Kommune:
År:

Hamarøy
2019
Budsjett
100000

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

2) Samarbeid

Tema

Tittel på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Markere
folkehelseuka
2019, 9.15.september

Markering med ulike
tiltak i regi av både
kommunen, næringslivet
og frivilligheten. Blant
annet seniortrim,
treningsveiledninger,
kino, åpne treninger,
turer, besøk med aktivitet
og smaksopplevelser i
skole og barnehage,
teaterforestilling, bra-mat
kurs, kulturlunsj. Midlene
går til honorar, annonser,
enkel matservering.

Budsjett

Resultatmål

10000 Fremme positive
folkehelsetiltak som skjer
i Hamarøy kommune,
både gjennom
frivillighete, næringslivet
og av kommunen.

3) Bo- og nærmiljø

Torsdager på
biblioteket

Opprettholde og
videreutvikle biblioteket
som sosial møteplass i
kommunen, med
kveldsåpent bibliotek en
gang i uken med ulike
tema. Midlene brukes til
ulike arrangement,
honnorar, og enkel
servering.
Kompetansehevin Kompetanseheving og
g og
erfaringsutveksling med
erfaringsutveksling andre BUA
hos ansatte på
utstyrssentraler på
BUA utstyrssentral nettverkssamling i regi av
BUA nettverket sentralt.

25000 Ha en kveldsåpen
møteplass i kommunen
en gang hver uke, men
ulike arrangement en
gang i mnd.

20000 Sikre god drift av BUA
utstyrssentral som
kommer målgruppen til
gode.

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Kursdag for alle
Helsefremmende Kompetanseløft
knyttet til psykisk kontaktpersoner i
barnehage
helse og identitet barnehagen innen
psykisk helse og
identitet. Midlene brukes
til honorar/reiseutgifter
faglig innspill, lokaler og
enkel servering.

10000 Kompetanseløft hos
minst en ansatt i hver
barnehage i kommunen
innen psykisk helse og
identitet

Kursdag for alle
Helsefremmende Kompetanseløft
knyttet til psykisk kontaktpersoner i
skole
helse og identitet barnehagen innen
psykisk helse og
identitet. Midlene brukes
til honorar/reiseutgifter
faglig innspill, lokaler og
enkel servering.
Aktivitetstilskudd Øremerkede midler til
barn og unge som faller
utenfor fritidstilbud pga.
familiens økonomiske
situasjon. En svært enkel
ordning hvor leder i
idrettslag/lokallag/forreni
ng melder inn behov til
folkehelsekooridnator for
tilskudd for å dekke
medlemskontigent slik at
barn/ungdom ikke faller
utenfor og fortsatt kan
være med på
fritidsaktiviteter. Behovet
meldes da inn til
folkehelsekoordinator,
som i samarbeid med
leder/trener/div. vurderer
dette dit at dette skal
dekkes, så utbetaler
Hamarøy kommune
tilskuddet direkte til
forreningen.

10000 Kompetanseløft hos
minst en ansatt i hver
skole i kommunen innen
psykisk helse og identitet

20000 Sikre at ingen barn og
unge faller fra
fritidsaktiviteter pga.
familiens økonomiske
situasjon. Oppfølging av
ALLEMED-dugnad.

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

195000

Kommune:
År:
Resultatområde

Tema

1) Forankring av
folkehelsearbeidet

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage
Helsefremmende
skole

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Tiltak

Rapportering på tiltak

Oppnåelse av
resultatmål

Gjennomgående perspektiver
Effekt på sosial
Effekt på psykisk
ulikhet i helse
helse

Rapportering
Kommune
År
Folkehelsekoordinator Navn
Stillingsprosent
Har det vært fravær i stillingen?
Tverrfaglig samarbeid Har kommunen etablert en
tverrsektoriell gruppe som arbeider med
folkehelsespørsmål?
Hvis ja, er gruppen aktiv ?
Andre kommentarer

Kommune:
År:
Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

Tiltak

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage
Helsefremmende
skole

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

0

0

