  
 

Nye undersøkelser blant unge samt voksne  

En del data er gammelt, behov for ny elevundersøkelse? 

Ungdata har gjennomført en ny undersøkelse i 2016. Denne kjenner lærerne lite til og det er behov 

for mere informasjon. Videre trenger vi mer utfyllende undersøkelser (Spekter og nyere 

undersøkelser) Elev undersøkelsen, Olweus, Spekter og ungdata.  

Behov for mere brukermedvirkning og kartlegging av trivsel i kommunen. 

Overvekt hos barn og unge 

Her er det et behov for å kartlegge vekt hos barn. Vi har data, men vi har det ikke i system. Dersom 

helsesøster gjennom sine vektmålinger ser betydelig økt forekomst av overvekt, bør det vurderes å 

skaffe midler til opprettelse av tilsvarende prosjekter som «Hopp og Sprett.»  

I skoletiden kan ulike tiltak redusere mulighetene for usunn livsstil. Dette kan være bedre skoleveier 

så det er tryggere å gå fremfor å bli kjørt, strengere regler på at elevene får forlate skolen og gå til 

Osedalen og dermed unngå impulsive og usunne kjøp i butikkene, sunnere tilbud i skolekantinen, 

«Bra mat» kurs til ungdomstrinnene, deltakelse i «Aktiv Skole 365» som er tilsvarende 

«Aktivitetsledere», men da rettet mot elevene i ungdomsskolen.   
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Økt aktivitet i skolen ved «Aktiv skole 365» 

Det er per i dag «Aktivitetsledere» i 5-7. trinn. Bør skolen vurdere å bli med i «Aktiv Skole 365» som 

er et tilsvarende tilbud som «aktivitetsledere», men da rettet mot ungdomsskolen? På disse trinnene 

er ofte aktiviteten i friminuttene enda mindre enn hva det er i barneskolen. Elever vil bli kurset i leker 

og aktiviteter og får i tillegg lederansvar ved å prøve å aktivisere flest mulig elever i friminuttene. 

Dette legger grunnlaget for god helse og bedre læring. Den årlige kostnaden ved å bli med på dette 

er liten, ca. kr. 10.000 samt litt lønnsutgifter for lærere som er med på dette. Et velfungerende 

folkehelsetiltak som absolutt bør innføres i Froland.  

Overvekt hos ungdom og voksne 

Det er blitt mer vanlig å tilby egne gruppetreninger for overvektige, så dette er noe vi kunne fått til 

ved Frolandia gjennom Frisklivssentralen. Det vil forøvrig alltid være mer lønnsomt og hensiktsmessig 

å forebygge mot dette i tidligere alder (mål i «familiens hus»?).  

Lavere kostnad ved medlemskap i Frolandia/Froland Idretts Anlegg for 

lavtlønnede/trygdede 

Redusert dette for lavlønnede eller folk i NAV systemet? Vanlig medlemskap på avtalegiro koster per 

mars 2016 kr. 369,- for voksne og kr. 319,- for student/honnør/uføre. For de som er ansatt i 

kommunen er prisen kr. 219,- per måned.  

Trivsel 

Mere brukermedvirkning hos alle aldersgrupper. I Froland er vi veldig gode på tilbud innen idrett og 

menighet, men har færre, og muligens manglende, sosiale arenaer utover dette.  

Det er lite data i kommunen på mestring og trivsel blant voksne. Men det ble i fjor høst gjennomført 

en Folkehelseundersøkelse i Agder-fylkene blant voksne knyttet til helse og trivsel, levevaner, sosial 

kontakt og generelle levekår. Dessverre vil ikke resultatene av undersøkelsen være klare før 

ubestemt tid våren 2016, hvilket vil si at disse dataene er svært aktuelle ved utarbeidelsen av neste 

oppdatering av helseoversiktsdokumentet.  

Ergometri i klasserommet 

Elevene hadde ved vernerunden klager til rektor på dårlige pulter og stoler samt dårlig luft.  Viser til 

ungdata ved hodepine og muskel/skjelettplager. Vurdere eventuelt sammenheng. 

Anbefales også CO2 målinger av alle klasserommene. 

