Oppsummering av folkemøtet på Skaland 24.04.18

8 GRUPPER
46 STK.

Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune:

1.

Inndeling.

Litt varierte innspill, men noen mener man skal fortsatt benytte seg av folkemøter for å
engasjere befolkningen.
Andre foreslår grendeutvalg delt inn etter de gamle kommunene eller skolekretser.
Utekontor, hvor kommunene kommer ut til bygdene 1 gang pr måned er også foreslått.

2.

Organisasjonsform.

Ikke politisk sammensatte grendeutvalg /stedsutviklingsutvalg som består av representanter
fra lag, foreninger, næringsliv.

3.

Valgordning.

De ulike lag, foreninger og næringsliv, evt andre grupper, velger inn sine representanter.
Representantene skal representere sin gruppes interesser, men også folket.
Det bør være vedtekter for utvalgene.

4.

Oppgaver.

Grende-/bygdeutvalgene skal være en høringsinnstans.
De skal være med å bygge og beholde bygdekulturen.
De skal drive med stedsutvikling, sørge for aktivitetstilbud og forskjønning av nærområder.
Utvalgene skal ha beslutningsmyndighet i enkelte saker.
Være med å skape bolyst, koordinere, inspirere og aktivisere.

5. Økonomi.
Det må være faste overføringer til den enkelte bygd /grendeutvalg.
Nevnte summer er mellom 100.000 – 500.000.

I tillegg bør det være en pott eller et fond, hvor man kan søke på midler til ulike prosjekter
eller aktiviteter.

6. Dedikert ressurs.
Det må være ansatte i kommuneadministrasjonen som har som hovedoppgave å følge opp
stedsutvikling og grendeutvalgene.
Personen skal inspirere og koordinere, og bistå med råd og hjelp.
Kanskje bør det være flere som har en slik rolle, og de skal bo lokalt ute i distriktene.

Utfordringer:
•

Være en VI kommune.

•

Sørge for et godt nærdemokrati.

•

Skape tillit til/ og i folket for ny kommune og endringene som kommer.

•

Bygge et godt politisk lederskap. Klare å skape en god kultur med felles forståelse for
utfordringer.

•

Omdømmebygging.

•

Bosetting; beholde og utvikle. Sørge for nok boliger/tomter.

•

Infrastruktur; veistandard, rassikring, offentlig kommunikasjon, strøm, fiber.

•

Beholde og skape arbeidsplasser.

•

God næringsutvikling

•

Opprettholde gode tjenestetilbud i distriktene. Skole, barnehager, sykehjem, lege,
teknisk osv.

•

Gjennomføre bærekraftig og godt tilrettelagt turisme som gir lokale arbeidsplasser.

•

Lang avstand til kommuneadministrasjonen.

•

Økonomi.

•

Sørge for gode friluftsliv- og kulturaktiviteter. Livskvalitet.

•

Synliggjøring, kontakt med befolkningen og informasjonsflyt.

•

Ivareta naturen og friområdene.

Senja 2032/Visjoner:
•

Vi er blitt en enhetlig kommune med godt omdømme.

•

Vi har fått beholde kommunale tjenester ute i distriktene.

•

Vi har arbeidsplasser, boliger og arbeidskraft.

•

Vi har god næringsutvikling.

•

Vi er god på rekruttering og legger til rette for unge og tilflyttere

•

Vi har god infrastruktur.

•

Vi har like muligheter i hele kommunen.

•

Vi har en stabil økonomi.

•

Vi er en attraktiv kommune.

