Tiltaksplan, helsefremmende arbeid 2017, Sørfold kommune.
Tiltakene for 2017 skal følge opp kommunens forpliktelser i henhold til samarbeidsavtalens
generelle del og Sørfold kommunes prioriterte resultatområder i avtalens del II.
1. Hvordan Sørfold kommune i 2017 vil arbeide målrettet og systematisk for å oppnå
resultatmålene i avtalen:
Sørfold kommune vil bruke lønnstilskudd fra fylkeskommunen til del-finansiering av 40%
stilling som folkehelsekoordinator hvor rådmannen er nærmeste overordnede.
Fra 01.02.17 blir det ny folkehelsekoordinator i Sørfold kommune da Steinar Strand skal ha
andre arbeidsoppgaver i Sørfold kommune.
Nordland Fylkeskommune vil bli kontaktet om hvem som blir ny folkehelsekoordinator.
Koordinator skal fremdeles være sekretær for kommunens folkehelseutvalg, sammensatt av
administrative ledere. I tillegg skal vedkommende være medlem i Sørfold kommunes
`Samarbeidsteam for helsefremmende og forebyggende arbeid, barn/unge`.
Arbeidet i dette teamet tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtatte tiltaksplan for barn og
unge 2017 hvor resultatområdene helsefremmende barnehager og skoler har en sentral
plass.
Medvirkning fra målgruppene for resultatområdene barn/ unge og seniorer vil bli ivaretatt
gjennom samarbeid med Sørfold ungdomsråd og Sørfold seniorråd og utforming /
gjennomføring av tiltak på fritid for barn/ unge vil bli ivaretatt gjennom samarbeid med
Sørfold idrettsråd.

2. Sørfold kommune har intensjon om å gjennomføre følgende tiltak i 2017.
Med bakgrunn i prioriterte resultatområder del II, samarbeidsavtale for 2014 – 2017
Merk :
1. Forbehold om endringer i fordeling av midlene mellom resultatområdene /tiltakene.
2. Kr. 87 000 av driftstilskudd fra Nordland Fylkeskommune er disponert.
Dette gjennom vedtak av Tiltaksplan barn/ unge 2017, (k-styrevedtak 110/2016)
Resterende bestemmes seinere av rådmannen i samråd med folkehelsekoordinator /
kommunens folkehelseutvalg.
Resterende, kr. 43 000 av driftstilskuddet på kr. 130 000 disponeres av rådmannen
i samråd med folkehelsekoordinator for bruk på innsatsområde 3 og 5.

Sørfold kommunes resultatområder 2017

1. Helsefremmende barnehager:
- Naturveiledning , kurs barnehageansatte / utstyr : kr. 20 000
- Grønne tanker, glade barn, barnehagene / utstyr : kr. 30 000
2. Helsefremmende skoler:
- Utarbeiding av rutinebeskrivelse
- Temadag for ansatte (Barn i sorg ved sykdom og dødsfall)
3. Foreldrekompetanse
-Foreldreveiledn.prorammet ICDP
(Straumen skole) :
- Instruktørutdanning (Løkta barnehage)
4. Utdanning / ykesvalg
- Styrking av elevenes og foresattes grunnlag for valg /
rollefordeling (hvem gjør hva?)
- Lokal yrkesorienteringsdag (utgifter dekkes av næringsfondet)

Bruk av tilskudd

kr. 50 000

kr. 27 000

utgifter uavklart

ingen utgifter i 2017

5. Seniortiltak
- Kursing av kjøkkenpersonale og andre innen pleie-/ omsorg
(nasjonale faglige retningslinjer for ernæring, eldre)

utgifter uavklart

6. Annet
- Arrangementer (allsidige aktiviteter for barn )
Samarbeidstiltak mellom kommune/ idrettsråd/ idrettslag

kr. 10 000

Disponert gjennom politisk vedtak: kr. 87 000.
Til disposisjon for resultatområde 3 og 5: kr. uavklart pr. 26.01.17.
Straumen, 26.01.17

Steinar Strand (sign)
Folkehelsekoordinator

