Program for folkemøte/workshop 25. mai 2019
Tema: FOLK OG FRAMTID I ØKSNES
Disse temaene fra planprogrammet berøres i workshopen:
1 Befolkningsutvikling/Folk
3 Oppvekst
4 Kultur Idrett og friluftsliv
5 Et inkluderende samfunn
6 Helse og livskvalitet
11 Arealstrategi
Dagsprogram:
Velkommen og innledning ved ordfører, rådmann og prosessleder
Orientering om arbeidet med samfunnsdelen, noen fakta om dagens situasjon, kjente
utfordringer i samfunnet, pågående planer etc.
Orientering om arbeidsform/metodikk i workshopen.

Kaffepause
Gruppearbeid om nåsituasjon
Spørsmål for gruppearbeidet:
(Alle gruppene svarer på oppgave 1 og 2, og velger i tillegg to til tre oppgaver å jobbe med.)
1. Hvordan oppleves det å bo i Øksnes i dag? (Sterke og svake sider)
2. Hvordan oppleves situasjonen for barn og unge i dag? (Sterke og svake sider)
o

Stikkord: Sosial kontakt/venner og nettverk, sosiale media, trygghet/mobbing,
steder å treffe andre, lekeplasser, fritidstilbud, framtidsutsikter, møteplasser
mellom eldre og yngre

3. Hvordan oppleves situasjonen for eldre i dag? (Sterke og svake sider)
o

Stikkord: Sosial kontakt, aktiviteter, helsetjenester, trygghet, transporttilbud,
fremkommelighet for rullestolbrukere, møteplasser mellom eldre og yngre

4. Hvordan oppleves situasjonen mht organisert idrett i dag? (Sterke og svake sider)
o

Stikkord: Arenaer, hallkapasitet, tribuneanlegg, utnyttelse av anlegg,
støtteordninger, økonomi, rekruttering av frivillige, utvalg/tilbud, tilgjengelighet

5. Hvordan oppleves situasjonen mht kulturtilbud og -aktiviteter i dag? (Sterke og svake
sider)
o

Stikkord: Arenaer, øvingslokaler, økonomi, rekruttering av frivillige,
tilbud/utvalg, tilgjengelighet

6. Hvordan opplever vi dagens situasjon mht arealer for utendørs aktiviteter og
friluftsliv? (Sterke og svake sider)
o

Stikkord: Utfartssteder, parkering, merking løyper, informasjon, aktivitets- og
lekeplasser, universell utforming, parkanlegg

Nåsituasjon – oppsummering i plenum v. prosessleder

Matpause!
Gruppearbeid om fremtidsønsker
Spørsmål til gruppearbeidet:
(Alle gruppene svarer på oppgave 1 - 3, og velger i tillegg to til tre oppgaver å jobbe med.)
1. Hvordan kan vi se for oss at tettstedene og bygdene i Øksnes utvikles videre som
bomiljøer? Beskriv 3 scenarier: 1) Skrekkscenarie – «slik vil vi ikke ha det», 2)
Drømme-/ideell løsning, 3) Slik vi tror det kan bli.
2. Hvor og hvordan kan vi se for oss satsing på tur- og rekreasjonsområder? Har vi
områder/arealer i Øksnes kommune som bør vernes som frilufts- og
rekreasjonsformål – både på land og i havet?
3. Hvordan ønsker vi at kulturtilbud skal utvikle seg? (Sang, musikk, kunst, teater,
kulturhistorie mm) Beskriv 3 scenarier: 1) Skrekkscenarie – «slik vil vi ikke ha det», 2)
Drømme-/ideell løsning, 3) Slik vi tror det kan bli.
4. Hvordan ønsker vi at idrettstilbud skal utvikle seg? (Breddeidrett, eliteidrett,
innendørs- og utendørs idrett) Beskriv 3 scenarier: 1) Skrekkscenarie – «slik vil vi ikke
ha det», 2) Drømme-/ideell løsning, 3) Slik vi tror det kan bli
5. Hvilke tiltak/anlegg ønsker du for utendørs fysisk aktivitet? Hvor ønsker du at disse
planlegges?
6. Hvor og hvordan kan vi se for oss anlegg for sport?
7. Utdanningstilbud – for ungdom, voksne, tilflyttere og andre– er det tilbud som mangler
eller bør styrkes?
8. Hvor vil du at det tilrettelegges for sosiale møteplasser utendørs for både barn,
voksne og eldre?
9. Hvordan kan vi se for oss forbedring av situasjonen for folk med
funksjonsnedsettelser/alvorlig hjelpetrengende i fremtiden?
10. Hvordan kan det tilrettelegges for å fremme egen helse i fremtiden?
11. Hvilke forbedringer ønsker vi oss i helsetjenestene?
12. Hva skal til for at Øksnes kan bli et mer inkluderende samfunn?
Fremtidsønsker – oppsummering i plenum v. prosessleder
Oppsummering av dagen – hvordan brukes resultatene?