Diabeteskoordinator 

En sykepleier med spesialkompetanse innenfor diabetes. Vedkomne kan følge opp denne risiko 

gruppen med og blant annet utføre årlig diabetes kontroller. Folk med diabetes er svært utsatt for en 

del langsiktige plager. Det er gjerne overvektige i utgangspunktet som igjen medfører en del plager. I 

tillegg er pasienten med diabetes mere utsatt for sår som ikke vil gro og kan i verste fall kan medføre 

amputasjon, nedsatt førlighet i ben/føtter som igjen fører til sår, men også fall. De får 

øyebunnsforandringer som kan medføre blindhet. Diabetes pasienten har også en betydelig økt risiko 

for hjerte og karsykdommer (samt slag) og i de fleste tilfeller får diabetikerne livsstilsykdom som 

medfører tidlig død.  
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Vi vet per i dag at tidlige diagnostisering og tidlig intervensjon/god oppfølging kan redusere 

senvirkningene og i beste fall forebygges. Dessverre oppdages diabetes type II sent hos mange og 

mange er ikke flinke til å passe på sin egen helse etter at de har fått diagnosen.   

En diabeteskoordinator vil føre en oversikt over pasientene med type II diabetes (type I følges ofte 

opp på sykehuset).  Vedkomne vil på denne måten avlaste legene med årskontroller, dog jobbe tett 

med dem, samt Frisklivssentralen, fysioterapeut m.m. Dette er med på å forebygge en stor 

samfunnsøkonomisk kostnad.  Med tanke på samhandlingsreformen og «eldrebølgen» er dette et 

viktig tiltak i kommunen. Kommuneoverlegen tenker at en diabeteskoordinator kan starte i en 20 

eller 40 % stilling (kartlegge behovet) og benytte kommunens legekontor når tilsynslegen er på 

sykehjemmet. Der kan søkes refusjon fra HELFO (penger tilbake til kommunen).  Kommuneoverlegen 

mener dette er et viktig tiltak å se nærmere på i «plan for omsorgstjenesten» i Froland. Annet enn å 

ansette en i stillingen og formelt papirarbeid er det lite ressurser som må til, da legekontoret allerede 

har utstyret. Anbefaler å også søke midler til dette tiltaket og gjennomføre det som et prosjekt i 

første omgang.  

7.5 Hovedutfordringene til dette kapittelet  
 Psykiske lidelser 15-29 

 Tablettforbruk  

 Uføretrygdede under 44 år 

 Trivsel/mestring hos alle aldersgrupper 

 Røyking/overvekt/livstil 

 Livsstilssykdommer  

 Miljø i skolen 
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8.0 OPPSUMMERING AV HOVEDUTFORDRINGENE 
Hovedutfordringene vi ser i dette oversiktsarbeidet er at det bør satses mere på: 

 Tidlig innsats hos barn og unge er svært omfattende og kan innebære (i ingen bestemt 

rekkefølge): 

o Forebygge frafall fra videregående skole  

o Få flere til å ta høyere utdanning- viktig at de også ønsker å komme tilbake til Froland 

etter endt utdanning 

o Ungdomskoordinatoren 

o Helsestasjon for ungdom 

o Øke mestring og trivsel  

o Kantine på Froland skole 

o Redusere antall barn og unge med psykiske lidelser/plager 

o Styrke helsesøster- funksjonen med mere 

o Tettere samarbeid med barnevern, helsestasjon, barnehage og skole  

o Redusere rus og vold i hjemmet hos barn og unge 

o  Styrking av forebyggende etater som helsestasjon, barnevernet m. m 

o Forebygge utvikling av overvekt fra tidlig alder  

o Redusere arbeidsledig/uføre hos dem under 25 år 

o Kartlegge levekårutsatte familier 

Andre hovedutfordringer:  

 Bedre skolekapasiteten 

 Bedre busstilbud på kvelder og i helgene 

 Tryggere veier- økt aktivitet som er bra for helse og forebygging av overvekt 

 God ivaretakelse av «Eldrebølgen» /godt behandlingstilbud 

 Redusere arbeidsledighet/uføre/sykemeldte både i gruppen under og over 25 år 

 Mestring/trivsel hos voksne 

 Styrke psykisk helse blant innbyggerne (grunnet dens enorme ringvirkning som økende 

sosiale ulikheter, isolasjon, livsstilsykdommer, frafall fra VGS, økt bruk av sosiale og offentlige 

tjenester med mere (primært og sekundert forebyggende arbeid)). 

 Redusere bruken av angstdempende medisiner og smertestillende 

 Redusere livsstilsykdommer inkl. muskel og skjelettplager, hjerte/kar sykdommer og kreft 

forårsaket av livsstil 

 Få flere i aktivitet, «lavterskel tilbud» til folk med lavinntekt-stønader 

 Redusere røyking, og særlig gravide som røyker 

 Ettervern etter avrusning (sekunder forebygging) 

 Sosiale boliger, bolig til dem som trenger det 

 Mere grøntareal og møtepunkter i kommunens sentrum 

 Sikre god integrering av flykninger  

 Kartlegging av radon 

 God internkontroll i kommunen (system for å rapportere skader/nesten uhell o.l. på ansatte 

og befolkningen) 

 Mere kartlegging og brukermedvirkning på detaljnivå 
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Denne planen er kun et oversiktsdokument med forslag til videre arbeid. Den tar ikke hensyn til 

kostnadene forbundet med tiltakene.  Ved utredning av eventuelle tiltak bør man legge ned en 

prosjektgruppe som ser mere på tiltakene på detaljnivå og eventuelt kostnader forbundet med dette. 

