Kommune:
År:

Rana
2019
Budsjett

Lønn koordinator

100 000,-

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

Tittel på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Budsjett

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

Mo Aktivitetshus

Samskapingstiltak lavterskeltilbud med
hovedmålgruppe
ensomme eldre.
Møteplass og sosiale
aktiviteter.
Ungdomskonferan Ungdomsrådet
se 2019
arrangerer sin årlige
ungdomskonferanse
med formål å skape en
møteplass for ungdom
med sosiale aktiviteter.

30 000,-

15 000,-

Resultatmål

Flere farger 2019

Kick-off tilflytting
og integrering

Under paraplyen Flere
30 000,farger jobber Rana
kommune og
Smeltedigelen
musikkfestival med en
forestilling der barn og
unge fra flere kulturer
presenterer sanger og
danser fra sitt hjemland.
Det arrangeres en kick- 20 000,off for arbeid med
tilflytting og integrering.

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage

Alle barnehager har fått
skilt og jobber
systematisk med kriterier
for å være
helsefremmende
barnehager

Alle barnehager skal
jobbe systematisk for å
være en
helsefremmende
barnehage

Helsefremmende
skole

I 2019 vil Mo
ungdomsskole og
Hauknes barneskole
jobbe for å få skilt som
helsefremmende skoler.

Alle skoler i Rana skal nå
kriterier for en
helsefremmende skole,
og jobbe systematisk
med dette.

Temadag psykisk helse
unge arrangeres til
våren.
Folkehelse og
livsmestring kommer
som tverrfaglig tema i
skolen og skal gi elevene
kompetanse som
fremmer god psykisk og
fysisk helse, og som gir
muligheter til å ta
ansvarlige livsvalg.
Målgruppem skal være:
avdelingsledere,
rektorer, rådgivere,
sosiallærere mfl.
(nøkkelpersoner fra
6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

100000,-

95000,-

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
Rana
År
2019
Folkehelsekoordinator Navn
Gro Sæten
Stillingsprosent
50 %
Har det vært fravær i stillingen?
Nei
Tverrfaglig samarbeid Har kommunen etablert en
Ja, rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for
tverrsektoriell gruppe som arbeider med folkehelsearbeidet
folkehelsespørsmål?
Hvis ja, er gruppen aktiv ?
Rådmannens ledergruppe arbeider med folkehelsespørsmål
løpende/sporadisk
Andre kommentarer

Kommune:
År:
Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Lønn koordinator

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

