Mål i
kommuneplanen
Utfordingsområder

Kosthold og fysisk
aktivitet

Legge til rette for gode
levevillkår for alle

NÅ ‐ situasjon

Usunt kosthold og
inaktivitet i for stor grad

utmerke seg som en innovativ kommune

Strategi/satsingsområder

Fremme tiltak som fører til
sunne valg.

sikker og robust infrastruktur

Handling / aktivitet

Resultatmål

Legge til rette for en god oppvekst til alle

Tidsramme/ frist

Status

Sunnere kosthold

Løpende

Tj.områdene ‐ oppvekst

I Tjenesten i dag

Pågående

Felles plan for Raufosskogen og andre friområder i kommunen ‐ rev
plan for idrett og fysisk aktivitet

Økt aktivitet (ikke kun fysisk aktivitet)

jun.18

Kultur/plan

I Tjenesten i dag

Pågående

Retningslinjer i fht trafikksikkerhet ‐på skoler ‐ tilrettelegge og
oppfordre at barn går og sykler til skolen

Økt fysisk aktivitet

Beh. av
trafikksikkerhetsplan før
jul

Skole/plan/teknisk

I Tjenesten i dag

2018

Kultur

I Tjenesten i dag

Startes opp
kartlegging

Hverdagsrehabilitering ‐egenmestring ved aldring, sykdom og ulykker Økt fysisk aktivitet/opprettholde fysisk aktivitet for bedre
mestring av hverdagsaktiviteter

Løpende

Helse‐ og omsorg

Statlige ressurser

Pågående

Tilbud om sunn mat i oppvekstsektoren Frokost/lunch/kantine

Sunnere kosthold

Løpende

Skole‐barnehage og helse

I Tjenesten i dag

Pågående

Kommunedelplan for veg ‐ hovednett for sykkel Raufoss i samarbeid
med Statens Vegvesen. Ny plan som kommer til politisk behandling i
2017.

Økt fysisk aktivitet

01.07.2018

Teknisk/Plan

I Tjenesten i dag

Pågående

kartlegging av grøntareal ‐ nærlekeplasser ‐ hva skal til for å bedre
attraktiviteten på de?

Økt fysisk aktivitet

2019

Plan
/Kultur/eiendom/teknisk

I Tjenesten i dag

Startes opp
kartlegging

01.06.2018

Folkehelseforum

I Tjenesten i dag

Startes opp
arbeid i Ad hoc
gruppe

Løpende

Kultur/ frivillghetssentralen

01.06.2018

Kultur

Økt ressurs

Løpende

Plan

regionale

Pågående

Info kosthold til innbyggerne i kommunen ‐ Gamle Helsetorget ‐ arena Utarbeide konsept til bruk på friluftsfestival
for å vise folkehelse i kommunen under Friluftsfestivalen
Friskluftliv, markedsføring, kart ‐ hvordan bidra til lavterskelaktivitet i Økt fysisk aktivitet
nærmiljøet ‐ Stolpejakt m.m ‐ turforslag oppdatert med kortere turer.
Samarbeid med frivillighetssentralen som i Søndre Land kommune

Psykiske plager i
befolkningen er økende

Ressurser

Tidlig innsats i veiledning av sunne kostholdsvaner ‐ Helsestasjon ‐
Barnehage ‐ skole

Idrettsanlegg ‐ salg av usunne artikler ‐ fokus på sunnere alternativer Sunnere kosthold

Mental helse

Ansvarlig

Pågående

Sanitæranlegg badeplasser ‐ tiltak for å sikre tilfredstillende anlegg

Økt fysisk aktivitet

Connected living

Økt velvære

Tilbud om mat til hjemmeboende uten behovsprøving/bra
matkurs/veiledning huset

Sunnere kosthold

2018

Omsorg/Helse

I Tjenesten i dag

Pågående

FYSAK ‐ 1 time fysisk aktivitet daglig alle elever (5. og 7. trinn)

Økt fysisk aktivitet

Løpende

Skole

I Tjenesten i dag

Pågående

Kulturtilbud/aktivitet til alle ‐ Utstyrsbank

Økt fysisk aktivitet og bedret psykisk helse

01.06.2018

Kultur/ Frivillghetssentralen?

budsjett 2018

Starte
kartlegging

Fysisk aktivitet INTRO ‐ for flykninger

2 timer fysisk aktivitet per uke

2017

NAV

Økte ressurser NAV

Pågående

Fallforebygging ‐ Alle 78 åringer får tilbud om besøk av tverrfaglig
team og info om kost, aktivitet og fallforebygging

Økt fysisk aktivitet

Løpende

Omsorg/Helse

I tjenesten i dag

Pågående

Redusere og forebygge ensomhet, Sikre mestring ‐ mindre Psykisk stress
motvirke utenforskap, tilrettelegge
for meningsfylt tilværelse for
innbyggerne, utnytte frivillgheten
Handlingsveileder for oppfølging og samhandling rundt
gravide/foreldre og barn ‐ Circle of security ‐ modellkommune

Veiledning videregående skole/NAV ‐ oppfølging ungdomsteam m.m.

Tidlig innsats med støtte og veiledningssamtaler

2018

Tverrfaglig innsats ved bekymring

Mål om økt gjennomføring i videregående opplæring og
integrering i arbeidslivet

Brannforebygging ‐ Veiledning etter kartalgt behov ‐ samarbeid ved
kartlegginger

redusere branner ‐ økt trygghet

Ladeplasser trådeløse nettverk.

antall ladeplasser

Skole/Helse/barnehage
frivillige

Løpende

Helse‐ og omsorg

1. halvår 2018 ‐ mulig
videreføring

NAV

2019

Brann‐ og beredskap/Helse
og omsorg

Styrket
skolehelseressurs Pågående
statlige midler
Økte ressurser stalig
satsing

Pågående

Økte ressurser stalig
Pågående
satsing
I tjenesten i dag

01.jun.18

Plan/kultur

Oppstart 2018
I tjenesten i dag
Oppstart 2018

Flere farger på Toten, et ‐ kunst, ‐ kultur, ‐ og integreringsprosjekt.
‐ et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten kommuner

Gi totninger økt kunnskap og bevissthet om både egen
tradisjonskultur og tradisjoner innenfor sang og dans fra
andre kulturer som er representert på multikulturelle
Toten.

2018‐?

Kultur
Prosjektmidler fra
Under oppstart
Helsedirektoratet

Takle sosiale medier og digital hverdag

Foreldrekompetanse

Mange foreldre trenger økt
Fremme tiltak og gi veilednig til
kompetanse om hvordan en best foreldre
sikrer barna en god oppvekst

Småtrølltreff

Gjenomføre startmøter som planlagt

Startmøter barnevern

Gjenomføre som planlagt

Løpende

Nettvett ‐ bruk av data ‐ søvnproblemer

Økt kompetanse om hva som har betydning for barns
mentale helse

Løpende

Økt kompetanse om hva som har betydning for barns
mentale helse

2018

Styrket familieveiledning knyttet til helsesatsjon

Løpende

Kultur

I tjenesten i dag

Pågående

Helse

I tjenesten i dag

Pågående

Helse/Kultur/skole

I tjenesten i
dag/trenger økt
ressurs

Helse

Øremerkede statlige
ressurser

Pågående
Pågående

Handlingsplan folkehelse
2017 - 2020

