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FOLKEHELSEARBEID I MELØY
Vi har alle et ansvar for folkehelsearbeidet

• Barnehager, skoler, SFO

• Institusjoner

• Bedrifter

• Lag og foreninger

• Politikere

• Kommuneadministrasjon

• Brukerråd

• Enkeltindivider

Vi må sammen gjøre det enkelt å ta gode valg i Meløy.

Hvordan kan DU bidra?
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Folkehelse = samskaping

• Helsefremmende 
«tenkning» inn i alle 
tjenester

• Hvordan lykkes med 
det? 

• Nødvendig med god 
oversikt og medvirkning

• «What’s in it for me?»





• Innbyggerundersøkelse

• Videointervju – elever intervjuer elever – film

• Kartlegging av uteområdet ved bruk av farger 
– grønt der du liker å være, rødt der du ikke 
liker å være. Kommentarfelt.

• Gjestebud – mellomtrinn og ungdomstrinn

• Stand på nærbutikken og spørreskjema

• MED ungdom i fokus - fokusdag

• Folkemøte

5

Metoder for medvirkning



Fokus på god kommunikasjon med innbyggerne via hjemmeside



meloy.kommune.no/folkehelse



Facebook og Instagram



Innbyggerundersøkelse 
om bo- og nærmiljø
• Elektronisk 

undersøkelse via 
Episerver

Annonsering via facebook:

• Nådde ut til 3883 
personer

• 422 deltakere

• 259 kvinner og 163 
menn

Trekning av ett gavekort 
på kr. 1000 i premie





Meløy kommune på Youtube



https://www.youtube.com/watch?v=Ovsmc_q9IVw

Metode: videointervju og film laget av elevene i 
arbeidsgruppa ved Enga skole

Filmen:
• ligger på 

kommunens 
Youtube og 
facebook

• vist i 
kommunestyret 
og på folkemøte

https://www.youtube.com/watch?v=Ovsmc_q9IVw




Stand på nærbutikken



Studietur



Barn og unges stemme inn på kartet



Samarbeid med landskapsarkitekt







Engasjere bygda - folkemøte



Barn og unges stemme i kommunestyret





Uteområdet Ørnes skole



Samarbeid med MED ungdom i fokus



Du kan følge arbeidet på Facebook: MED ungdom i fokus 



Elevene ved Ørnes skole ønsker seg 

et mer fargerikt område med 

sitteplasser – og at det som er på 

området blir oppgradert.

Barn og unges stemme har nådd politikere, administrativ ledelse, rektor, 

vaktmester og ansatte ved skolen. 



Formålet er at 
barn og unge ser 
nytteverdi av å 
engasjere seg…

Medvirkning må gi 
resultater!







Arbeidet har også bidratt til 
medvirkningsprosesser i 
planarbeid, tjenester og 
ulike prosjekt



Avslutning av prosjektperioden og 
inspirasjon til veien videre

• Erfaringsseminar 
med Aslaug Tveit
«Gode nærmiljø i 
Meløy»

• Samarbeid med 
prosjektgruppa 
Meløy - tett på



Kunnskap og erfaringer fra prosjektet 
må leve videre

Foreløpige tanker om hvordan:

• Bedre kunnskap om planstrategi og planarbeid 
i alle tjenestene (seminar?)

• Utarbeide en medvirkningsstrategi

• Hvordan kan veilederen til Bodø hjelpe oss?

• Ungdomsrådet får kunnskap om gode 
medvirkningsmetoder



Vi vil at folk i Meløy 
stiller seg spørsmålet:

Hvordan kan jeg bidra til
medvirkning og 

helsefremmende samskaping?


