Sømna kommune

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som
fremmer folkehelse 2016-2018
Bakgrunn for prosjektet:
Helsedirektoratets sjekkliste for kommuner som vil skape gode nærmiljøer og de viktigste
utfordringene til kommunen som fremkommer av dokumentet «oversikt over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer Sømna kommune 2016». Prosjektet knytter seg til revideringen av
kommuneplanen (samfunns- og arealdel) og vil ta utgangspunkt i våre utfordringer i den videre
prosessen med å involvere innbyggerne.

Mål for prosjektet:
Godt nærmiljø og lokalsamfunn som bidrar til god folkehelse og øk økt bosetting.
Delmål:

o
o
o
o
o

Administrasjonen har gjennomført ulike former for medvirkning og fått styrket sin
kompetanse på området.
Det er en økt kompetanse om plan som styringsverktøy, både blant administrasjon og
politikere. Kommunen har styrket kompetanse på å knytte kunnskap til handling.
Det er vedtatt en frivillighetsmelding/politikk for å styrke samarbeidet med frivillige
organisasjoner.
Erfaringer og kunnskap knyttet til medvirkning vil ha overførselsverdi til andre planer og
prosjekter.
Kommunen har kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel

Metode:
Gjestebud, kafèdialog, sosiale medier, agenda days, barnetråkk, MED, grendemøter i «ny form».
Kommunen har eldreråd og ungdomsråd og vi arbeider for å etablere gode rutiner for å sikre
systematisk og reell medvirkning fra disse.
I prosessen med revidering av kommuneplanen har vi prøvd ut ulike medvirkningsformer, blant
annet gjestebud. Vi ser det hensiktsmessig å prøve ut også andre former i det videre arbeidet med
handlingsdel og arealdel. Dette for å nå «alle». I tillegg skal vi være aktiv på sosiale medier, benytte
barnetråkk, samt se på mulighetene for å åpne opp for dialog på sosiale medier.

Målgruppe:
En revidering av kommuneplanen er omfattende og tar for seg mange områder. Målgruppen i
prosjektet er hele lokalbefolkningen.

Tiltak:
Kartlegging av frivilligheten og utforme kommunal frivillighetspolitikk, kurs i ulike
medvirkningsmetoder for administrasjonen, kurs i plankompetanse, etablere gode rutiner for å ha et
løpende oversiktsdokument, deltakelse på aktuelle kurs, gjennomføring av lokale
medvirkningsopplegg, utvikle rutiner for god kommunikasjon og systematisk samarbeid med
kommunens ungdomsråd og eldreråd, evaluering underveis og ved prosjektslutt.

Samarbeidspartnere:
Ungdomsråd, eldreråd, Frivilligsentral, lag og foreninger.

