Tiltaksplan for folkehelsearbeidet 2016
Utgangspunktet for folkehelsearbeidet 2016 er samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune,
som blev enstemmig vedtatt på kommunestyret 18.9.2014.
Her i fremgår det at kommunen sine spesifikke satsningsområder for perioden 2014-2016 er:

Resultatområder og resultatmål for Tysfjord kommune
1. Frisklivssentral
Tysfjord kommune skal innen 2016 ha etablert frisklivssentral med innhold og tilbud som
anbefalt i Helsedirektoratets nasjonale veileder for etablering og drift av frisklivssentraler.

2. Helsefremmende skoler og helsefremmende barnehager
Tysfjord kommune skal innen 2016 ha utarbeidet plan og målsetning for å implementere
anbefalte kriterier for helsefremmende skoler og barnehager.

3. Samhandling med NAV
Tysfjord kommune utvider samarbeidet med NAV angående uføre, arbeidsledige og personer
på sosialhjelp. Innen 2016 skal en tverretatlig prosjektgruppe utarbeide prosjektplan med
hovedmålsetting å senke antall uføre, arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere.

4. Kunnskapsgrunnlaget
Tysfjord kommune skal innen utgangen av 2014 ha avklart organisering av oversiktsarbeidet i
kommunen og innen utgangen av 2015 ha utarbeidet skriftlig oversikt over helsetilstand og
positive og negative påvirkningsfaktorer for helse, herunder også utfra et urfolksperspektiv.
Oversiktsdokumentet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal
planstrategi og i arbeidet med andre planer strategier og tiltak.

Nordland fylkeskommune gjør tilsvarende fylkeskommunal avklaring og utarbeider
tilsvarende fylkesoversikt basert på samme tidsfrister.
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Satsningsområder for 2016
Satsningsområdene er valgt av styringsgruppen for folkehelse. Styringsgruppens medlemmer er:
Rådmann, ordfører, alle etatssjefer, kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, leder NAV, leder av
eldrerådet og leder av idrettsrådet.

1. Frisklivssentral:
Frisklivssentralen blev etablert i høsten 2014 og opplever stabil tilgang av brukere.
Mål for 2016:





Videreutvikle tilbudet i FLS
Legge til rette for flere tur mål rundt i kommunen i samarbeide med lokale turgrupper
og idrettslag.
Være med på å drive friluftsskole som forebyggende tiltak for ungdommer.
Være synlig med aktiviteter i folkehelseuka.

Ansvarlig: Frisklivssentralen

2. Helsefremmende skoler og barnehager
Det helsefremmende arbeid er allerede en viktig del av dagligdagen i skoler og barnehager i Tysfjord
kommune. Innen utgangen av 2016 ønsker vi å implementere kriteriesettet for helsefremmende
skoler og barnehager.
Ansvarlig: Oppvekst- og utdanningssjef i samarbeid med rektor eller styrer for den respektive enhet.

3. Samhandling med NAV
Prosjektgruppen arbeider mot nedenstående mål, som også er definert i kommunens budsjett for
2016.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntekt
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år
Antall mottakere med økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt
Antall mottakere m/økonomisk sosialhjelp som gikk over i
arbeid eller utdanning
Antall flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt
introduksjonsprogram

November 2015
43
10

Mål ultimo 2016
40
8

11
11

8
8

16

18

6

8

Det opprettes samarbeidsforum og innføres månedlig samarbeidsmøter mellom kommunen og NAV.
Ansvarlig: Leder for NAV Tysfjord.
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4. Kunnskapsgrunnlaget



Fremlegge oversiktsdokumentet som sak for kommunestyret, så det kommer å være
både politisk og administrativt forankret.
Implementere oversiktsdokumentet således at vi oppfyller avtalens punkt:
Oversiktsdokumentet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med
kommunal planstrategi og i arbeidet med andre planer strategier og tiltak.

Ansvarlig: Folkehelsekoordinator
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