Prosjekttittel Øksnes kommune
”Oppdrift for Folkehelse i Øksnes”

Bakgrunn
Erkjent behov for styrking av plankompetansen på tvers i organisasjonen.
Behov for bedre og mer helhetlig koordinering av planarbeidet. Viktig bakteppe her er behovet for det
systematiske, langsiktige planarbeidet som kommunen skal ivareta i med utgangspunkt i
folkehelselovgivningen.
Ønske om å øke involvering og medvirkning fra innbyggerne i plan – og utviklingsarbeidet til
kommunen. Tar utgangspunkt i allerede vedtatt plan – og utviklingsarbeid i prosjektperioden.
Problemstilling
Kommunen trenger å bli bedre til å involvere sektorer på tvers i plan- og utviklingsarbeidet, og innbyggere.
Kunnskapsbehov på tvers når det gjelder å ha alternativer til det” tradisjonelle mønsteret og etablert praksis i
plan- og utviklingssammenheng. Erkjent behov for betydelig forbedringspotensiale som organisasjon. Mye
planarbeid vedtatt igansatt, tverrsektoriell involvering fra start i utviklings- og planprosesser. En forutsetning
for det lokalt forankrede folkehelsearbeidet.
Mål
Øksnes kommune som planaktør skal oppleves å være involverende og kompetente. Dette når det gjelder å
legge til rette for reelle og gode medvirkningsprosesser i plan- og utviklingsarbeidet i lokalsamfunnet.
I prosjektperioden prøve ut nye (for kommunens organisasjon) metoder for medvirkning i plan – og
utviklingssammenheng for videre bruk i planarbeid.
Målgrupper
Primærgruppe : Ansatte i organisasjonen på tvers, økt kunnskap om metoder for medvirkning
Sekundærgrupper: Innbyggerne i Øksnes som skal involveres og medvirke vedtatt plan – og utviklingsarbeid
mens prosjektet løper
Metoder (bestemt/ avklart pr. oktober 2017)
Gjestebud (gjennomført pilot 2 runder pr oktober 2017)
Barnetråkk (planlagt gjennomført siste kvartal 2017)
Digitale historiefortellinger (Planlegges nå eget kurs i metoden vinter 2018 ”på tvers”, så vil prosjekt-/
styringsgruppe ta valg om relevant planarbeid for utprøving)
Tiltak
Teste ut/ anvende utvalgte metoder knyttet an til vedtatt planarbeid i organisasjonen, som henger sammen
med hverandre og er relevante mtp nærmiljø mht involvering og medvirkning av innbyggerne
Kulturminneplan – Er gjennomført 2 runder med gjestebud , til sammen 170 involverte i forbindelse
med planarbeidet ihht prosjektplan. Ferdig utarbeidet plan til politisk behandling sein høst ultimo
desember 2017
Trafikksikkerhetsplan – testes ut før jul 2017 på den største 1-10 skolen (pilot på metode)
Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser (2018 – metoder ikke avklart)
Arealplan
Samarbeidsparter lokalt
Kystlag, historielag, velforeninger, museum, skolene – elevråd og FAU, ungdomsråd, flyktninger,
pensjonistforeningen, næringslivsforeningen, grenderåd mv.

