AKTUELLE PLANER
Hovedområder for Røros
kommune Folkehelsearbeid
Barn og unge

Strategier

Planer

-Styrke fokuset på barn og unge som ikke fanges
opp av idrett og organisert aktivitet
-Legge til rette for at alle sikres mulighet for
bevegelse og fysisk aktivitet

Stedsutvikling

-Styrke innsatsen på gode uteoppholds- og
lekeområder
-Legge til rette for gangavstand mellom daglige
gjøremål
-Legge til rette for sosiale møteplasser i
nærmiljøet.

Kommuneplanens samfunnsdel (2016- 2028)
Kommunedelplan for kultur (2017- 2029)
Ruspolitisk handlingsplan (2016- 2020)
Tiltaksplan for ungdom, psykisk helse- og rus (2016- 2020)
Virksomhetsplan for helsestasjonen og skolehelsetjenesten
Handlingsplaner for barnehager og skole
Kommuneplanens samfunnsdel (2016- 2028)
Kommunedelplan for kultur (2017- 2029)
Kommunens arealplan (under revidering)
Klima og energiplan (under revidering)
Reguleringsplaner
Boligpolitisk handlingsplan (under revidering)

Bedre inkludering

-Bedre inkludering av tilflyttere og flyktninger
-Synliggjøring av andre kulturer
-Skape arenaer som tar opp temaer som
åpenhet, inkludering og tilhørighet.

Strukturering og forankring

-Etablere strukturer og rutiner for kontinuerlig,
tverretatlig samarbeid om folkehelse
-Løfte folkehelse fra sektorhensyn til integrert
del av et helhetlig samfunnsperspektiv,
innarbeide folkehelse i eksisterende planverk
-Vektlegge informasjon og forebygging,
herunder forebygging av ulykker
-vektlegging av miljørettet helsevern.

Kommuneplanens samfunnsdel (2016 – 2028)
Kommunedelplan for kultur (2017 – 2029)
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2014- 2017)
Boligpolitisk handlingsplan (under revidering)
Temaplan for næring (2018- 2029)
Kommuneplanens samfunnsdel (2016 - 2028)
Folkehelseplan (2017- 2027)
Kommunedelplan for kultur (2017- 2029)
Temaplan for næring (2018- 2029)
Kommunens arealplan (under revidering)
Klima- og energiplan (under revidering)
Boligsosial handlingsplan (under revidering)
Omsorgsplan for Røros kommune (oppstart i 2018)
Virksomhetsplaner og handlingsprogram

Friluftsliv

-Stimulere til økt bruk av natur- og
friluftsområder

Eldre

-Stimulere til økt selvhjulpenhet
-Satsing på helsefremmende- og forebyggende
tiltak for eldre
-Stimulere til frivillig innsats og deltagelse blant
eldre

Kommuneplanens samfunnsdel, 2016- 2028
Kommunedelplan for kultur, 2017- 2029
Kommunens arealplan, under revidering
Klima- og energiplan, under revidering
Trafikksikkerhetsplan, 2016- 2020
Omsorgsplan for Røros kommune, påstartes i 2018
Kommunedelplan for kultur, 2017- 2029
Kommunens arealplan, under revidering
Boligsosial handlingsplan, under revidering

