Oppsummering av folkemøtet i Lenvik ( Gibostad)15.05.18.

4 GRUPPER
32 + 9 STK.

Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune:

1. Inndeling.
Grendeutvalgsmodellen må beholdes, eller følge område med skolekretser. Man tilpasser til
det som passer lokalt.

2. Organisasjonsform.
Grendeutvalg etter Gibostad modellen.

3. Hvem skal sitte i nærdemokratiutvalget?
Representanter fra lag og foreninger i området, alle interesser bør være representert.
Alder, kjønn, hvor man bor, osv.
Alle som bor innenfor området til utvalgene, er valgbar.

4. Hvilke oppgaver skal nærdemokratiet ha?
Grendeutvalgene skal drive med stedsutvikling innen helse, omsorg og oppvekst.
Utvalget skal være rådgivende instans for administrasjonen. De skal være en høringsinstans,
som har medbestemmelsesrett i aktuelle saker.
De skal legge til rette for næringsliv, og bidra lokalt innen idrett, kultur,
friluftsliv og andre aktiviteter.
De skal også bistå og støtte innbyggerne i området.
De skal disponere ressurser innenfor definerte rammer.

5. Er det viktig at nærdemokratiene har ressurser og gode rammer for å få gjort en god
jobb?
JA!
Lokale prosjektledere lønnet av Senja kommune.
Prosjektlederne må søke på stillingen.

De må disponere en vesentlig pott med penger til tiltak for området/grenda.
Det må være krav/retningslinjer for aktivitet i nærdemokrati utvalget.

6. Ansatte i Senja som følger opp nærdemokratiutvalgene?
Ja, og det bør være en person disse skal forholde seg til .
Nærdemokratiene MÅ bli hørt.

7. Annet
Det må administreres kommunale avdelinger fra distriktet. Alle 4 Senjakommunene bør få
tillagt oppgaver, med å administrere kommunale tilbud; helse, teknisk, barnevern mm.

Utfordringer:
•

Demografi – flere eldre.

•

Store avstander innad i kommunen.

•

Infrastruktur; bedre veier. Bedre internett og mobildekning.

•

Budsjettoverskridelser.

•

Engasjerte innbyggere.

•

Styrke og ta vare på frivilligheten

•

Unngå sentralisering. Sikre arbeidsplasser, sikre gode boforhold, jobbe aktivt for at det
skal være aktiviteter i bygdene.

•

Nyetablering av bedrifter og næringsutvikling

•

Legge til rette for boligbygging i hele kommunen.

•

Omstilling av Lenvik kommune.

•

Bærekraftig turisme

Muligheter/Senja2032/Visjoner:
•

Senja skal ikke være en bykommune.

•

Vi har en felles identitet i hele kommunen.

•

Vi har styrket og sikret veinettet.

•

Vi har bedre kommunale tjenester.

•

Vi har et livskraftig samfunn på HELE Senja.

•

Vi har ordnet økonomi

•

Vi legger til rette for nyetableringer.

•

Vi er en helhetlig kommune med fornøyde innbyggere.

•

Senja som destinasjon er avhengig av levende bygder.

