Kommune:
År:

Hadsel
2019
Budsjett

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

20 % stilling inkl.
sosiale utgifter

Tema

76 429

Tittel på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Kompetansehevin Deltakelse på
g
Folkehelsekonferansen

Representanter fra
folkehelsegruppa deltar.
Reise- og
overnattingsutgifter.

Folkehelsenettverk Deltakelse på
Nasjonalt forum for
folkehelsekoordinatorer
Kompetansehevin Fagdag
g
Folkehelse
Vesterålen

Folkehelsekoordinator
deltar på Nasjonalt forum
for folkehelsekoord.
Reiseutgifter
Regionalt samarbeid om
arrangement folkehelse.
Ansvar:
folkhelsekoordinatorer i
samarbeid med RKK
Vesterålen

Budsjett

Resultatmål

10 000 Kompetanseheving
Folkehelsegruppa

2) Samarbeid
5 000 Kunnskapsutvikling,
nettverksbygging

20 000 Kompetansehevende
tiltak for politikere,
administrasjon helse og
omsorg, oppvekst,
spesialrådgiver
planarbeid/plankonsulent
er

Folkehelseuka

Markering av
folkehelseuka

Lavterskel
aktivitetstilbud

Samarbeid med
Stokmarknes
orienteringslag

Fokus på folkehelse i de
ulike tjenestene.
Synliggjøring av hva som
skjer i lokalmiljøet i
samarbeid med frivillig
sektor.

15 000 Markedsføring og
kunnskapsformidling til
befolkningen

3) Bo- og nærmiljø
Tilrettelegge for at flest
mulig kommer seg ut på
tur i sitt nærmiljø. Enkle
turorienteringsposter for
hele familien i
nærområdet, både Melbu
og Stokmarknes. Gratis
kart/klippekort.
Kommunen dekker
utgifter til trykking av
kart/klippekort
Frivillighet
Utarbeide
Planen skal bl.a. ha
kommundelplan, fokus på
plan for frivillighet satsningsområder som
samspill mellom
kommune og frivillighet.
Stimulere til et variert og
godt kultur- og
Boligsosialt arbeid Utarbeide
Planarbeidet er i nært
kommunedelplan, samarbeid med
strategisk
Husbanken. Hadsel
boligplan.
deltar i deres prosjekt
"strategier for
boligfinanisering og
boligfremskaffing".

6 000 Gratis lavterskeltilbud for
alle.

Kommundelplan, plan for
frivillighet skal være
politisk vedtatt innen
2020.

Kommundelplan,
strategisk boligplan, skal
være politisk vedtatt
innen 2020.

Kompetansehevin Deltakelse i KS
g
kommunenettverk
for universell
utforming

2-delt søkerliste
om spillemidler

Utarbeide
kommunedelplan
for folkehelse

Øke kunnkskap vedr.
universell utforming. Få
innblikk i hvordan ulike
kommuner jobber
innenfor feltet og tiltak
man har lyktes med, og
som vi selv kan
implementere i
folkehelseprosjekt og i
utvikling av
sentrumsplan.Reise- og
oppholdsutgifter 2
nettverkssamlinger
Tromsø.
I Folkehelseplanens
handlingsdel blir
spillemidlene 2-delt:
idrettsanlegg og anlegg
og tilrettelegging for
lavterskel
egenorganisering
prioriteres på separate
lister.

10 000 Økt kompetanse
universell utforming.

Kommundelplan for
folkehelse skal være
politisk vedtatt innen
2020.

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende Kompetansehevin Fagdag forebygge
g
mobbing og fremme
barnehage
psykisk helse

Kompetansehevende
tiltak: hindre mobbing og
fremme psykisk helse

Helsefremmende Kriterier
helsefremmende
skole
skoler
Barn/unges
Deltakelse
medvirkning
koordinatorsamling
: Vårres ungavårres framtid
Komeptansehevin Kompetanseg
hevende kurs "Fra
kunnskap til
handling- overvekt
og fedme hos barn
og unge"

6) Voksenlivet

Arbeide med å
implementere anbefalte
kriterier i alle skolene
Overnatting og
reieutgifter Stokmarknes Bodø

Deltakelse 2
helsesykepleiere på
kompetansehevende
kurs "Fra kunnskap til
handling- overvekt og
fedme hos barn og
unge", Helse Nord
Tromsø 24. og 25. april,
Tromsø. Kursavgift, reiseog oppholdsutgifter.
Barnefattigdom
Utstyrslager
Arbeide for å etablere og
drifte ustyrslager i
samarbeid med frivillig
sektor. Investering i
utstyr for barn og unge.
Kompetansehevin Studietilbud kultur, Ca. 9 påmeldte. Dekning
g
fritid og aktiv
av kostnader for
omsorg
deltakere (kommunalt
ansatte/frivillige)

Utvikle helsefremmende
skoler
5000 Økt fokus på
barns/unges rett til
medvirkning
15000 Økt kunnskap og
kompetanse om
utredning og behandling
av barn med overvekt for
helsestasjon/skolehelsetjenesten.

23 694 Bidra til å sikre at alle
barn/ungdommer får
mulighet til å delta på
fritidsaktiviteter.
18 248 Økt kunnskap om
hvordan en kan
tilrettelegge for aktivitet i
samhandling med frivillig
og offentlig sektor med
utgangspunkt i brukerens
behov, forutsetninger og
ønsker.

Psykisk helse

Markering
Rus- og psykisk
Verdensdagen for helsetjeneste samt
psykisk helse
barnehager markerer
dagen med ulike tiltak.
Kompetansehevin Kompetansehevin Kjøp av ingredienser,
g
g kosthold og
eksterne
aktiviteteter.
foredragsholdere
Målgruppe
innvandrere/bosatte flyktninger

3 000 Informasjon til
befolkningen - skape
åpenhet om psykisk
helse
25 000 Innvandrere får økt
kunnskap om godt
kosthold og om ulike
aktivitetsmuligheter.

7) Alderdom

Sum
Overført fra 2018
Tilskudd
fylkeskommunen

232370,84
37370,84
195000

