Kommune: Vefsn
År: 2019
Budsjett
100000

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

2) Samarbeid

Tema

Tittel på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Kunnskapsgrunnlaget - dette
er overført fra 2018
til 2019. Det er
planlagt
folkehelsekonferans
e mars 2019 samt
at vi skal
gjennomføre
innhenting av
informasjon og
produsere
kunnskapsgrunnlag
et

Skaffe verktøy og
øke kunnskapen for
å få frem et grundig
og godt grunnlag
for videre arbeid
med
folkehelsearbeidet.

Vi ønsker å få et solid
kunnskapsgrunnlag for å
skape god oversikt over
Vefsn. Vi ser stort behov
for å vite mer om spesielt
sosial ulikhet i helse og
hva vi evt kan gjøre for å
forebygge dette

Budsjett

Resultatmål

50000 Best mulig målrettet
innsats i
forlkehelsearbeidet
fremover. Bedre
samarbeidet i kommunen
og skape enda større
forståelse hos politikere
og innbyggere ellers.

3) Bo- og nærmiljø

Nærmiljøanlegg

Vefsn kommune lyser ut
egne folkehelsemidler
årlig. Ut fra de siste års
prioriteringer og satsing
har enhet folkehelse
bestemt at søknader for å
ruste opp, etablere og
videreutvikle
nærmiløanlegg, vil bli
prioritert

engasjere vel foreninger
og lokalbefolkningen.
Samarbeid mellom
frivillige og kommunalt
ansatte. Klare å bruke
ressursene som finnes på
en best mulig måte.

Engasjere byens befolkning
Deltakelse
og bidra
på med "drypp"
Markedsføre
om folkehelse.
oss selv på
bysprint frokost og eksisterende arrangement
Tiendebytte frokost der vi møter mange på en
gang. Være et posistivt
bilde utad

20000 tilhøringhet, stolt over
egen bokommune,
kunnskap om sunn mat,
sosial møteplass, bidrar til
gode, eksisterende
arrangement

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage

Prioritering av
kommunale
folkehelsemidler til
nærmiljøtiltak

Helsefremmende
skole

Mosjøkonferansen

Konferanse for ungdom og
voksne i Vefsn og
omkringliggende
kommuner. Fokus på
psykisk helse.
Bevisstgjøring av psykisk
helse for den enkelte og
hva man kan gjøre for seg
selv og andre for å
opprettholde og skape
godt selvbilde og god
selvtillit. Faglig påfyll for
både voksne og ungdo m

50000 Ønsker å engasjere
ungdom i 8.-12. klasse og
alle som jobber sammen
med og for dem, bidra
med kunnskap. Pushe
både skolene og den
enkelte til å ha psykisk
helse som tema. Bryte
tabu og barrierer. Øke
samarbeidet mellom de
ulike
enhetene/avdelingene i
kommunen.

Hjertesone og
holdningsskapende
arbeid for aktiv
transport til og fra
skolene i alle aldre

Bidra til å etablere
hjertesoner sammen med
flere av skolene. Være
med på kampanje Aktiv og
sikker skolevei.

25000

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

Utvikling av
aktivitetssenter for
eldre i Vefsn

245000

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

Tverrfaglig samarbeid

Andre kommentarer

Navn
Stillingsprosent
Har det vært fravær i stillingen?
Har kommunen etablert en tverrsektoriell
gruppe som arbeider med
folkehelsespørsmål?
Hvis ja, er gruppen aktiv ?

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

