Handlingsplan 2015
Rullering
Folkehelseplan 2014-2018 har en tilhørende handlingsdel som skal rulleres årlig. Arbeidet med handlingsdelen bør starte i godt tid før budsjettbehandlingen
for det enkelte år i planperioden. Handlingsdelen tar utgangspunkt i hovedplanen, med de verdier og satsingsområder som ligger til grunn. Det utarbeides i
tillegg evaluering av alle tiltak.

Kartlegging

Justering

Evaluering

Målsetting

Gjennomføring
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Tiltak
Hovedmål for folkehelseplan 2014-2018 er: «Helse i alt vi gjør» og reduserte sosiale helseforskjeller.
Overordnede strategier for planperioden vil være forankring og tidlig innsats.
Satsingsområdene i denne planperioden vil være:


Systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid



Barn og unge



Helse og levevaner



Systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Delmål:
Dette vil vi:


Folkehelsearbeidet er synliggjort og forankret på overordnet administrativt nivå og som
et politisk satsningsområde.



Kommunen driver et målrettet og tverrsektorielt folkehelsearbeid

Strategier:
Slik gjør vi det:


Folkehelsearbeidet koordineres på et overordnet nivå



Kommunen har god oversikt over folkehelsetilstand, utfordringer og ressurser



Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle kommunale planer som utarbeides



Det rapporteres om folkehelseutfordringer og tiltak i årsberetningen



Helsefremmende uke arrangeres i kommunen
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Strategier og tiltak:
Punkt

Strategi

Tiltak

Mål-oppnåelse

Målgruppe

Ansvar

Kostnad

Folkehelsearbeidet

Folkehelse er tema på

-Folkehelsearbeidet er

Alle

Rådmann

Innenfor

koordineres på et

stabsmøter og

forankret i alle

enheter

overordnet nivå

lederforum

kommunens enheter

nr
1

rammen

-Folkehelsearbeidet i
kommunen er målrettet
og systematisk

Det opprettes

-Folkehelsenettverket

Alle

Rådmann nedsetter

Innenfor

folkehelsenettverk

møtes 2-4 ganger årlig: I

enheter

nettverket. Nettverket

rammen

bestående av

forbindelse med

driftes av

representanter fra de

oversiktsarbeid, og

folkehelsekoordinatoren.

ulike sektorer.

rullering av
handlingsdelen

Det søkes om

Medlemskap i «Sunne

Alle

medlemskap i nettverket

kommuner»

enheter og

for «sunne kommuner»
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Folkehelsekoordinator

10 000,-

(WHO-healthy cities)
2

politikere

Kommunen har god

-Utforme rapport om

Beslutningstakere og

Alle

Plan og analyseressursen i

Innenfor

oversikt over

«helsetilstand i

aktuelle fagpersoner i

enheter

samarbeid med

rammen

folkehelsetilstand,

Kvinesdal».

kommunen, har god

utfordringer og
ressurser

-Overvåke trekk ved
utviklingen da særlig de

kunnskap om de lokale
folkehelseutfordringene

trekk ved utviklingen som

Oversiktsdokumentet /

skaper eller

rapporten oppdateres

opprettholder

årlig

sosioøkonomiske
forskjeller i helse

folkehelsenettverket.

Rapporten «helsetilstand i
Kvinesdal» er gjenstand
for diskusjon og grunnlag
for prioriteringer og
beslutninger i
folkehelsenettverket og i
enhetene.

Kompetanseheving om

Beslutningstakere og

Personale

sosial ulikhet i helse og

aktuelle fagpersoner i

som

hvilke

kommunen, har god

arbeider i
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Tverrfaglig team

15 000,-

systemer/strukturer som

kunnskap om trekk ved

sektorer

opprettholder disse

utviklingen som skaper

innen

eller opprettholder

oppvekst

forskjeller i helse

og levekår

Annethvert år

-De planlagte

Alle

Rådmann

Innenfor

gjennomføres

undersøkelser er

enheter

Folkehelsekoordinatoren

rammen

undersøkelser (Ungdata,

gjennomført

innbyggerundersøkelse,

-Rutine for oppfølging av

telling aktiv transport

funn er etablert

Rådmann

Innenfor

mm) og rutine for
oppfølging av funn
utarbeides
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Folkehelseperspektivet

