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År:

Brønnøy
2019
Budsjett

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

95000

100 000

Tema

Tittel på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Organisering

Folkehelseteam og
TEFT

Ny organisering for 2019
der vi kjører et tonivå
organisering på
folkehelsearbeidet, et
overordnet nivå for
prinsipielle og generelle
saker og drøftelser på
folkehelseområdet og et
nivå for mer aktuelle
tiltak og prosjekter samt
arbeidsgruppe. Det
overovdnet nivået vil
kalles TEFT (Tverretatlig/faglig team) og det
handlinorienterte vil være
folkehelseteam.
Folkehelseteamet vil
bestå av:
Kulturkonsulent,
folkehelsekoordinator,
SLT-koordinator,
Frisklivskoordinator,
Frivillighetskoordinator,

Budsjett

Resultatmål

0 Innen første kvartal 2019
vil folkehelseteamet
konstitueres. TEFT vil
være oppe medio 2019.
Det ønskelige resultaten
er å få et bredere
tiltaksarbeid på tvers av
enhetene i kommunene.

Forankring

Sunne kommuner

Medlemskap og aktivitet i
sunne kommuner bidrar
til et bredere og større
folkehelsearbeid i
kommunen og et fokus
opp mot
kunnskapsbasert
folkehelsearbeid

0 Større fokus på
folkehelsearbeidet både
politisk og administrativt.

Frivillighet

Frivillighetsforum

Økt fokus og vekt på
samarbeid mellom
frivilligsentralen og
øvrige frivillige lag og
foreninger omkring
samlede saker og
innsats på
folkehelsefeltet.
Fellesprosjekt ønskes
utarbeides i 2019 og det
er mulig med
budsjettmessig
oprioritering i løpet av
Formalisert
samarbeidsavtale med
Brønnøy idrettsråd, skal
bidra til et mer
helsefremmende fokus i
idretten og
idrettsarrangement samt
bidrag til utgjevning av
sosiale helseforskjeller. I
tillegg til satsning på
barn i lavinntektsfamilier

0 1 felles prosjekt er
ønskelig å bli enige om
som omhandler sosia
utjevning av
helseforskjeller og
psykisk helse.

2) Samarbeid

Samarbeidsavtale Brønnøy idrettsråd

0 Større fokus på
folkehelse og
samordning i idretten og
på bredde for fysisk
aktivitet, blant annet flere
og bredere tilbud til barn
og ungdom.

Samarbeidsavtale Klatring

Formalisert
samarbeidsavtale med
klatreklubben stupbratt
skaper mange
muligheter for aktivitet og
livsmestring. Det er
mange elementer inni
denne avtalen som
favner flere
resultatområder. Både
Bo- og nærmiljø med et
eget klatre og buldrefelt
som sosial møteplass,
med benker, bålplasser
og gapahuk. Dette i
nærheten til eksisterende
idrettsanlegg. Barn- og
ungdom, med tanke på
aktivitetstiltak og
mestring. Samarbeidet
vil være omfattende og i
tråd med begge
gjennomgående
perspektiver. Samarbeidsavtale om
folkehelsearbeid, er en
formalisert
samarbeidsavtale

Løypenett

Gammel handelsrute og
martnaplass planlegges
å rustes opp. Ruten er i
et område tilknyttet
mange boligfelt og
potensiale for mange

3) Bo- og nærmiljø
Utvikling Tilrem

0 Fast samarbeidsavtale
genererer: Ny klatrehall
har allerede generett
mye fysisk aktivitet.
Tiltrekker mange barn og
unge i alle alderstrinn.
Mål: Familiedager og
åpne dager med gratis
klatring en gang per
måned. Samarbeid med
lag og foreninger for
klatring som ekstra
aktivitetstiltak. Treffpunkt
(kreftforeningen), ADHDforeningen,
dyseleksiforeningen,
spedierne, ulike andre
foreninger. Ønskelig at
hallen skal brukes av
flest mulig i alle
samfunnslag og
inbyggere i alle aldre.
Klare helsefremmende
og forebyggende profil.
Utvikling av klatrefelt ute,
utvikling av buldrefelt
med sosial møteplass.
Mål 500 klatrere i løpet
50000 En del av satsningen
med nærturer. Dette vil
gi en verdi til en del av
Brønnøy som ikke er
prioritert tidligere

