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Kommunens medvirkningskomite
Medvirke til at innbyggerne får mulighet til å åpen dialog med politiske
og kommunale ledere om lokale forhold planer og muligheter. Arbeide
skal involvere og mobilisere lokalbefolkningen i målrettede prosesser for
å bevare miljø og helse.”
Komiteen i Spydeberg kom i gang i 1997 og har 4 møter årlig. Her møter
ordføreren og de 2 politiske lederne for hovedkomiteene representanter
for lag og foreninger, frivillighetssentral, menighetenes fellesråd og
lensmann. Komiteen har hatt en åpen dialog om hvilke forebyggende mål
og tiltak som kommunen bør rette fokus på.

Mandat
Mål
Målgruppe

Aktivitet, utfordringer

”Folkehelsekomite i Spydeberg”

FH-komiteen er i første omgang rådgivende og er blitt et drøftingsforum.
Ordfører er komiteens leder og folkehelserådgiver er sekretær.
Møteinnkalling og saksliste sendes ut i forståelse mellom leder og
sekretær. Saksbehandlingen er begrenset med korte og konsise protokoller
med konklusjoner. Administrative ledere kommer i møtene på innkalling
eller når de har meldt opp en sak. Nye aktiviteter er flere ganger lansert i
møtet av representantene.
Kort vei fra ide til handling. Drøftingsorgan hvor lag og foreninger gis
informasjon og kan ta med dette til sine foreninger og medlemmer.
Aktiviteter og forslag kan også fremmes.
Kommuneplanen for Spydeberg - har satt opp medvirkning i fokus.
Kommunedelplan for Lokal Agenda 21. Folkehelseavtalen og
folkehelseprogrammet. Stortingsmelding 16 ”Folkehelsemeldinga”.
Ref.sak til politiske nivå. Et verktøy er utviklet, vurdert som svært positivt
og skal fortsette. En aktivitet som er planlagt for å få til medvirkning og
aktive innbyggere.
Er omtalt i erfaringsrapporter om folkehelsearbeidet og i kommunens
årsmelding http://www.spydeberg.kommune.no/
Aktiviteter var de første årene også å yte tilskudd til forebyggende
prosjekter via tilskudd fra Folkehelseprosjektet i Østfold.
Gunnar Hjorthaug.
Spydeberg kommune, Stasjonsgt. 35 1820 Spydeberg. Norge
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