Oppsummering av folkemøtet i Lenvik (Silsand) 22.05.18

3 GRUPPER
18 + 8 STK

Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune:

1. Inndeling.
Større enn dagens grendeutvalg, og på tvers av gamle kommunegrenser.
Eks 1.Nord Senja som et utvalg med Senjahopen, Mefjordvær, Fjordgård, Husøya og
Botnhamn i lag.
Eks 2. Alle nevnte stedsnavn har ett utvalg hver. Senjahopen, Sifjord, Stonglandseidet,
Vangsvik, Silsand, Finnsnes, Gibostad.

2. Organisasjonsform.
Noen mener at det skal organiseres etter grende- eller bydelsutvalg modell, andre mener at de
nye nærdemokratiene bør/må bryte med de gamle kommunegrensene.

3. Hvem skal sitte i nærdemokratiutvalget?
Innbyggere som tilhører det geografiske området for utvalget/ nærdemokratiet. Det kan være
innbyggere, politikere, representanter fra ulike råd og foreninger mm.

4. Hvilke oppgaver skal nærdemokratiet ha?
Være høringsinstans.
Bidra til å synliggjøre behov og komme med innspill til ledelsen i kommunen fra sitt område.
Representere innbyggerne i sitt område i samarbeid med kommuneledelsen.
Ha tilsyn med offentlige bygninger i sitt lokalmiljø.
Ha medbestemmelse i saker som gjelder lokalmiljøet/i egen bygd.
Være en del av aktuelle saksutredninger.

5. Er det viktig at nærdemokratiene har ressurser og gode rammer for å få gjort en god
jobb?
Ja – både menneskelige og økonomiske.

6. Ansatte i Senja som følger opp nærdemokratiutvalgene?
Ja.
Nærdemokratiene må være administrativt forankret i kommunen.
Det må være en kontaktperson i kommunen.
Disse /den må ha ansvar for oppfølging.

Annet:
Det må være aktiv bruk av grendeutvalgene/nærdemokratiene. Det må være en sendemann
som kan delta i kommunestyremøter. Det bør være en form for belønning for de som sitter i
disse utvalgene.

Utfordringer:
•

Å kunne samarbeide og dra i samme retning.

•

Å tilrettelegge for eksisterende og nytt næringsliv. Sikre produksjon og inntekter.

•

Å legge til rette for videreforedling av sjømatprodukter.

•

Infrastruktur; nett, strøm og veier.

•

Arealbruk

•

Skaffe arbeidskraft; rekruttering.

Muligheter/Senja 2032/Visjoner:
•

Vi tar vare på ungdommen. Det er gode utdanningsmuligheter, med desentraliserte
høyskole og universitetstilbud. Vi har boliger og tomter som gjør at ungdom kan
komme tilbake og bygge og bo i bygdene.

•

Vi har et godt kollektivt tilbud, med busser og båter som går ofte.

•

Vi har gode helsetjenester innen helse, psykiatri og rus.

•

Vi har god drift som sikrer god økonomi i kommunen.

•

Vi har gode oppgraderte veier.

•

Vi har en god kommune å bo i .

•

Vi har god barnehagedekning.

•

Vi har gode omsorgstjenester.

•

Vi har en bærekraftig turisme.

•

Vi tenker nytt og alternative løsninger; for eksempel ambulerende tjenester

-Vi har folk som satser på primærnæringene; fiske og jordbruk.

