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DEMOGRAFI





Befolkningen i Rennesøy består av 4892 innbyggere. Kommunen har hatt en
befolkningsøkning på 0,7%
11.07 % av befolkningen i Rennesøy er innvandrere og flyktninger.
Befolkningen i kommunen er ung. Kommunen har en signifikant lavere andel
aleneboende på 45 år og eldre, sammenlignet med landet og fylket som helhet.

Kommunen har en liten stigning i innvandring siste året. Manglende språkkunnskaper og ulik
kulturer kan medføre vansker med integrering og gi utfordringer i skole, arbeid og fritid.

LEVEKÅR










Rennesøy har en høy medianinntekt, og ligger under lands- og fylkesnivå med
lavinntektshusholdninger. Lav inntekt defineres her som under 60% av nasjonal
medianinntekt
Gjeldsutviklingen for innbyggerne i kommunen mellom 2010 og 2015 viser en økning
på i underkant av 30%
Det er lavere andel uføretrygdede mellom 18-44 år, og barn av enslige forsørgere
sammenlignet både med lands- og fylkesnivå.
Det er økende grad av arbeidsledighet. 4,5% av arbeidsstyrken går ledig i 4. kvartal
2016 i Rennesøy. Det er økning på 65% fra nov.2015 til nov. 2016. Vi ser allikevel en
svak nedgang i arbeidsledighetsmarkedet i første to måneder av 2017.
Rennesøy kommune har få varierte arbeidstreningsarenaer.
Kommunen har få egnende kommunale boliger til personer med utfordringer innen
rus og psykiatri og med dårlig boevne.

Høy medianinntekt i kommunen kan gi ekstra utfordringer for familier med barn i lav inntekts
husholdninger. Kommunen mangler fremdeles praksisplasser og arbeidsplasser for unge uten
utdanning, og andre med utfordringer i arbeidsmarkedet.
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MILJØ OG OMGIVELSER







Det er mindre grad av kollektivtilbud. Det gjør det vanskelig for unge og personer uten
bil å benytte seg av turløyper, kulturtilbud og ulike aktiviteter i sentrum og ute i
grendene.
Det mangler sikring mot tilbake strømning på vannverkets ledningsnett, og det interne
ledningsnettet på gårdsbruk i kommunen. Pr 2016 er det mangler i 50% av
gårdsbrukene.
Skader etter ulykker i Rennesøy ligger under lands- og fylkesnivå, men har en litt
stigende trend.

Rennesøy har status som trafikksikker kommune. Det betyr at trafikksikkerhet for
befolkningen og ansatte i kommunen skal være i fokus på alle nivå. Utbygging av gang- og
sykkelveier, og belysning langs trafikkerte områder, bør prioriteres for å legge til rette for økt
aktivitet gjennom gange og sykling og skadeforebygging i trafikkbildet.

OPPVEKST




Det er få tospråklige assistenter i barnehage.
Morsmålsopplæring for barn i skole, er utfordrende pga spredning i språk

Med økt innvandring og familiegjenforeninger til kommunen ser man utfordringer ifht
oppfølging av fremmedspråklige barn i skole.

UNGDOM, HELSE OG MILJØ








Ungdata undersøkelsen blant ungdomsskoleelever i 2016 viser nedgang i bruk av
tobakksbruk blant ungdomsskoleelever. Øvrig rusmisbruk som alkohol er nærmere
halvert. Tilbud om narkotiske stoffer er og kraftig redusert.
Sammenlignet med ungdataundersøkelsen i 2013 viser 2016 undersøkelsen nedgang i
depressivt stemningsleie, ensomhet og utsettelse for mobbing, til å ligge under
fylkesgjennomsnitt. Rennesøy har et lavt frafall fra videregående skole sammenlignet
med lands- og fylkesnivået.
Fritidstilbudet i kommunen for ungdom er lite variert ifølge resultat på
Ungdataundersøkelsen
Økende trend til overvekts problematikk blant ungdom generelt

Frafall i videregående skole er gjennomgående økende på landsbasis, og er et satsingsområde
for kommunen gjennom samarbeid skole-helse.
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Ungdommen på Rennesøy oppgir at de generelt trives godt på skolen. Nye utfordringer er
knyttet til fritidstilbud og kollektivtransport. Rennesøybuen angir lokalmiljøet som trygt, men
litt lite spennende og stimulerende. Færre er oppgitt knyttet til fritidsorganisasjon.
Kommunen må fremover ha fokus på utenforskap i samfunnet i det forebyggende
folkehelsearbeidet. En gruppe en må være spesielt oppmerksom på er barn og ungdom av
bosatte flyktninger i kommunen. I tillegg må en rette fokus på fritidstilbud, og inkludere
kommunens ungdomsråd i dette arbeidet.

HELSE OG SYKDOM










Innbyggere i Rennesøy ligger på gjennomsnittet i Rogaland som rapporterer muskel
og skjelettplager, som er under landsgjennomsnittet. Trenden for Rennesøy er
nedadgående, som er en positiv utvikling.
Antallet hoftebrudd har blitt betydelig redusert fra 2013.
Begge kjønn i Rennesøy ligger over lands- og fylkesgjennomsnitt på forekomst av
fedme. Denne trenden har vært stabil senere år.
Diabetes type 2 som ofte forbindes med livsstilsykdom og fedme, har en avflating
siste 2 år. Vi ser allikevel en økende trend på forbruk av blodsukkerregulerende
medikamenter hos kvinner. Rennesøy ligger dog under fylkes- og landsnivå.
Rennesøy har ikke statistisk økning på nye krefttilfeller. Kreftsykdom har generelt
vært fallende de siste årene og nærmer seg landsgjennomsnitt.
Det utvikles færre manifeste psykiske lidelser.

Innen psykisk helse ser vi økende forekomster av henvendelser på psykiske plager, men en
reduksjon i lidelse. Det har de siste årene vært fokus på å skape kontaktpunkter og
lavterskeltilbud som forebyggende arbeid, dette gjør at en fanger tidligere opp psykiske plager
som kan utvikles til lidelser.
I et folkehelseperspektiv bør det fokuseres på forebygging av livsstilsykdommer.

Kilde; Folkehelseprofilen, SSB, NAV, Ungdataundersøkelsen, Kommunehelsa,
Kommuneprofilen, Boligsosial handlingsplan 2015 Rennesøy kommune
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