NÆRMILJØPROSJEKTET I DØNNA KOMMUNE
BAKGRUNN OG FORMÅL
Med å delta i utviklingsarbeidet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» ønsker
Dønna kommune å engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.
Nærmiljøet påvirker, helse, trivsel, mestring og hvordan vi har det. Nærmiljøet er en viktig
arena for helsefremmende og forebyggende innsats
Nærmiljøprosjektet i Dønna kommune har som prosessmål å utvikle og teste ulike
medvirkningsmetoder i befolkningen. Gjennom medvirkningen ønsker vi å innhente
kvalitative data om nærmiljøkvaliteter som enten fremmer eller hemmer helse og trivsel.
Dette vil gi oss et godt grunnlag for kommunale planprosesser og tiltak.
Prosjektmålet er å etablere en utendørs møteplass i kommunesenteret vårt, Solfjellsjøen, som
appellerer til og kan samle mennesker fra alle deler av befolkningen. Stikkord er blant annet
integrering, kulturforståelse, ungdommer, familier, innflyttere og identitet. Gjennom
medvirkningsmetodene får vi innspill om hvor befolkningen ønsker at møteplassen skal være,
og ikke minst hvordan den bør utformes.
Dette arbeidet passer inn under flere av de faglige perspektivene beskrevet av
Helsedirektoratet:

-

et arealperspektiv (som parker og grønnstruktur)
et psykologisk perspektiv (som møteplasser)
et sosialantropologisk perspektiv (som integrering og kulturforståelse)
et sosiologisk perspektiv (som gruppetilhørighet)

FORANKRING AV PROSJEKTARBEIDET
Dønna kommune har de senere år fokusert på og prioritert utvikling av lokalsamfunn og
styrking av folkehelse.
Det arbeides med å forankre folkehelse i kommuneplansystemet. Arbeidet med revidering av
kommunens samfunnsplan står for tur, hvor denne planen vil bli et sentralt virkemiddel for
samordning av prioriteringer, dialog, tiltak og folkehelsetiltak. I planleggingen for å sikre
befolkningen god helse tas hensyn til bakenforliggende påvirkningsfaktorer for helse, og her
er nærmiljø og lokalsamfunn et eksempel. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og
naturopplevelser ble revidert og vedtatt i 2015. I kommunedelplanene for Solfjellsjøen og
Bjørn er et av grunnelementene sammenhengen mellom nærmiljø og folkehelse, og dermed
også nødvendigheten av å legge til rette og bidra til utvikling av lokalsamfunnene.
Det er oppnevnt ei tverrfaglig prosjektgruppe som skal sørge for fremdriften i dette
utviklingsarbeidet. Formannskapet er styringsgruppe.
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STATUS 2.FASE, 2017
Det er gjennomført medvirkningsprosesser blant befolkningen, bearbeiding og analyse av alle
innspill fra medvirkningen.
Kort oppsummert ønsker Dønnas befolking en sentralt beliggende møteplass, med utforming
som legger til rette for naturopplevelser samtidig som den er en attraksjon i seg selv. Den skal
være en sosial møteplass med utgangspunkt for uorganisert aktivitet og møte mellom
mennesker på tvers av kulturell og sosial tilhørighet. Videre bør den være enkel å drifte og
tilgjengelig for alle.
FREMDRIFTSPLAN
En ting er å planlegge. Noe annet er å realisere planene. Dønna kommune har nå kommet til
det punktet hvor realiseringer står på dagsorden. Sentralt for utviklingsarbeidet er å skape
godt samspill mellom kommunen (kommunale vedtak, planer (politisk nivå) og den
kommunale organisasjonen) og befolkningen. Det ligger uforløst energi i ett slikt samarbeid.
Lykkes man en gang, så vil det gi positive erfaringer og inspirasjon til å gjenta suksessen. Det
viktige er å skape en suksess og positive ringvirkninger.
Høsten
Aktivitet
2017
Kommunikasjon og informasjon med befolkningen:
FB, Hjemmesider o.l
Navnekonkurranse
Politisk involvering og forankring bla. for å
opprettholde politisk interesse i form av orienteringer i
formannskap og deltakelse på arrangementer i regi av
nærmiljøprosjektet
Utarbeide og ferdigstille en plan for møteplass:
tegninger, budsjett og fremdriftsplan
Søke om midler og engasjere lag/foreninger til felles
dugnad for å realisere en møteplass
Deltakelse på prosjektsamlinger
Utarbeide sluttrapport og egenevaluering, frist 10.des
Kommunisere ut sluttrapport og evaluering
Erfaringer og kompetanse fra dette prosjektet skal
kunne overføres til utviklings – og planprosesser.

Vinter
2018

Vår
2018

Sommer
2018

Høst
2018

