Oppsummering av folkemøtet i Lenvik (Botnhamn) 05.06.18

5 GRUPPER
34 STK

Forslag til organisering av nærdemokratiet i Senja kommune:

1. Inndeling
Det bør være et grendeutvalg i hver bygd, eller slå sammen to bygder der det er
hensiktsmessig.

2. Organisasjonsform
Ta utgangspunkt i de grendeutvalgsmodellene vi allerede har, og videreutvikle de til bedre
organisasjoner.
Ha en kontaktperson i kommunen.
Ha en lønnet leder, sekretær, eller administrator.
De som skal sitte i utvalgene må få opplæring.

3. Hvem skal sitte i nærdemokratiet?
Folk i fra nærmiljøet/bygda.
Det må være representanter fra alle aldre i utvalget.

4. Hvilke oppgaver skal nærdemokratiet ha?
Ta opp saker som gjelder bygda med kommunen. (Bindeledd)
Drive med utvikling til bygdas beste.
Rådgivende organ i forhold til kommune og administrasjon.
Høringsinstans i aktuelle saker.
Stå for organisering av dugnad i bygdene (Park, flagg, toalett, merke stier ol)
Organisere aktiviteter.

5. Er det viktig at nærdemokratiutvalgene har ressurser og gode rammer for å få gjort en
god jobb?
Ja, selvfølgelig.

Det bør være en lønnet leder i utvalgene, og
møtegodtgjørelse for de som er med.
Utvalgene må få bevilget driftsmidler, og ha en god økonomi.
Det må være gode kontaktpersoner i kommunene som samarbeider med de ulike
nærdemokratiutvalgene.

6. Ansatte i Senja kommune som følger opp nærdemokratiutvalgene?
Ja.
Kontaktperson som følger opp, og sørger for at utvalgene i bygdene blir hørt, og at det som
kommer av innspill og ønsker/behov blir vektlagt. Viktig også at utvalgene får tilbakemelding
på ting.

Utfordringer:
•

Infrastruktur; veier, internett, strøm

•

Bosetting i distriktene; bolyst, attraktivitet,

•

Desentralisering av helsetjenester

•

Forenkle saksbehandling av byggesaker/Lette på byråkratiet

•

Fornuftig tilbakeføring av verdiskapning i distriktene (Laksepenger)

•

Trafikksikkerhet

•

Legge til rette for turisme, for eksempel toaletter.

•

Rettferdig fordeling av godene mellom bygdene og byen.

•

Rekrutering, få ungdommen til å flytte tilbake til bygdene.

•

Bedre kollektivtransport tilbudet

•

Sysselsetting; opprettholde arbeidsplasser i distriktene

•

Beholde skoler og barnehager i distriktene

•

Skape fellesskapsfølelse i hele kommunen, at vi fungerer som en enhet

Muligheter/Senja 2031/visjoner:
•

Vi er blitt Norges mest attraktive sjømat - og reiselivskommune.

•

Vi har større gjennomslagskraft nasjonalt og regionalt når vi er en stor kommune

•

Vi har en profesjonell administrasjon.

•

Vi ønsker mulighet til å ta høyere utdanning i kommunen.

•

Helårsferge

•

Vi ønsker å bli en attraktiv kommune.

•

By og land = hand i hand

