Kommune:
År:

Vågan
2019

Folkehelsekoordinator 50 % fast stilling

Lønn koordinator

Kr. 511.000,(50 % stilling)

Tema

Tiltak

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Beskrivelse

2) Samarbeid
Deltakelse ved:
Deltakelse ved ulike faglige treffpunkter for
Konferansen Opptakt i Henningsvær mai folkehelsekoordinator. Dekning av fly, opphold
2019 m/ nettverksmøte Lofoten
og konferanseavgift.
Folkehelseforum i Bodø oktober 2019
Folkehelsekonferansen i Oslo okt 2019
3) Bo- og nærmiljø

Tilskudd til etablering av sosialt
samlingspunkt ved skolen i
Henningsvær.

Henningsvær har et meget tett bomiljø pga
beliggenhet på en øy.Skolen er et sentralt
møtested for mange, og brukes mye også
utenfor skoletid, bl.a. av familier. Kommunen
ønsker å bidra i det frivillige arbeidet for å
realisere dette prosjektet. Samarbeidsprosjekt
med Henningsvær Innbyggerforening, skolens
ledelse og FAU.

Igangsetting av langsiktig helsefremmende og
forebyggende prosjekt i samarbeid med Trygg
Trafikksikker kommune - et kartleggings- trafikk. Holdningsskapende arbeid rettet mot
og forbedringsarbeid ift trafikksituasjonen de kommunale tjenestene, og arbeid rettet
i kommunen, spesielt med tanke på
mot skolene.
myke trafikanter, barn og unge, skolevei, https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikkerfritid og ferdsel ute.
kommune/
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/

Deltakelse for kommunens ansatte i
Sykle-til-jobben-kampanjen som et
fokustiltak ifm prosjektet Trafikksikker
kommune

Fremme bruken av aktiv transport blant
kommunens ansatte/ innbyggere, ved å
motivere til økt bruk av sykkel/ gange på egen
reisevei til/ fra jobb.

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

To dagers tverrfaglig kurs for
kommuneansatte om migrasjonshelse

Helsefremmende
barnehage
Helsefremmende
skole
"Lokal mobilisering": to-årig prosjektsamarbeid med Antidoping Norge.

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

"Spleiselag" med Vestvågøy kommune der vi
arrangerer to dagers kurs innen
migrasjonshelse for ansatte i de to
kommunene. Tilrettelagt for helsepersonell,
men med mulighet for deltakelse fra andre
faggrupper etter ønske.

Målet med prosjektet er å arbeide for et
ungdomsmiljø med sunt kroppsfokus og god
psykisk helse, med hensikt å forebygge
dopingbruk. Fokus på tverrfaglig
kompetanseheving hos ulike faggrupper i
kommunen, samt økt kunnskap til barn og
unge. Målgruppen er satt til ungdomsskole og
videregående skole.

Budsjett
Kr. 100.000

Koordinator er fast ansatt siden 01.01.17. Kommunen
dekker resterende kostnader til denne
stillingsressursen.

Budsjett

Resultatmål

Kr. 15.000

Økt kompetanse og oppdatert kunnskap innen eget
fagfelt. Tilknytning fagnettverk.

Kr. 23.750

Fremme et aktivt bomiljø med mulighet for fysisk
aktivitet og lek.
Prosjektet skal gjennomføres med høy grad av
forankring og medvirkning fra øyas innbyggere.

Kr. 4.075

Fremme økt trafikksikkerhet i kommunens ulike bo- og
nærmiljøer. Fokus på tverrfaglig samarbeid og gode
tiltak innen kommuneorganisasjonen og de ulike
arenaene. Tilrettelegge for økt bruk av gange/ sykkel/
kollektiv transport i kommunen, med mål om bedre
folkehelse.

100 aktive ansatte med på kampanjen (slik som i 2018).

Kr.10.000

Kr. 15.000
Økt kompetanse for kommunens ansatte innen
foredragsholdere
migrasjonshelse. Mål om utjevning av sosiale
Folkehelseinstituttet
helseforskjeller.
Kr. 17.175
kurslokale og bevertning

Kr. 10.000,- årlig
egenandel/
prosjektdeltakelse

Gjennomføre to ulike samlingspunkter ila 2019 med
ulike aktiviteter ihht handlingsplan satt i styringsmøte
januar 2019. Evaluering av prosjektet ved prosjektslutt.
Styringsgruppe: Folkehelsekoordinator,
kommuneoverlege, kommunalsjef oppvekst og
inkludering, stasjonssjef politiet, rådgiver barn og unge,
SLT-koordinator, repr. fra VGS.