Klatring

4) Et inkluderende og Medvirkning
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Buldreplass og
sosial møteplass

Et buldrefelt i nærheten
av eksisterende
idrettsanlegg utvikles i
tråd med
samarbeidsavtale med
klatreklubben. Dette kan
fungere som en sosial
møteplass og suplement
til idrettsanlegget.
Med ungdom i fokus Gjennom medvirkning og
fokusdage deltar
ungdommen i Brønnøy
aktivt i kommunens
samfunssutvikling.
Medvirkning har en
helsefremmende verdi i
seg selv, og er også en
viktig nøkkel for å utvikle
gode tjenester.

Helsefremmende Revisjon
barnehage

Full revisjon av alle
barnehager.
Barnehagene ble i 2012
helsefremmende. Ny
gjennomgang av
barnehager gjøres i
2018/2019

0 Planer for området med
stier, skoging, rydding,
oppsett av benker og
bålplass. Perspektiv 2 år.
Mål: Plan for
gjennomføring primo
2019. Oppstart og del 1
medio 2019.
0 Avklare videre arbeid
med prosjektet "Ungodm
i fokus". Flere
fokusdager på
kommunale tjenester. Se
på muligheter for å få
medvirkning av ungdom
med eldre. MED vil gå
over til stiftelse der
Brønnøy vil ha en rolle.

0 Egene workshop med
fokus på
helsedremmende
barnehager gjennomført
i 2018. Kurs og
kompetanseheving på
fysisk aktivitet og psykisk
helse. Planlegges i 2019

Helsefremmende Strategiplan
skole

Kompetanseheving

6) Voksenlivet

Aktivitetstiltak

Klatring

Aktivitetstiltak

Idrett

To av fire er ikke blitt
helsefremmende. De
skal i løpet av oktober
2018 lage strategiplan
for hvordan de skal bli
helsefremmende
Kompetanseheving hos
en gruppe ansatte lærere
på ulike skoler som
danner en gruppe
ressurslærere som kan
brukes mellom alle
skolene i Brønnøy. De vil
også fungere som gode
ressurser for fysisk aktiv
læring og
helsefremmende
aktivitet. Det er opprettet
samarbeid med SEFAL:
Senter for fysisk aktiv
læring.
Dameklatring,
voksenklatring,
venneklatring. Nevnes i
samarbeidsavtale om
klatring.
Utfordre idrettslagene til
å finne aktivteter for
foreldrene også

0 Mål: Alle skolene i
Brønnøy er
helsefremmende første
kvartal 2019.

30000 Mål er å få alle skolene
med i fysisk aktiv læring.
Lærere skal fungere som
ressurs mellom skolene.

0 Få flere voksne i klatring.

0 Fysisk aktivet for voksne

7) Alderdom

Sum

Helsefremmende
veiledning

Forebyggende
hjemmebesøk

Prosjektet vil bidra/ legge
til rette for at eldre
mennesker kan
opprettholde sitt
funksjonsnivå i eget hjem
lengre, og være aktiv i
egen hverdag ved å:
dele kunnskap om
kommunenes tilbud,
brukergruppen får
mulighet til å drøfte sin
hverdag, det gis råd og
veiledning om forhold
som kan ha betydning for
brukergruppens helse og
hverdag, fokus på å
støtte brukergruppen i å
bevare de ressursene de
har. Eldre i kommunen
skal føle seg trygge,
opprettholde god helse
og få mulighet til å bo
hjemme lengst mulig.

15000 Utarbeide oversikt over
frivillighetsorganisasjone
r, etablere samarbeid
med
frivillighetssentralen.

95000
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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
Brønnøy
2019
Sturla Ditlefsen
100 %
Nei
Ja

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 ?
Ny gruppesammensetning vurderes pga aktivitet og mye arbeid
for koordinator
Andre kommentarer
Ny organisering for 2019 der vi kjører et tonivå organisering på
folkehelsearbeidet, et overordnet nivå for prinsipielle og generelle
saker og drføtelser på folkehelseområdet og et nivå for mer
aktuelle tiltak og prosjekter samt arbeidsgruppe. Det overovdnet
nivået vil kalles TEFT (Tverretatlig/-faglig team) og det
handlinorienterte vil være folkehelseteam.
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Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

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

Sum

0

0