Vurdere om folkehelse

Eget punkt for folkehelse i

Alle

skal ivaretas i

inn i saksfremstillinger

alle saksfremstillinger

enheter

rammen

kommunale planer som
utarbeides.
Det skal fremgå av

Plan- og miljø enheten

reguleringsplaner

Innenfor
rammen

konsekvenser for
folkehelse i planområdet
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og influensområder.
Godt inneklima (inkl.
radon) utemiljø, bomiljø
og trygge omgivelser skal
vektlegges i kommunens
planlegging.
Utvikling av trivselssone

Plan- og miljø

Innenfor avsatt

og andre

enheten/teknisk

beløp/rammen

folkehelsefremmede

drift/kultur/berørte

433 000,-

nærmiljøtiltak.

enheter

(Eksterne
prosjektmidler
bevilget)

4

5

Det rapporteres om

Opprettes eget punkt i

Rådmann

folkehelseutfordringer

virksomhetsplanen som

og tiltak i årsrapporten

omhandler folkehelse

Helsefremmende uke

Kartlegge behov,

Beslutningstakere og

Alle

arrangeres i kommunen

interesse, ressurser,

aktuelle fagpersoner i

enheter

metoder, utfordringer,

kommunen, har:

samarbeidspartnere og

-god kunnskap om

ansvarspersoner

helsefremmende og

Innenfor
rammen
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Folkehelsekoordinator

-Utvikle konsept for

forebyggende faktorer

«helsefremmede uke»

- Kunnskap om
virkemidler i egen
virksomhet

Barn og unge
Delmål:
Dette vil vi:
•

Arenaer der barn og unge oppholder seg er tilrettelagt for utvikling, helse og trivsel

•

Redusert sosial ulikhet

Strategier:
Slik gjør vi det:
 Barnehager, skoler og SFO i kommunen fremmer helse og trivsel.
 Idretts- og kulturarenaer der barn ferdes fremmer helse og trivsel
 Alle skoler skal ha en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste
 Fokus på integrering
 Flest mulig yrkesaktive
 Videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet rundt unge som står i fare for å ikke fullføre
videregående opplæring
 Økt fokus på barns levekår

7

Strategier og tiltak
Punkt Strategi

Tiltak

Mål-oppnåelse

Målgruppe

Ansvar

Kostnad

Barnehager, skoler og

-Alle barnehager skal

- minst 1

Alle barn i kommunen

Barnehageenheten

Innenfor rammen

SFO i kommunen skal

arbeide videre med å

kompetansetiltak

fremme helse og trivsel

implementere

og legge til rette for økt

helsedirektoratets

aktivitet.

retningslinjer for kosthold

Barnehageenheten

Innenfor rammen

nr
6

i barnehagen

- Alle barnehager skal

-Alle barnehager har

Ansatte i alle

arbeide aktivt med det

implementert Kvello-

barnehager i

psykososiale miljø

modellen

kommunen

- Alle barnehager har
gjennomført
kompetanseheving og
implementert «den
autoritative voksne»
etter «Være sammen»
modellen
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- Alle barnehager skal ha

Alle barn i de

utetid for alle barna hver

kommunale

dag

barnehagene

- Alle barnehager og

Alle barn i de

skoler skal ha et godt

kommunale

inneklima

barnehagene

-Alle skoler skal arbeide

(Dette er konkretisert

Alle elever i

aktivt og systematisk med

ytterligere i plan for

Kvinesdalsskolen

å fremme et godt

sosial kompetanse)

psykososialt miljø

Elever som oppgir at

-Alle skoler skal ha en

de blir mobbet har

plan for et systematisk

gått ned

arbeid mot mobbing
-Alle skoler skal ha et
systematisert
trivselsarbeid(trivselsleder

Andel elever som
oppgir at de trives på
skolen er økt

eller lignende)
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Barnehageenheten

