Oppsummering av folkemøtet på Medby 23.04.18

7 GRUPPER.
80 STK.

Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune:

1.

Inndeling.

De fleste gruppene mener at man skal ha lokale utvalg/bygdelag/grendeutvalg i bygdene.
Nord Senja modellen er nevnt flere ganger.
Viktig at alle blir hørt. Tilhørighet og identitet er to viktige punkter.

2.

Organisasjonsform.

Noen foreslår at utvalg fra flere bygder møtes i en større gruppe jmf. Nord Senja modellen.
Andre foreslår at hver bygd eller område har sitt lokale grendelag/utvalg. Representanter fra
ulike lag, foreninger, næringsliv og ungdomsråd skal stille med representanter i dette
grendelaget/utvalget. Dette grendelaget/utvalget blir som en paraplyorganisasjon for
bygda/området.

3.

Valgordning.

Lag, foreninger, næringsliv og ungdomsråd velger sin representanter på årsmøte eller
generalforsamling. En fordel om representantene sitter mer enn 1 år- for å skape kontinuitet i
grendelaget/utvalget.
De som sitter i grendelaget /utvalget bør ha lyst, og ha interesse og engasjement.

4.

Oppgaver.

Oppgaver som dette grendelaget/utvalget bør ha er blant annet å være en forlenget arm
mellom bygdefolket og kommunen (administrasjonen og kommunestyret). De skal være en
samarbeidspartner med kommunen og næringsliv.
De skal også være en høringsinstans i saker som er aktuelle for lokalsamfunnet.
De skal jobbe med små og store saker som gjelder for bygda og nærområdet.
De skal drive lokalt utviklingsarbeid, og jobbe til beste for nærmiljøet.

De skal jobbe for felleskapet, og fange opp folkemeininga i si bygd.

5.

Økonomi.

Mange av gruppene mener at det skal være en grunnstøtte til grendelagene/utvalgene.
Denne grunnstøtten skal bl.a brukes til å drifte utvalgene, dekke møter og reiser.
Grunnstøtten kan også brukes til behov eller trivselstiltak i bygda.
Flere av gruppene mener også at det bør være midler de enkelte lokalmiljøene kan søke på.
Til prosjekt, trivselstiltak eller aktiviteter.

6.

Dedikert ressurs.

Gruppene mener at det bør være ansatt noen som følger opp og hjelper de ulike
grendelagene/utvalgene. Enten en i kommuneadministrasjonen, eller ulike personer som
jobber og bor i den enkelte bygd.
Denne ansatte skal ivareta nærdemokratiet og være en støtte eller pådriver i arbeidet.

7.

Annet

Det er viktig at alle er med ; menn ,kvinner ,unge og gamle.
Man må føle at man blir hørt.

Utfordringer:
•

Sikre bosetting i utkantene. Befolkningsutvikling og rekruttering av unge.

•

Ta vare på de ressursene vi har.

•

Legge bedre til rette med kollektivtransport. ( buss, hurtigbåt og ferge )

•

Opprettholde tjenestetilbudet med skole, barnehage ,lege, sykehjem, teknisk osv i alle
bygdene.

•

Infrastruktur – bedre veier, trygge tuneller, rassikring, fiberutbygging osv.

•

Gode fritidstilbud/aktiviteter.

•

Avstand til kommuneadministrasjon

•

Utdanningsmuligheter ( flere videregående skoler og mulighet for høyere utdanning
via Studiesentret/desentralisering ) Og utdanning tilpasset næringsliv og behov i
regionen.

•

Beskytte sårbar natur på Senja jmf. Turisme/ sikre en bærekraftig utvikling.

•

Gode jobbmuligheter i hele kommunen.

•

Integrering av nye landsmenn/flerkulturelt samfunn.

•

Oppgradering av skoler og sykehjem ute i distriktet/bygdene.

•

Næringsutvikling ( både eksisterende og ny)

•

Økonomi.

•

Boliger til alle. ( unge og gamle)

Muligheter:
•

Ungdomsklubb/møtested for unge

•

Restaurant/bar

•

Dyreklinikk

•

Større og mer bærekraftig kommune

•

Bredere og større kompetansemiljø

•

Slagkraftig kommune.

•

Fiskerinæringa er superviktig.

•

Flere utdanningsmuligheter rettet mot behov i regionen.

•

Best på sjømat

•

Kompetanseutveksling mellom ulike enheter. Kopetansepersonell kan ha ambulerende
virksomhet i hele kommunen. (for eksempel dansepedagog, teaterpedagog i
kulturskolen)

•

Verdiskapning.

Senja 2032:
•

130.000 innbyggere.

•

En sammensveisa kommune fordi vi har «spillt» hverandre god.

•

En attraktiv kommune for ungdom å arbeide og bo i.

•

De gamle kommunehusene er bygd ut for å gi plass til tjenester (private og
kommunale) «Veksthus»

•

Fortsatt lys i husan i bygdene.

•

Ungdommen kommer tilbake.

•

Bærekraftig næringsliv

•

Eiendomsskatten er borte.

