Oppsummering folkemøtet i Gryllefjord 25.04.18.

9 GRUPPER
82 STK.
Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune:
1. Inndeling.
De fleste gruppene foreslår nåværende skolekretser eller grendeutvalg i bygdene.
Er det større områder, for eksempel at det skal være ett utvalg for hver av de gamle
kommunene, må alle småbygdene være representert.

2. Organisasjonsform.
Flere mener at utvalgene skal være upolitiske, mens noen mener at de skal bestå av
representanter fra de ulike politiske partiene.
Andre igjen mener at representanter fra ulike interesser som foreldre, eldre, ungdom, lag,
foreninger, frivillige, næringsliv, kultur o.l bør være med i et slikt utvalg.
Tilslutt mener noen at allmøter/folkemøter er en måte å delta i nærdemokratiet på.
3. Valgordning.
Hver bygd velger sine representanter. Det skal være frivillig å sitte i et grendeutvalg
Noen mener at kommunestyret skal velge representanter, enten fra politiske partier, eller
ressurspersoner fra de ulike nærområdene.
Utvalgene kan ha møte og talerett i kommunestyret.
4. Oppgaver.
Utvalgene skal være en høringsinstans i saker som er viktige for kommunen eller de enkelte
lokalmiljø/bygdene.
De skal jobbe med samfunnsutvikling og være pådrivere lokalt.
Bindeledd mellom bygd og kommuneadministrasjon.
Utvalgene kan påta seg å arrangere eller legge til rette for kulturelle aktiviteter og
fritidsaktiviteter.
Utvalgene kan også ha oppgaver rettet mot næringsliv, hjelpe til med tilrettelegging av
arbeidsplasser og være en slags koordinator mellom ulike aktører.

5. Økonomi.
Det bør være et grunnbeløp eller tilskuddspott som hvert utvalg har til disposisjon. Dette
beløpet skal brukes til drift og aktiviteter.
I tillegg bør det være midler som det enkelte grendeutvalg /bygd kan søke på.

6. Dedikert ressurs.
Bør være en ansatt ressurs, helst lokalt, som skal følge opp arbeidet og være bindeledd med
politikere og kommuneadministrasjonen.

Utfordringer:
• Infrastruktur. Sikre gode og trygge veier med tanke på tungtransport, fastboende,
turisme og fiskeri. Skredsikring og oppgradere havner og kaianlegg. Fiber og
mobilnett.
• Legge til rette for næringsliv og skape trygge/varierte arbeidsplasser i bygdene.
• Opprettholde tjenestetilbudet med skole, barnehage, sykehjem, lege, teknisk i
bygdene.
• Sørge for nok boliger.
• Rekruttering – få ungdommen til å flytte tilbake. Attraktivitet for unge.
• Sikre et godt og likt tjenestetilbud i hele kommunen.
• Å oppnå et aktivt og engasjert + beslutningsdyktig nærdemokrati.
• Å ha et godt kultur- og aktivitetstilbud i bygdene for å legge til rette for trivsel og et
levende lokalsamfunn.
• kollektivtransport tilbudet må bli bedre (Buss og hurtigbåt)
• Turisme; nasjonal turistvei, legge til rette med toaletter, søppelhåndtering,
overnattingsmuligheter og bobilplasser.
• Tilstrekkelig og god legedekning
• Være en kommune i stand til å motvirke sentralisering/fraflytting.
• Demografi, kompetanseflukt og synliggjøring.

Senja 2032/visjoner:
• Vi har en oppgradert infrastruktur.
• Vi har gode muligheter for utdanning, også via skjerm.
• Vi har gode fritidsmuligheter til både ungdom og voksne/eldre.
• Vi har levende bygder med folk i husan. Befolkningen opprettholdes/økes.
• Vi har en velorganisert turisme.
• Vi har gode tjenestetilbud i hele kommunen.
• Vi har gode helsetjenester innen psykiatri, rus, barnevern.
• Vi har et trygt og tillitsfullt samarbeid innad i kommunen. Vi har
politikere/kommuneadministrasjon som viser evne og vilje til å utvikle alle deler av
kommunen.
• Vi har varierte arbeidsplasser.
• Vi har moderne skoler, barnehager og sykehjem.
• Vi har bygder som er viktige bidragsytere i Senja kommune, med bl.a verdiskaping fra
fiske og havbruk.
• Vi håper at administrasjonen og politikere tar godt vare på oss – vi er verdifulle og
sjeldne.

