Sandneselva mi
Alstahaug kommunes arbeidstittel i prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Om prosjektet
Prosjektet Sandneselva mi går ut på å involvere innbyggerne i å utvikle helsefremmende boog nærmiljø. I prosjektet skal vi utvikle et bynært friluftsområde (område ved Sandneselva) til
en møteplass som appellerer til, og kan samle, mennesker fra alle deler av befolkningen.
Prosjektmidlene brukes ikke til konkrete tiltak (f.eks skoging, grusing, benker osv.) men til
prosessen med å få innbyggerne med i planlegging. Medvirkning og nærmiljø er stikkord i
dette prosjektet og kommunen skal være med på:
 å utvikle og prøve ut metoder for medvirkning i kommunale planprosesser
 å øke kunnskapen om hva som kan bidra til livskvalitet og trivsel i nærmiljøet (jf.
folkehelseloven §5c).
I løpet av prosjektperioden skal det utarbeides en detaljert tiltaksplan for utvikling av området
ved Sandneselva med bakgrunn i de innspillene vi får fra befolkningen. Det skal også jobbes
med intern kompetanseheving når det gjelder metoder for medvirkning og hvordan få til god
medvirkning i kommunale planprosesser. Parallelt med utforming av plan for området jobber
prosjektgruppa med å finne intern og ekstern finansiering for realisering av de prioriterte
tiltakene.
Bakgrunn
Ekskludering fra samfunnsarenaer, stigmatisering og manglende fellesskapsfølelse er det
motsatte av god integrering. Integrering er ikke bare viktig i forbindelse med bosetting av
innvandrere, men kan også spille en rolle for samfunnets ivaretakelse av mennesker med
nedsatt funksjonsevne, ulike diagnoser og sosiale ferdigheter. Integrering er nødvendig for å
skape tilhørighet, slik at samfunnet fungerer som en samlet enhet, og motvirker utvikling av et
samfunn preget av sosial ulikhet. I 2015 startet arbeidet med å utarbeide en overordnet plan
for alt integreringsarbeid i Alstahaug kommune, gjennom et tverrfaglig og tverrsektorielt
arbeid, basert på gjensidig ansvar, langsiktig tenkning og samarbeid. Integreringsplanens
fokusområder er: individuell tilpasset arbeidserfaring, møteplasser og universell utforming av
friluftsområder.
I prosjektet Sandneselva mi vil det fokuseres på møteplasser og universell utforming av
friluftsområder. I arbeidet vil det å engasjere lokalbefolkningen i utforming av møteplasser stå
sentralt. Erfaring og kunnskap som prosjektgruppa får fra disse medvirkningsprosessene skal
brukes til å øke kompetansen innad i egen organisasjon om metoder for medvirkning og
medvirkning i kommunal planprosess.
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Mål
Overordnede mål for prosjektet:
 Bedre folkehelsen i Alstahaug kommune ved å motvirke utviklingen av økte sosiale
forskjeller i kommunen.
 Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø
 Etablere møteplasser som appellerer til, og kan samle, mennesker fra alle deler av
befolkningen
 Øke kunnskapen om hva som kan bidra til livskvalitet og trivsel i nærmiljøet (jmf.
Folkehelseloven §5c)
Delmål:
 Utarbeide en detaljert prosjektplan for friluftsområdet ved Sandneselva.
 Involvere lokalbefolkningen i en planleggingsprosess knyttet til området rundt
Sandneselva
 Prosjektplanen skal være ferdig utarbeidet innen utgangen av 2018
 Oppruste eksisterende sti langs Sandneselva til universell utforming i løpet av
prosjektperioden.
 Gjennomføre noen andre miljøtiltak i løpet av prosjektperioden samt sette fokus på
eksisterende kulturminner innenfor planområdet.
 Kompetanseheving blant kommunalt ansatte om medvirkningsprosesser og
medvirkning
Metode og samarbeidspartnere
Målet med metodebruken i prosjektet har vært å få medvirkning fra barn og unge, beboere i
området og innvandrere. Det er benyttet forskjellige metoder i de tre målgruppene. For å nå
disse målgruppen har vi samarbeidet med skole, voksenopplæring og frivilligsentralen i
gjennomføring av medvirkningsaktiviteter.
Spørsmål som er brukt som utgangspunkt for gjennomførte aktiviteter:
 Hva liker du best med området rundt Sandneselva?
 Hva kan gjøres for at du skal bruke området mer?
 Har du forslag til konkrete tiltak som kan gjøre området mer attraktivt?
Gjennomførte aktiviteter
Så langt i prosjektet har vi fått innspill til utvikling av turområdet langs Sandneselva gjennom
følgende aktiviteter:
 Tett samarbeid med Sandnes barneskole. De har blant annet hatt Sandneselva som
tema på Kulturuka i fjor.
 Utforming av logo gjennom tegnekonkurranse ved Sandnes barneskole
 Spørreundersøkelse blant beboere på Sandnes
 Befaring/idevandring med formannskapet
 Idevandring med voksenopplæring
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