Teknisk drift

Skoleeier

Innenfor rammen

- Alle skoler skal fremme

Alle elever i

fysisk aktivitet i skoletiden

Kvinesdalsskolen

-Alle skolene har en årlig
kampanje «gå til skolen »
eller lignende

Skoleeier

Andel elever som
oppgir at de går/sykler
til skoler har økt

konkurranser
Alle SFO skal:

Alle barn i kommunen

Skoleeier

Innenfor rammen

Alle barn og unge i

Kultur-enheten

Innenfor rammen

Kultur-enheten

Innenfor rammen

-Fremme fysisk aktivitet
og utelek
-Legge til rette for sunne
måltider
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Idretts- og

Redusere tilgang på

kulturarenaer der barn

energitett, næringsfattig

ferdes fremmer helse og

mat ved å oppfordre til

trivsel

økt fokus hos arrangørene

-Faktisk kiosktilbud

kommunen

Revidere retningslinjer for

-reviderte

Alle barn og unge i

kommunal støtte til

retningslinjer

kommunen

frivillige lag og foreninger:

10

Fokus på «sunn profil» på
kiosktilbud i idrettshall og
på kultur-arrangementer
rettet mot barn (for
eksempel innkjøp av
fruktbeger, frukt)
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Alle skoler skal ha en

Vurdere å øke

åpen og tilgjengelig

helsesøster-ressurs

skolehelsetjeneste
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Flest mulig yrkesaktive

Mål:
-800 elever per stilling
i vg skole
-550 elever per stilling
i ungdomsskolen
-300 elever per stilling
i barneskolen

Alle barn i kommunen

Enhet for levekår

Tidlig innsats i barnehage
og skole (se overnevnte
tiltak)
Arbeid for sosialhjelp

NAV

videreføres

Inne i eksisterende
ramme

Tidlig innsats via

Henvisningsrutiner er

Personer med

frisklivssentralen

utarbeidet

begynnende

Samarbeid er
11

livsstilsrelatert sykdom

Frisklivs-sentralen

Innenfor rammen

formalisert

og personer i
risikosonen for
livsstilsrelatert sykdom
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Fokus på integrering

Det er opprettet en

Risikoutsatte

stilling som miljøarbeider

barn/unge i

knyttet til flyktningarbeid.

kommunen

Det er opprettet

5 plasser

Fremmedspråklige

lærlingeplasser for

NAV

Innenfor rammen

NAV

Eksisterende bev.

helsefagarbeidere

Integreringsmidler

fremmedspråklige
helsefagarbeidere.
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Videreutvikle det

-Videreføre tilbud til

% av elever ved

Risikoutsatte

tverrsektorielle

Ungdom i risikosonen for

videregående skoler

barn/unge i

samarbeidet rundt unge

å ikke fullføre

fullfører sitt

kommunen

som står i fare for å ikke

utdanningsløp.

fullføre videregående
opplæring
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NAV

Innenfor rammen

Fortsatt fokus på

Alle barn og unge i

Kvinesdalsskolen og dens

kommunen

Skoleeier

Innenfor rammen

NAV

Innenfor rammen

NAV

Eksisterende bev.-

Innenfor rammen

prioriterte
satsingsområder.
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Økt fokus på barns

Bistå familier med behov

Barnefamilier har

Barn i familier med

levekår

økonomisk

tilstrekkelig materiell

levekårsutfordringer

standard og utstyr til
at barn kan delta i
samfunnet på lik linje
om andre barn (skole,
fritid)
Ferietilbud for barn i

Alle barn som

Barn i familier med

levekårsutsatte familier

oppfyller kriteriene

levekårsutfordringer

om støtte til ferie skal
motta støtte
Stimulere til økt bruk av

Barn og unge i

På initiativ fra

gymsaler for barn

nærmiljøet

grendeutvalgene.
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Helse- og levevaner
Mål:
Dette vil vi:
•

Befolkningen har god helse og gode levevaner

•

Økt fysisk aktivitetsnivå blant innbyggerne

•

Økt aktiv transport

Strategier:
Slik gjør vi det:


Systematisk samarbeid mellom fagpersonell fra sektorer med ansvar for ulike deler av
levevanefeltet-samordnet i frisklivssentralen



Fremme og tilrettelegge for sunne levevaner i planer, prioriteringer og tiltak



Styrke samarbeid med frivillige organisasjoner/interesseorganisasjoner i planlegging og
gjennomføring av tiltak



Tilrettelegge for at alle barn og unge i kommunen har gode arenaer for fysisk aktivitet og
friluftsliv i nærmiljøet.



