Oppsummering av folkemøtet i Tranøy(Stonglandseidet) 07.05.18

9 GRUPPER
69 STK (18 UNGDOMMER)

Forslag til organisering av nærdemokratiet i Senja kommune:

1. Inndeling.
Litt ulike forslag, men de fleste mener at det skal være inndelt etter skolekretser enten
innenfor de gamle kommunegrensene, eller på tvers av de.

2. Organisasjonsform.
Grendelag eller bygdeutvalg er det mange som mener at det skal være. Ett forslag er å dele
inn kommunen i 6 regionutvalg etter følgende roder:
-Lenvikhalvøya
-Finnsnes by
-Silsand, Solli, Vangsvik, Russevåg
-Skaland, Ersfjord, Gryllefjord, Torsken
-Nord-Senja, Gibostad, Botnhamn, Senjahopen, Mefjord.
-Sør-Senja, fra Vesterfjell
Det vil være representanter for alle bygdene og interessegrupper i disse utvalgene.

3. Valg av representanter til nærdemokratiutvalget.
Det må være representanter fra alle bygder, og de må representere alle interesser.
Representanter av begge kjønn, og sikre at alle aldersgrupper (ungdom/eldre) er med.
Det må være like mange representanter fra hvert valgområde. Det må sikres at alle blir hørt.

4. Oppgaver.
Utvalgene skal være høringsinstans i aktuelle saker.
De skal ivareta nærmiljøets interesser.
Jobbe for trivsel og utvikling.
Fremme saker til kommunestyret.
Alle innbyggerne skal føle at de er ivaretatt.

Jobbe for å beholde tilbud, skape arbeidsplasser og sørge for at ikke alt sentraliseres.

5. Økonomi.
Det bør være god åpenhet og hjelp fra kommunen om hvor man kan søke, og hvilke midler
som finnes å søke på.
Det bør være faste tilskudd og støtte fra kommunen til utvalgene som brukes i lokalmiljøet.
Det bør være en pott i kommunen man kan søke på.

6. Dedikert ressurs.
Det bør være en fast ansatt ute i hver av de gamle kommunene som jobber med
nærdemokratiet, eller en ansatt i kommuneadministrasjonen som er ansatt i forhold til dette.
Bør ha ansvar for koordinering og planlegging.

Utfordringer:
•

Beholde fagkompetanse i distriktene

•

Få barnefamilier/ungdom til å etablere seg

•

Rekruttering

•

Bosetting og boligbygging – legge til rette med tilskudd

•

Infrastruktur; bedre veier, nett, mobildekning, vann, strøm

•

Sikte tjenester i distriktene, skole, barnehager, lege, ambulanse, sykehjem- unngå
sentralisering

•

Arbeidsplasser, sikre og utvikle nye.

•

Tilrettelegge for turisme

•

Kommunikasjon og offentlig transport; buss hver dag sånn at man kan bo hjemme å ta
videregående utdanning.

•

Arealbruk

•

Gode fritidstilbud for alle

•

Integrering av nye landsmenn

•

Ta hensyn til naturmangfoldet

Muligheter Senja 2032/visjoner:
•

Gratis tomt for boligbygging i distriktet/utkanten av kommunen.

•

Vi har et stabilt nett/mobildekning.

•

Gode offentlige tjeneste og i tillegg god brøyting, ambulansedekning, busser som går
ofte, ungdomsklubber.

•

Stipendordninger for ungdom som vil satse i primærnøring

•

Vi har uberørt natur.

•

Alle veier er asfalterte.

•

Nytenking innen helse og andre næringer.

•

Vi har en god infrastruktur, med gode sikre veier.

•

Mulighet for å ta videregående skole i distriktet, egne avdelinger .

•

Vi har flere butikker og møteplasser i distriktet ( kafeer/pub)

•

Vi har like etableringsmuligheter i hele kommunen.

•

Vi har de samme tjenestene i hele kommunen

•

Vi har gode trygge arbeidsplasser; godt tilrettelagt reiseliv, jordbruk og ei bærekraftig
sjømatnæring