8.1 Møte med øvrige faggrupper for en samstemt rangering av 

utfordringene i kommunen 
Kommunen er allerede i gang med å planlegge for helsetjenesten til den eldre generasjon, så denne 

har vi ikke tatt med her. Men det er enighet om at god omsorg til de eldre/ «livsglede for eldre» må 

være et viktig fokus. Dette tenker vi at man oppnår man gjennom et godt tilbud til de eldre, samt 

gode og trygge omsorgstjenester.   

I vårt tverrfaglige møte med rådmannen, ordfører, oppvekst, helse, NAV og teknisk er det enighet om 

at målet for folkehelsearbeidet de neste 4 årene må være «tidlig innsats».  

Basert på forskning og egne erfaringer har vi tro på at tidlig intervensjon kan være med på å 

forebygge psykiske plager hos barn og unge. Psykiske lidelser kan potensielt føre til frafall fra 

videregående, arbeidsledighet, sosial isolasjon, sykemeldinger og uføretrygd i tidlig alder som igjen 

forverrer helsen til vedkomne (somatisk og psykisk). 

For de neste 4 årene bør man legge fokuset på å samkjøre de «forebyggende etatene» som for 

eksempel «familiens hus». Her er det viktig at alle jobber med et felles mål. Fokus på foreldre 

kommer opp som et viktig tema. Her tenker man det er viktig å oppnå et tettere samarbeid med 

foreldre, veiledning, støtte, undervise. Vi ønsker også å kartlegge tidlig de risikoutsatte familiene og 

barna. Mål med dette er å «hjelpe foreldre å bli de foreldre de ønsker å være» samt å forebygge 

tidlige plager hos barnet som for eksempel psykiske plager, overvekt m.m.  

Viktig å også huske familiene hvor barn har særskilte behov blir inkludert i dette arbeidet.  

Hvordan kan man oppnå dette? 

 Felles mål for et «familiens hus» 

o Tett samarbeid med foreldre, barnehager, skole, helsestasjon og barnevern 

 Satse mere på psykisk helse hos barn og unge 

o Se på resurser som allerede er i kommunen- kurs/kompetanse som helsesøstre, 

jordmor, pedagoger/barnehage, barnevern, psykisk helse o.l. allerede har. 

o Kompetanseheving hos ansatte med evt. kurs/hospitering o.l.  

o Vurdere familieterapeut i familiens hus, evt. ungdomskoordinator (SLT 

koordinatoren?) 

o Delta på UIA sin studie om barn som lever i lavinnteksthusholdninger. Lærerikt og 

mye «gratis» drahjelp! 

 Videreføre kjernegrupper og forebyggende innsats fra politiet 

 Påse at der er trivsel i skolen- å fortsette med mobilfri skole, ferdigstille uteområde på 

skolen, kantine og opprettholde «aktivitetsleder» 

 Helsestasjon for ungdom i familiens hus- lavterskeltilbud (f.eks. to timer en ettermiddag 

annenhver uke) 

 Videreføre tilbud på Frisklivssentralen/Frolandia for barn og unge 
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8.3 Oppsummering av arbeidet 
Oversiktsarbeidet har vært et svært omfattende arbeid som har krevd mye samarbeid og 

koordinering på tvers i organisasjonen. 

Mye informasjon er samlet inn hvorpå endel er med i hoveddokumentet og utfyllende informasjon 

tatt ut av hoveddokumentet og lagt som vedlegg. På enkelte områder hvor Froland ligger godt an har 

vi i prosjektgruppen tiltatt oss og ikke å inkludere mye informasjon på området. Eksempel 

drikkevann, støy og radon.   

Samarbeidet tverrfaglig har vært spennende og alle har utvist et stort engasjement. Dette har vært 

meget lærerikt og fruktbart for videre samarbeid.  

For videre arbeid kan det også være naturlig å ha med ansatte fra barnehage, barnevernet, omsorg 

og politiet i denne arbeidsgruppa (vi har hatt kommunens SLT koordinator med).   

