Kommune:
År:

Ballangen
kommune
2019
Budsjett
Stillingsprosent
70%

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

2) Samarbeid

370 000

Tema
Sikre systematikk
og

Tittel på tiltak
Beskrivelse av tiltak
Budsjett
Folkehelsegruppe Medvirkning fra politikere
12 000
og frivillige 3-4
representanter. Her girs
møtehonorar til 4 møter i
året. Ca 650 kr pr.
deltaker pr gang. ( +
2018: 2 møter)
Kunnskapsutviklin Bli en bedre
Reise og opphold i
10 000
g
brobygger-Sunne fobindelse med kurset x
kommuner
2 personer

Sunne kommuner Medlemskap sunne
kommuner

Resultatmål
Sikre systematikk, styrke
politisk og adminsitrativ
forankring av
folkehelsearbeidet og
øke kontakt ut til
befolkningen
Styrke administrativ
forankring av
folkehelsearbeidet og
kunnskapstuvikling på
lokal samskaping

4500 Økt forståelse av
folkehelseperspektivet
og styrke politisk og
adminsitrativ forankring
av folkehelsearbeidet

Reise/opphold i
forbindelse med
nettverkssamling x 2
pers
(folkehelsekoordinaotr +
politisk representant)
3) Bo- og nærmiljø

Utjevene sosial
uiklhet i helse

BUA utstyrssentral medlemskap i BUA
forreningen eller andre
utgifter med etablering
av utstyrslagret

10 500 Øke fokus på lokal
smaskaping, folkehelse,
og
folkehelseperspektivets i
rolle som
samfunnsutvikler
20 000 Økt trivel, samhold og
fysisk aktivitet blandt
barn og unge.

4) Et inkluderende og Medvirkning
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

6) Voksenlivet

7) Alderdom

IDèROTa

Enmedvirkningsprosess
hvor barn og
unge/generelle
befolkningen vil gis reel
medvrikning i
tiltaksutforming.
Froslagene på treet
samles inn hver høst, og
folkehelsegruppa gjør en
utvelgelse av tiltak som
gjennomføres året etter,
i 2019 iverksettes tiltak
til høsten.

20 000 Sikre lokal medvirkning i
folkehelse. Planlegge
tiltak som retter seg mot
hva befolkningen mener
er viktig, da spesielt Barn
og unge. Denne summen
vil være en del av å
invitere barn og unge til
workshop rundt
tiltaksutforming/
gjennomføring av tiltak
foreslått av barn og unge

Helsefremmende kompetanseheving En ny runde med Siri
- med fokus på
Abrahamsen som
barnehage
psykisk helse
foreleser, da speseilt
rettet mot foreldre i
Barnehagene.

15 000 Bygge empatiske
menneneseker som gjør
en forsel for seg selv og
andre.

Helsefremmende kompetanseheving Skolen ønsker mer fra
- med fokus på
Siri Abrahamsen, om
skole
psykisk helse
gledeing og gode verdier.

15 000 Bygge empatiske
menneneseker som gjør
en forsel for seg selv og
andre.

Sum

95000

Hvis ikke
gjennomslag
i
kommunestyr
et flyttes
disse
midelene til
IdèROTA,
hvor minst ett
av tiltakene
er knyttet til
Bo- og
nærmiljø)

