Kommune:
År:

Moskenes

Lønn koordinator

100.000

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

2019

2) Samarbeid

Tverrfaglige møter, mellom alle folkehelsekoordintorene i Lofoten og NFK. Det er opprettet en tverrfaglig gruppe

3) Bo- og nærmiljø

4) Et inkluderende og likeverdig
samfunn

Ny oppvekstplan

5) Barn og ungdom

Helsefremmende barnehage

Barn og ungdom generelt:

Psykisk helse.

Fysisk og psykisk ivaretakelse av barn/unge, inkludert våre unge flyktninger

Helsefremmende skole

6) Voksenlivet

Fysisk trening

7) Alderdom

Sosiale møteplasser

Sum
Kommentar:
Midler overført fra 2018:
Tiltaksplanen viser hvordan
tilskuddet fra Nordland
Fylkeskommune i 2019 på
tilsammen kr. 195.000 er tenkt
brukt. Moskenes kommune velger å
bruke kr. 100.000 til
folkehelsekoordinator. De
resterende kr. 95.000 er lagt inn
nedenfor. Det kan tenkes at det blir
omdisponering hvis behovet endrer Det overføres kr. 21955,- til 2019 budsjettet. Dette blir satt inn i
seg.
økonomirapporteringen med frist den 31 mars 2019

Budsjett

Tiltak

Beskrivelse

Budsjett

Vedtatt i kommunestyret den 13 mars 2018, (sak 006/18)

Faste møter, samlinger

Utrede muligheter for
bedre folkehelse i
kommunen, og mer
samarbeid på tvers av
kommunegrensene.

25000

Planens 4 hoveddeler skal ta for seg barnehage,skole
kultur og fritid og forebyggende arbeid. Spillemidler for lavterskeltilbud: Sørvågen skole jobber med en plan for skolegården, der det tenkes å søke sp
11955

Få skiltet som markerer at Sørvågen Barnehage er en
helsefremmende barnehage. Delta på møter/konferanser knyttet til
opplæring i dette.

MOT i skolen og som samfunnsbygger
Kompetanseheving av personell i kommunen knyttet til psykisk helse

Innholdet i dette tiltaket
er basert på kriteriene
som ligger til grunn for
helsefremmende
barnehager.

15000

MOT er et tiltak mot
mobbing, og for å trygge
barn/unge i skolen, og
samfunnet. Kursing av
coacher vil bidra til
kompetanseheving.
Kurs

10000

20000

"Alltid åpen dør" hos
5000
helsesøster
Besøk av helsesøster på skolen, ved behov, hjemmebesøk. Kompetanseheving i forhold til ivaretakelse av flyktninger.

Sørvågen skole er blitt en helsefremmende skole. Det skal være
samarbeid med andre instanser, og gis opplæring i levevaner som
fremmer folkehelse. Et tiltak for å styrke dette er å tilby
kurs/kompetanseheving.

Innholdet i dette tiltaket
er basert på kriteriene
som ligger til grunn for
helsefremmende skoler.

10000

Frivillige lag og foreninger gjør et godt arbeid.

Kommunen ønsker å
styrke disse ved å tilby
aktuell
oppfølging/kursing for å
fortsatt holde det høye

Sosiale settinger der
Onsdagskafe for pensjonister. Arrangementer på Moskenes Sykehjem eldre møtes.

10000

10000

116955

Differansen på kroner 21955,- overføres til 2019. Disse restmidlene er
satt inn i tiltaksplanen for 2019, merket med gult.Midlene er valgt satt
inn på Sørvågen skole,(økt med 5000), Sørvågen barnehage er også
øket med kr. 5000. I tillegg er det satt inn kr. 11955 på posten "et
inkluderende og likeverdig samfunn". Det kan tenkes at det blir
omdisponering hvis behovet endrer seg.

195.000,-

Resultatmål
Arbeide konstruktivt med
folkehelse

Jobbe mot å oppfylle alle
kriterier som ligger nedfelt i
kommunens
folkehelseavtale med NFK

plan for skolegården, der det tenkes å søke spillemidler i januar 2020 for å lage et godt lavterskel-aktivitetstilbud for elevene og andre.
En mer forutsigbar framtid
for barn/unge og
kommunen selv. Vellykket
integrering av våre nye

Bli helsefremmende
barnehage innen 2020

Et pågående arbeid som
virker forebyggende og
styrker skolen og
samfunnet ellers.

Gjøre fagpersoner bedre i
stand til å ivareta og se de
innbyggerene i kommunen
som sliter psykisk.

Bidra til å trygge elevene, i
hverdagen sin ,både
hjemme og på skolen.

Evalueres jevnlig, med
oppfølging og tilrettelegging

Bidra til bedre folkehelse

Glede og hygge for de eldre

