Oppsummering av folkemøtet i Tranøy (Vangsvik) 09.05.18.

10 GRUPPER
Ca 60 STK

Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune:

1. Inndeling
Skolekrets, grendeutvalg, lokalutvalg eller at flere bygder samarbeider fordi bygdene blir så
små.
Ett forslag er at man arrangerer folkemøter etter interesseområder eller alder.

2. Organisasjonsform
Representanter fra frivillige lag og foreninger.
De som bor innenfor området grendelaget gjelder, kan være med.
Man kan danne eldreråd, ungdomsråd, folkeråd (20- 66 år) som uttaler seg i saker av
interesse. (på bakgrunn av alder eller bosted)

3. Hvem skal sitte i nærdemokratiet?
Representanter fra næring, frivillige og lag. Eller representanter fra ulike grupper (alder,
nasjonalitet/innvandrere, livssituasjon mm.)
De ulike grendelagene kan ha styre som representerer i nærdemokratiutvalg

4. Hvilke oppgaver skal nærdemokratiutvalget ha?
Skape aktivitet i bygda.
Ha ansvar for å fordele midler innenfor kulturaktiviteter, lekeplass, ungdomsklubb ol.
Være en høringsinstans
Mulighet til å fremme saker til kommunestyret.
Jobbe for alle innbyggerne.
Søke midler til ulike prosjekt og aktiviteter.

5. Er det viktig at nærdemokratiet har ressurser og gode rammer for å få gjort en god
jobb?

JA!
Må ha midler til å drive og organisere utvalgene.

6. Dedikert ressurs fra Senja kommune?
JA!
Noen som kan hjelpe og informere om midler nærdemokratiutvalgene/grendelagene kan søke
på.
Fagfolk bør engasjeres og involveres.

Utfordringer:
•

Jobbmuligheter

•

Voksenopplæring

•

Lærlingeplasser til voksne

•

Infrastruktur; bedre og tryggere veier

•

Kommunikasjon, bedre buss og båtforbindelser.

•

Sykehjemsplasser

•

Bedre aktivitetstilbud for barn, unge og voksne

•

Omsorgsboliger og hus til innvandrere

•

Helsetilbud; helsesøster

•

Fraflytting

•

Opprettholde skoler, barnehager, sykehjem i utkanten

•

Forutsigbarhet, trygge arbeidsplasser

•

Sentralisering

•

Legge til rette for boligbygging

•

Unngå lang behandlingstid på søknader til kommunen

•

Beholde fagkompetanse

•

Integrering

•

Folketallet – attraktivitet

•

Sterke, hjelpsomme lokalmiljø

•

Rekruttering, få ungdom til å komme tilbake og nye barnefamilier til kommunen

Muligheter/Senja2032/Visjoner:

•

Finnsnes er et sterkt sentrum

•

Vi har gode helsetjenester i distriktene.

•

Økt høyskoletilbud

•

Vi har skole og barnehage i nærmiljøene.

•

Vi har skapt et godt miljø for forskning innen sjømat og de andre store næringene.

•

Stor vekst innen turisme, og innen turisme knyttet til jordbruk og fiske

•

Trygghet; ambulanse, politi og brannvesen i nærmiljøet.

•

Vi tar godt vare på både unge og gamle.

•

Vi tar vare på naturen og miljøet

•

Finnsnes er blitt en stor by

