Oppsummering av folkemøte i Senjahopen 16.04.18.

9 GRUPPER
40 STK.

Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune:

1. Inndeling.
På dette møte har det kommet fram en del forskjellige forslag. Noen foreslår å bruke
bygdeutvalg, mens andre mener man skal ha tverrpolitiske utvalg.
Noen mener at man skal lytte til folket gjennom folke- og myldremøter.
Utvalgene skal dannes i bygdene, innenfor de gamle kommunene.
Representantene skal velges fra politiske parti, lag, foreninger og næringer. Det er viktig at
alle interesser er representert.

2. Organisasjonsform.
Det kan være upolitiske bygdeutvalg, eller utvalg med politisk innflytelse.
De skal være støttespillerefor de folkevalgte.
Møte og talerett i kommunestyremøte, spesielt i saker som angår bygda.
De som er med i bygdeutvalget må være engasjert og villig til å legge ned innsats.

3. Valgordning.
Representanter til bygdeutvalgene velges av medlemmene/bygdefolket.
Det kan velges en leder i utvalgene som representerer utad. Det bør også være et styre.

4. Oppgaver.
Bygdeutvalgene skal gi innspill til konkrete saker/oppgaver.
Være en høringsinstans. Det er viktig at gruppen representerer alle interesser i
lokalsamfunnet. De skal også fremme saker som er viktig for bygda.
Være aktiv i å holde bygdas kultur- og fritidsaktiviteter i live. Bidra til trivsel og være
samlingsskapende. Bygdeutvalgene kan også være behjelpelig med å søke på midler. De skal
også være et bindeledd mellom lokalsamfunn og kommuneadministrasjon.

5. Økonomi.
Det bør være et kommunalt grunnbeløp som deles ut til de lokale bygdeutvalgene.
I tillegg bør det være mulig å søke på midler til prosjekt og aktiviteter.
Utvalgene må få midler til drift og møteaktivitet.

6. Dedikert ressurs.
Det bør være en kommunal administrativ koordinator i kommunen.
Det bør også være ansatt en kulturleder/konsulent ute i hver bygd, gjerne en som også bor der,
for å være bindeledd mellom bygd og koordinator.

Utfordringer:
•

Opprettholde de kommunale tjenestene ute i bygdene; skole, barnehage, sykehjem osv.

•

Å beholde, tilrettelegge og utvikle arbeidsplasser.

•

Rekruttering, få ungdom til å flytte tilbake, attraktivitet

•

Infrastruktur og kommunikasjon.

•

Tilrettelegge områder for næringsliv, være positive til nyetablerere

•

Legge til rette for boligbygging.

•

Legge til rette for turistnæring.

•

Motvirke sentralisering.

•

Tilbud til alle aldre

•

Få et engasjert nærdemokrati

•

Gode kultur og fritidstilbud i hele kommunen

•

Avstander – legge til rette for gode pendlermuligheter om man ikke kan arbeide i
distriktet.

•

Sikre politisk innflytelse fra bygdene i utkanten.

•

Økonomi.

•

Sikre god kompetanse i hele kommunen.

Senja 2032/Visjoner:
•

Vi får bo nært hjemme når vi blir gammel.

•

Vi har fått flere arbeidsplasser i kommunen, på grunn av teknologi

•

Vi har bedre kollektivtransport tilbud

•

Vi har fått mye bedre infrastruktur.

•

Vi er en barnevennlig og trygg kommune å bo i.

•

By og land, hand i hand.

•

Det er like tilbud i hele kommunen.

•

Vi har fått beholde arbeidsplasser og kommunale tjenester i bygdene

•

Vi har blitt flere innbyggere- befolkningsvekst.

•

Vi er en veldig rik kommune.

•

Vi har bygder med liv og røre.

•

Senja er en attraktiv kommune.

•

Pendlerbuss som går begge veier.

•

Kommunene fremstår med en felles identitet- alle innbyggerne føler tilhørighet til den
nye kommunen.

•

Godt tilrettelagt for turisme.

•

Vi har frisk luft og rent vann.

