Retningslinjer for
TILSKUDD TIL FOLKEHELSEFORMÅL

Definisjon:
Med folkehelseformål menes tiltak som
- kan fremme befolkningens helse og trivsel
- kan forebygge utvikling av helsesvikt og/eller sosiale problemer
- kan redusere ulykker som kan føre til personskader
- bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller
- fremmer utvikling av gode sosiale og miljømessige forhold
Tilskuddsordningen er forankret i folkehelselovens § 4 som lyder:
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk
og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal
utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning
skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for
samarbeid med frivillig sektor.

Formål:
Tilskuddsordningens overordnede mål er å støtte aktivt opp under befolkningens fysiske og
psykiske helse.
Hvem kan søke:
Frivillige organisasjoner, næringslivsorganisasjoner, sammenslutning av private personer og
private bedrifter kan søke.
Hva det kan søkes om:
Det kan søkes om tilskudd til investering eller drift av tiltak som for eksempel
-

vil øke befolkningens fysiske aktivitet
vil stimulere folk til å møtes
er rettet mot utsatte grupper blant for eksempel eldre, funksjonshemmede,
barn/ungdom, psykisk syke, innvandrere, rusmisbrukere, ensomme og ressurssvake.
kan styrke frivillige organisasjoners evne til å ta del i folkehelsearbeidet.
kan legge til rette for og stimulere til friluftsliv og naturopplevelser
kan fremme gode kostholdsvaner
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Søknader som retter seg mot barn og ungdom vil bli prioritert
Det kan som hovedregel ikke søkes om tilskudd til oppfølging for flere år
Tildeling:
Kulturutvalget foretar tildeling
Rapportering
Prosjekter skal som hovedregel være gjennomført innen ett år etter tildeling. Støtte utbetales
ved dokumentert oppstart av tiltaket som er gitt støtte. Innen ett år etter utbetalt støtte skal det
foreligge rapport og regnskap for gjennomført tiltak.

Krav til søknadens form og innhold:
Søknad fremmes på fastsatt skjema som kan hentes fra kommunens hjemmeside eller få
utlevert/tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg.
Utlysning:
Tilskuddsordningen vil årlig bli utlyst på kommunens hjemmeside og i Helgeland
arbeiderblad med søknadsfrist 15.03.

