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Tittel:
«Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».
Bakgrunn for prosjektet:
Prosjektet startet med at vi ønsket å teste ut konsept for å få innbyggerne involvert i etableringen av
det nye kultursenteret, Meieriet, i kommunen vår. Dette gjorde vi første prosjektår (2016). Andre
prosjektår (2017) har handlet om hvordan vi i større grad kan involvere innbyggerne i arbeidet med
ny kommuneplan samfunnsdel.
Mål:
Et godt nærmiljø med riktig grad av medvirkning, og et lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Delmål:


God kompetanse på medvirkning internt i organisasjonen



Et lokalsamfunn som har anledning til medvirkning



Det skapes gode resultater i fellesskap



Det er utviklet egnede metoder i medvirkningsarbeid



Kunnskap og erfaringer knyttet til medvirkning har overføringsverdi til annet
utviklingsarbeid



Det er utviklet verktøy for evaluering av metoder



Kommunen har kunnskap om hvordan folk har det i sine lokalsamfunn



Kommunen har kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel

Målgrupper:
Målgruppen i prosjektet er hele lokalbefolkningen og de ansatte i kommunen.
Metoder:
Vi har i hovedsak bruk vårt eget KOM INN–konsept og gjestebud som
medvirkningsmetoder. Videre har vi benyttet kvalitativ spørreundersøkelse på nett,
oppdrag til elevråd, besøk av barn og unge i kommunestyret og en politikerstyrt
Lokalsamfunnsturne.
Tiltak:
Det første prosjektåret har vi jobbet med et konsept vi har kalt KOM INN. Dette er
arrangementer der du både får lære, blir underholdt og får delta på idédugnad.
Caset vi tok utgangspunkt i var det nye kultursentret som skal åpne i sentrum på
nyåret. Prosjektet har en tredeling der vi ønsker å se på innhold i sentret, fuksjonen
i lokalsamfunnet og Meieriet kultursentret i et utvidet perspektiv
(byutviklingsperpsektiv).

Vi har gjennomført flere arrangement og kommet frem til konseptet KOM INN som
fungerer bra på noen tema (bibliotek, fritidsklubb, kulturskole, byutvikling).
KOM INN førte også med seg at vi på dugnad lagde en ny park i sentrum. KOM INN
ønsket vi at skal bli en del av driften til kultursentret, slik at vi kan fortsette å ha
arrangementer med ulike tema i framtiden.
I 2017 har medvirkningsarbeidet vært knyttet til kommunens pågående prosess med
å lage kommuneplanens samfunnsdel. Her har vi bl.a. benyttet kvalitativ
spørreundersøkelse på nett, oppdrag til elevråd, besøk av barn og unge i
kommunestyret og en politikerstyrt Lokalsamfunnsturne.
Samarbeidspartnere lokalt:
Elevråd
Lag og foreninger
Meieriet kultursenter
Politiske parti

