Kommune:
År:

Øksnes
2019

Lønn koordinator

50 %

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema
Regionalt seminar
om folkehelse med
Arne Holte

Budsjett
100 000

Tittel på tiltak
Regional
folkehelsekonferan
se høst 2019 for
folkevalgte,ledere
mfl

Beskrivelse av tiltak
Budsjett
Folkehelsekoordinatoren
20000
e har tatt initiativ til å
gjennomføre en regional
konferanse på folkehelse
med Arne Holte. For
politikere, ledere mv i
Vesterålen
10000

Nasjonal
Deltakelse for
folkehelsekonferan folkehelsekoordina
se 2019
tor/andre i
kommunen
Folkehelseuka
Fokus folkehelse Et godt og variert
en hel uke
program som setter
fokus på
folkehelsearbeidet 0-100
2) Samarbeid

Resultatmål
Økt kompetanse om
betydningen av
folkehelsearbeid i
komunene og i regionen.

Innspirasjon og
kunnskapsoppdatering
på folkehelseområdet,
nettverk
3000 Gjennomføre
folkehelseuka 2019

3) Bo- og nærmiljø

Strategisk
samarbeid mellom
kommunen og
politiet i 2019

Oppfølging av
prioritert innsats
på rus og
rusforebygging

Tiltaket er et av to
strategiske tiltak for
samarbeid med politiet i
2019 vedtatt i
Politirådsmøte 6.
desember 2018

Folkehelse i
overordna planer

Helsefremmende
bo og nærmiljø
skal forankres i
samfunnsplanen

Kommunen har vedtatt
oppstart med ny
samfunnsplan. Arbeid
pågår

Videreføre Aktiv
ungdom

Tilrettelagt lavterskel
treningstilbud 2 timer i
uka for inaktiv ungdom

4) Et inkluderende og Sosial ulikhet i
likeverdig samfunn
helse

15 000 Gjennomføre konkrete
tiltak i 2019 etter en
priortiert tiltaksplan som
er påbegynt arbeid
med.Pengene skal
knyttes opp til
gjennomføring av
tiltaksplan. Trolig vil noe
være til arrangement og
noe på
kompetanseheving
Tydelig folkehelsefokus
og forankring i
kommunens overordna
plan i tråd med gjeldende
lovvgining og oppdatert
kunnskap
45000 Opprettholde tiltak med
tilbud til ungdommer i
målgruppa i 2019

Etter skoletid.
Fritidstilbud ungdom
Fritidstilbud
ukentlig fra 1400 2000 for
ungdommer som i
liten grad er med
på organiserte
fritidsaktiviteter.
Delfinansiert med
midler fra BUF-dir.
Kronebeløp inngår
som del av
Øksnes
kommunes
5) Barn og ungdom

6) Voksenlivet

Helsefremmende Dokumentere
kriterier
barnehage
helsefremmende
barnehager

Skriftliggjøre hvordan
kriteriene for
helsefremmende
barnehager er
implementert
Helsefremmende Kompetansehevin Bestille ønsket
g helsefremmende kompetanseheving og
skole
skoler
gjennomføre fra skolene
i 2019
Dokumentere
Skriftliggjøre hvordan
kriterier
kriteriene for
helsefremmende helsefremmende skoler
skoler
er implementert
Familieveiledning Kompetanseheving Tilskudd
helsefremmende
utgifter skoler

10000 Forebygge konsekvenser
av ensomhet ungdom.
Målgruppe 13 - 18 år
(risikoutsatte
ungdommer) Egenandel

Godkjenning av 1 - 2
barnehager

2 skoler

Godkjenning av en skole
i 2019

17000 Ansatte tar utdanning

7) Alderdom

Forebygging
seniorer
Universelle tiltak
ihht vedtatt plan

Sum
Disponert midler som
ikke ble disponert i
2018 Tiltaksplan
35209 Overført fra 2018
95000 Tiltaksmidler 2019
Folkehelsekoordin
100 000 atorstilling
Total ramme
230209 disponering 2019

Sterk og stødig

Lavterskeltilbud fysisk
aktivitet seniorer i
kommune

Gratis tildeling
sandsekker
seniorer

Utdeling av sandsekker
gratis til seniorer
høst/vinter for strøing

7000 Utdanne nye frivillige
instruktører (1-3) og
starte opp nye
grupper/kjøpe utstyr og
lignende
3000 Videreføre ordningen,
innkjøp nye sekker for
bruk 2019
230000

