
Kommunestyremøte 25.11.2019 
Svar til Roald Alsaker, H 
 
Før jeg svarer på spørsmålene ønsker jeg å si litt om det politiske 
vedtaket og arbeidet med selvmordsforebygging i Karmøy kommune.  
 
Kommunestyret (sak 122/17) vedtok følgende: «Karmøy kommune skal 
arbeide for større åpenhet knyttet til selvmord og øke den forebyggende 
innsatsen for å redusere antall selvmord. Sentrale tiltak er 
informasjonsarbeid og tverretatlig kompetanseheving».  
 
For å forankre det selvmordsforebyggende arbeidet i alle etater ble det 
opprettet en tverretatlig gruppe. Gruppen har arbeidet utfra at 
selvmordsforebyggingen bør se i sammenheng med det det øvrige 
langsiktige helsefremmende og forebyggende arbeidet.  
 
Gruppen landet bla. et samarbeid med VIVAT om å arrangere 
«oppmerksom på selvmordstanker, OPS kurs». Det har vært avholdt 5 
slike kurs med mellom 30-40 deltakere på hvert kurs fra samtlige 
kommunale sektorer. På sikt planlegges det å tilby kurs til frivilligheten. I 
2019 var det også et arrangement på kinoen hvor bla. Else Kåss 
Furuseth og Tove Virata Bråthen bidro. Verdensdagen for 
selvmordsforebygging ble også markert på biblioteket i samarbeid med 
avdeling for folkehelse. Kommuneoverlegen deltok også på mental helse 
sin markering av psykisk helse. SLT-koordinator deltok på verdensdagen 
for markering av overdoser. I tillegg er det i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten gitt opplæring til ansatte ved enkelte skoler. 
Videre har selvmordsforebygging og hvordan kommunen kan forbedre 
systemarbeidet vært løftet i ulike fora for å lære av erfaringene. Avdeling 
for folkehelse har også hatt et godt samarbeid med lokal media for å 
omtale selvmord og skape åpenhet.  
 
Så over til å svare på spørsmålene: 
  

1. Det ble i forrige politiske sak foreslått at det 
selvmordsforebyggende arbeidet skulle synliggjøres i 
handlingsplan for SLT-/folkehelse. Dette ble vurdert som mer 
hensiktsmessig enn en egen plan kun for selvmordsforebygging. 
Handlingsplan for SLT-/folkehelse har til hensikt å vise noe av 
bredden av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
kommunen. Folkehelsearbeidet er nå styrket både organisasjons- 
og personellmessig, så arbeidet med revidering av 
handlingsplanen kan starte snarlig.  



 
2. LEVE Rogaland utfører en flott jobb med å sette fokus på etterlatte 

etter selvmordsforebygging. Det gjør også en rekke andre 
organisasjoner i Karmøy kommune som hver på sin unike måte 
bidrar til å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Å 
invitere en spesifikk organisasjon til å presentere sitt arbeid i 
kommunestyret vil muligens skape presedens ovenfor andre 
frivillige lag og foreninger.  Kanskje er en bedre strategi at hele 
kommune inkluderer frivillighet i de kommunale tjenestene og 
arrangementer der det lar seg gjøre? Eksempelvis bidro Røde 
kors, Kirkens bymisjon, Karmøy kirken, Landsforeningen for 
pårørende innen psykisk helse, Kirkens sos, UngHjelp, Mottaks og 
oppfølgingssenteret og Mental helse på markering av 
verdensdagen for selvmordsforebygging på biblioteket.  
 

 
3. Karmøy folkebibliotek, avdeling for folkehelse og den tverretatlige 

gruppen arbeider nå med et nytt publikumsrettet arrangement. 
Ungdomsrådet i Karmøy kommune skal også etter planen også 
arrangere en ungdomskonferanse. Det vurderes om det kan være 
hensiktsmessig å samarbeide om en dag med ungdom som 
målgruppe. Det er også sent inn søknad om for å skaffe midler.  

 