9.0 Drøfting 
Froland Kommune har i sin kommuneplan følgende mål: 

 «Gode og trygge oppvekstsvilkår» 

 «Gode og trygge tjenester for de eldre»  

 «Gode og trygge veier for alle»  

 «Sterkt sentrum og aktive bygder»  

 «Et mangfoldig kulturliv»   

 «Sterkt og vitalt næringsliv».   

Vi har i oversiktsarbeidet indentifisert folkehelseutfordringer til Froland kommune. For at Froland 

kommune skal lykkes med sine mål i kommuneplanen er folkehelsearbeidet helt sentralt.   

For å nå kommunenes mål som « gode og trygge oppvekstsvilkår» mener vi i faggruppen at godt 

forebyggende arbeid i form av «tidlig innsats» er essensielt.  

Videre vil et «mangfoldig kulturliv», og «et sterkt og vitalt sentrum» oppnås gjennom blant annet en 

befolkning som trives og som kjenner på mestringsfølelse. Mestringsfølelse er igjen viktig å styrke i 

ung alder.  For å oppnå et sterkt sentrum, aktive bygder og et vitalt næringsliv er også kommunen 

avhengig av innbyggervekst; nye barn som fødes i vår kommune, unge som flytter «hjem» etter endt 

utdannelse med ønske om å starte en familie i Froland osv.  Vi er derfor avhengig av at unge fullfører 

videregående og eventuelt går videre til høyere utdanning, igjen er mestring et viktig tema. Men, for 

å få barna til å flytte hjem igjen til Froland må kommunen ha tilbud til sine innbyggere som skaper 

trivsel og glede. Fokus på å utligne sosiale forskjeller er også med på å bidra til økt trivsel og 

mestring. Gode og trygge tjenester for eldre er viktig for å oppnå trivsel hos den eldre generasjonen.  

Gode og trygge veier for alle er også viktig i forhold til at befolkningen holdes i aktivitet, sykler og går 

til skolen og arbeid hvilket er gunstig for den psykiske og somatiske helsen sin de enkelte. Ved å satse 

på tidlig intervensjon mener vi at kommunen gir innbyggerne et godt grunnlag for en god helse og et 

godt liv som vil være med å gjøre Froland til en frisk og vital kommune i årene som kommer.  
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10.0 Konklusjon 
Kommunen er pålagt å drive med folkehelsearbeid og ha en oversikt over folkehelsen til sine 

innbyggere. I denne oversikten har vi identifisert utfordringer kommunen står ovenfor. Vi har også 

kartlagt tiltak allerede iverksatt og forslag til videre tiltak. 

Vi ser at en del av utfordringene til Froland, som frafall fra videregående, unge som sliter psykisk, 

arbeidsledige i ung alder, uføretrygdet (stønadsytere under 25) kunne vært forebygget med tidlig 

intervensjon («tidlig innsats»).  En del ressurser er allerede iverksatt eller er under planlegging. 

Familiens hus skal vedtas politisk i mai 2016. Familiens hus vil være en unik arena for et tverrfaglig 

samarbeid innenfor folkehelse hos barn og unge. 

Vi ser også at det er behov for å kartlegge hvilke ressurser vi har per i dag innenfor forebyggende 

arbeid og samkjøre dette.  Brukermedvirkning kunne også vært svært nyttig (det har ikke vært utført 

i dette oversiktsarbeidet, men anbefales videre i folkehelsearbeidet).  

11.0 Litt om videre arbeid 
Det er viktig at dette dokumentet revideres årlig med tiltak, resultat o.l. Videre anbefales det en 

mere grundig gjennomgang hvert 4. år.   

12.0 Økonomi 
Rådmannen ønsker en oversikt over kostnader. Dette har vi ikke sett på, men det vi ser behovet for 

nå i første omgang er å styrke helsesøster ytterligere i skolen (øke fra 50 til 80%)  - pris 250.000 kr? 

Vi anbefaler en familieterapeut i familiens hus: Total kostnad ukjent, estimerer en årslønn på 

450.000? 

Heve kompetansen hos øvrige ansatte: 100.000 kr? 

Obs dette er kun estimat! Og som tidligere beskrevet så har vi allerede mye flinke, kompetente 

mennesker i kommunen. En grundig gjennomgang og omorganisering hvor man samler kompetansen 

og ressursene på ett sted vil være svært gunstig.  

Helt til slutt ønsker vi i prosjektledelsen å rette en stor takk til alle som har vært med å bidratt til 

dette oversiktsarbeidet. Det er et stort engasjement blant fagfolk og ikke minst politikerne i vår 

kommune og det har vært en fornøyelse å jobbe med dere!  
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