Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Hattfjelldal Kommune
Bakgrunn:
Hattfjelldal kommune er en liten kommune med ca. 1500 innbyggere. Kommunen har en
spredt bosetningskultur med flere grender. Mesteparten av innbyggerne bor derimot i sentrum
av Hattfjelldal. I 2002 ble Hattfjelldal frivilligsentral etablert hvor målet er å arbeide for å
aktivisere organisasjoner og enkeltpersoner i frivillig arbeid i Hattfjelldal kommune. Det er
mange frivillige organisasjoner, lag og foreninger i kommuner, men kommunen har den siste
tiden hatt lite oversikt og samarbeid med disse.
Formålet med dette prosjektet er derfor å få bedre oversikt over de frivillige og skape en
samarbeidsplattform mellom kommune, lag og foreninger og innbyggere. Dette for å skape
bredt engasjement i befolkningen og bidra til at nærmiljøet vårt utvikles i fellesskap.

Problemstilling:
Kommunen har per i dag ikke et universelt utformet nærturmål i tilknytning til Hattfjelldal
sentrum. Det er derfor ønskelig å bruke dette prosjektet til å få realisert dette.

Mål:






Skape engasjement og deltagelse hos kommunens innbyggere i kommuneplanlegging
Finne gode tiltak som fremmer folkehelse for alle i kommunen.
Bedre samarbeid mellom kommune og lag og foreninger, samt andre med engasjement
for lokalsamfunnet.
Informasjon og opplæring til lag og foreninger i å søke prosjektmidler.
Bedre kunnskap om hvordan folk har det i lokalsamfunnet og hva som bidrar til økt
livskvalitet og trivsel.

Målgruppe(r):
Målgruppen er hele befolkningen, men nærturområdet skal være spesielt tilrettelagt for
barnefamilier, funksjonshemmede og eldre som ikke kan benytte seg av allerede eksisterende
turområder.

Metoder:
«Gjestebud», spørreundersøkelse og noen form for idémyldring bland ungdomer. Gjestebud
og nettbasert spørreundersøkelse for å få innspill til hva innbyggerne i kommunen ønsker av
slik turmål og hvilket turmål som skal utvikles. Når man har funnet turmålet brukes
idémyldring for å finne ut hvordan ungdommene i området ønsker å utvikle området.

Tiltak:





Lage oversikt over lag og foreninger i Hattfjelldal
Lage en samarbeidsplattform mellom kommune, lag og foreninger og innbyggerne
Holde kurs i å søke tilskuddsmidler til frivillige og kommunalt ansatte - Gjennomført
Utforme et universelt utformet nærturområde ut i fra innbyggernes ønsker

Samarbeidspartnere lokalt: Frivillighetssentralen

Oversikt over oppdateringer 2017:
Metoder:
Gjestebud ble komplettert med en nettbasert spørreundersøkelse.
Metoden «Co-creation» blir byttet ut til noen form for idémyldring blant ungdommer.

Tiltak:
Kurs i å søke tilskuddsmidler ble gjennomført i 2017.

