Kommune:
År:

Andøy
2019

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema
System

System

2) Samarbeid

Budsjett
100000

219500

Tittel på tiltak
Beskrivelse av tiltak
Budsjett
Forebyggingsgrup Systemnivå. Saker løftes
pen
videre til ledergruppen
ved behov.
Systematisk
Folkehelse som eget
folkehelsearbeid
vuderingspunkt i
saksmalen

Helse i plan

Helse i plan

Ensomhet.

Prosjekt innaførr.

Folkehelsekoordinator
med i utarbeidelse av
trafikksikkerhetsplan,
forebyggingsplan og
rusmiddelpolitisk
handlingsplan.
Aktivitetskort. Sosialt
utjevnende tiltak.

Resultatmål
Møte 2x året. Relevante
saker løftes videre til
ledergruppen.
Utvikle punktliste for
vurdering av folkehelse i
saksmalen.
Folkehelseperspektivet
skal sikres i alle
relevante saker.
Folkehelsekoordinator
med i arbeidsgruppene
for å sikre
folkehelseperspektivet.

24000 Aktivitetskortordningen
skal være igangsatt ila
våren 2019. Minst 5
personer skal motta
aktivitetskort.

Delta på brobyggerkurs
sammen med andre
ledere fra kommunen for
å lære hvordan man skal
samarbeide på tvers for
å bygge gode
lokalsamfunn.
SAMSKAP
Andøy som
Stedsutvikling. Andøy
attraktivt bosted
skal være en attraktiv
for unge- satsning kommune å bo i og flytte
på kultur,
til, spesielt for unge.
utdanning og
Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhetsut Folkehelsekoordinator er
valg
med i et tverrsektorielt
trafikksikkerhetsutvalg.
Systematisk arbeid for å
sikre
trafikksikkerhetsarbeidet
i kommunen.
Rusforebyggende Rock mot Rus
Tilskudd til ett sunt
arbeid.
måltid.
Planarbeid
Plan for idrett og Todelt søkerliste til
friluftsliv.
spillemidlene. Fokus
nærmiljøanlegg.
4) Et inkluderende og Sosial utjevning
Utstyrssentral
Lisens BUA.
likeverdig samfunn
3) Bo- og nærmiljø

Samskapning

Sosial utjevning

Brobyggerkurs

Ferieklubben

Ferietilbud for barn.

20000 3 deltakere fra Andøy
kommune skal ha deltatt
på Brobyggerkurset til
sunne kommuner.

Folkehelsekoordinator
med i arbeidsgruppen.

2 møter årlig i
trafikksikkerhetsutvalget.

3000 Minst ett sunt måltid
under RmR.
Todelt søkerliste i
planen.
20000 Lisens for 2019 skal
være betalt. Minst 5 utlån
i mnd (utenom
ferieavvikling).
10000 Minst 5 barn fra utsatte
familier.

Sosial utjevning

5) Barn og ungdom

Andøy
Tilskudd til drift.
Varmvannsbassen Rehabiliteringstilbud og
g
tilbud til barnefamilier.

Helsefremmende Kompetansehevin Workshop
g
helsefremmende bhg og
barnehage
skole. Tema FA.
Helsefremmende Kompetansehevin Kurs lærere
g
skole

Helsefremmende Godkjenning som
helsefremmende
skole
skole

6) Voksenlivet

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen
Helsefremming

Arbeide for å få de
kommunale skolene
godkjent.

Kompetansehevin Workshop
g
helsefremmende bhg og
skole
Folkehelseuka.
Bedriftsstafett.
Forebyggende
arbeidsplass.
Kompetansehevin Hospitering/ faglitteratur/
g
kurs
frisklivsmedarbeid
er
Bra Mat kurs
Leie foredragsholder/
materiale
Regionalt foredrag Lei foredragsholder/
med Arne Holte
lokaler

5000 Minst 10 besøkende i
måneden.

15000 Gjennomført workshop

10000 2 lærere skal ha deltatt
på relevant kurs i fht
arbeidet med
helsefremmende skole.
De to kommunale
skolene skal være
godkjent som
helsefremmende skoler
innen utgangen av 2019.
Gjennomført workshop

5000 Gjennomført
Bedriftsstafett.
7000 1 ansatt skal ha
gjennomført minst 1
kompetansehevende
tiltak.
10000 1 gjennomført Bra Mat
kurs.
15000 Gjennomført foredrag
med relevant tema.

7) Alderdom

Sum

Helsefremming

Aktiviteskampanjer Aktivitetskampanjer i
hovedsak for kommunalt
ansatte. Fokus
lavterskelaktiviteter

Forebygging

Sterk og stødig
Sterk og stødig

Utstyr til tiltaket.
Førstehjelpskurs

6000 Minst samme antall
kommunalt ansatte som
deltar i ti på topp. Svøm
langt kampanjen skal
være gjennomført med
minst 5 deltakere fra
Andøy kommune. 4
fellesturer for kommunalt
ansatte i ti på topp
sesongen.
2000 30 treninger i året.
6000 Minst 10 deltakere skal
ha gjennomført
førstehjelpskurs.
258000

Overført fra 2018
Midler 2019

63028
195000

258028

