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Rådhuset Lyngdal
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Dato/tid:

12.6 kl. 12-14

Referent:

Linn Gyland

Tilstede: Linn Gyland (Lyngdal kommune), Mona Aspvik (Farsund kommune) Silje D. Gilje (Flekkefjord kommune) Linda B.
Snartemo (Hægebostad kommune) Marie Solvik (samhandlingskoordinator fra 1/8)
Forfall: Randi Larsen (Kvinesdal kommune) og Ingeborg Selma Kvæven (Sirdal kommune)

Velkommen til Marie, som deltok i forkant av at hun tiltrer som samhandlingskoordinator i August.

1.

Prosjektplan folkehelse og levekår fase 3
Prosjektplan ligger ved. Innspill til planen sendes Linn innen 20. august. Revidert
prosjektplan foreligger innen 1. sept.

2.

Handlingsplan folkehelse og levekår- revisjon

Ansvar
Linn

Ansvar

Handlingsplanen rullerer og det er behov for oppdateringer og endringer. Mye er vi
i gang med, og mye er kontinuerlige oppgaver. Fagutvalget ønsker å ta initiativ til
Alle
en satsing mot levevaner hos barn og unge. Dette på bakgrunn av at
overvekt/fedme er et stort problem i mange av kommunene. Dette kan forankres i
tre av tiltakene beskrevet i handlingsplan for folkehelse (T2,T5 og
T9).Representanter i fagutvalget tar kontakt med leder for skole/barnehage
/helsestasjon/kommunalsjef eller hvem som er mest aktuelt for å høre hva deres
oppfatning av behov er.
Medlemmer i fagutvalget sender et kort notat til Linn hvor kommunenes ønsker,
behov og muligheter knyttet til en intervensjon for bedre levevaner hos barn og
unge i kommunene.
3.

4.

Folkehelseprogrammet
Helsenettverk Lister har sendt en felles søknad knyttet til BTI som ramme, med 3
spesifiserte arbeidspakker (kompetanseheving, overvekt og psykisk helse i
skolen). Lyngdal har sendt egen søknad sammen med Audnedal, og Sirdal har
sendt egen.

Linn

Årshjul statistikk

Ansvar

Det har vært meldt inn som behov om å samarbeide knyttet til statistikk. Nå har de
fleste kommunen oppdatert oversiktsdokument, men det er interesse for å
samarbeide når det er på tide med ny runde.
Når resultatene fra prosjektet «folkehelse og levekår i Lister-fase 3» foreligger kan
vi fokusere på oversikt, statistikk og analyse.