Økt fokus på tilrettelegging for at barn kan gå/sykle til skolen
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Punkt

Strategi

Tiltak

Mål-oppnåelse

Målgruppe

Ansvar

Kostnad

Systematisk samarbeid mellom

Knytte til seg

-utvide og

Personer i

Enhet for levekår

Innenfor rammen

fagpersonell fra sektorer med

eksisterende

videreutvikle

risikogrupper

ansvar for ulike deler av

ressurser i

frisklivsresept (for

levevanefeltet-samordnet i

kommunen

voksne og

frisklivssentralen

Økt samordning med

ungdom)

helsetjenesten

-tilbud til

nr
13

kronikergruppene
Det utformes en

KOLS og Diabetes

strategisk plan for

2

Alle

prioriterte områder

-Tilbud til

kommunens

flyktninger

innbyggere

- Temadager
(søvn, Bra Mat,
Fysisk aktivitet,
Kroniske
sykdommer)
-Opplysning og
kommunikasjon
15

om helserelaterte
tema
14

Fremme og tilrettelegge for sunne

-Kommunen som

Økt andel som

Alle

Folkehelsekoordina

levevaner i planer, prioriteringer

arbeidsgiver

oppgir at de er

kommunens

tor i samarbeid med

og tiltak

oppfordrer til aktiv

aktive

ansatte

HMS-rådgiver og

hverdag

Innenfor rammen

styret i
bedriftsidrettslaget.

Synliggjøre
bedriftsidrettslaget
sitt tilbud.
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Videreføring av

Reduksjon av

Hjemmeboend

utdeling av strøsand

risiko for fall

e Eldre

Styrke samarbeid med frivillige

-Forankre

Samarbeidsprosje

Alle

organisasjoner/interesseorganisasj

folkehelseaktiviteter

kter er

innbyggerne i

oner i planlegging og

i eksisterende

gjennomført

kommunen

gjennomføring av tiltak

foreningsliv
- Skape nye
aktiviteter i
kommunal regi
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Frisklivssentralen

6000,-

Kultur-enheten

Innenfor rammen

- Være bindeledd
mellom kommune og
lag-foreninger
-Samarbeidsprosjekter mellom
folkehelsekoordinato
r, kulturenheten,
frivilligsentralen og
lag/foreninger (For
eksempel frivilligmesse)
-Partnerskap
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Tilrettelegge for at alle barn og unge i
kommunen har gode arenaer for fysisk
aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet.

Lyssetting turvei fra
Gullestad til Steindør

Alle
innbyggerne i
kommunen

Utbedre
eksisterende turvei
fra Gullestad til
Steindør
Etablering av veglys
fra boligfelt
Storekvina Vest til Fv
465 via Storekvina
renseanlegg
Svømmeopplæring
-Alle flyktninger

Alle
innbyggerne i
kommunen

400.000- eks.
mva

Alle
innbyggerne i
kommunen

180.000,- + mva
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Flyktninger

Plan- og miljø
enheten
Teknisk

NAV

330.000,- eks.
mva

Søke eksterne

(unge/voksne)som

midler fra

ønsker det skal ha

Gjensidigestiftelse

tilbud om

n

svømmeopplæring
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Økt fokus på tilrettelegging for at flest

Hver enhet fremmer

Folkehelsekoordina

mulig barn kan gå/sykle til skolen

forslag til virkemidler

tor

og muligheter for
tiltak som kan
fremme aktiv
transport. ( Jf.pnkt 4)
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