Oppsummering av folkemøtet i Lenvik (Finnsnes) 23.05.18

4 GRUPPER
22 + 9 STK

Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune:

1. Inndeling
Forslagene er at man deler inn etter skolekrets, og har grendeutvalg i bygdene. Flere
grendeutvalg på større plasser som for eksempel Finnsnes.

2. Organisasjonsform
Opprettholde grendeutvalgene, da de fungerer greit. Der det ikke er grendeutvalg, må det
opprettes nye.

3. Hvem skal sitte i nærdemokratiutvalget?
Folk som er engasjerte, som er opptatt av «sine», men også at Senja kommune skal drives
godt til beste for alle. Frivillige fra lag og foreninger. Man må passe på at alle grupper blir
representert i nærdemokratiutvalget; unge, gamle, flyktninger, fra alle samfunnslag osv.

4. Hvilke oppgaver skal nærdemokratiet ha?
Bringe frem folkets meninger til politikerne. Hva er folk opptatt av.
Fremme nærmiljøet, og ivareta interesser.

5. Er det viktig at nærdemokratiutvalgene har ressurser og god rammer for å få gjort en god
jobb?
Ja !

6. Ansatte i Senja kommune som følger opp nærdemokratiutvalgene?
Samfunnsplanleggere eller noen i rådmannens stab som følger opp og legger til rette.

Annet:
Tenke miljø i alle ledd.

Kommunen skal yte service og hjelpe alle positive tiltak i bygda.

Utfordringer:
•

Infrastruktur; Data, veier og tuneller.

•

Opprettholde barnehage, skoler og sykehjem i nærmiljøet.

•

Gode tilbud til barn og unge; opp vekstvilkår, sørge for individuell tilpasset
undervisning, støtte og hjelp til å fullføre skole, tidlig innsats barn/unges fysiske og
psykiske helse, frisklivsentral (gratis for alle), ungdomsklubber.

•

Tilrettelegge for sårbare grupper; rus, psykiatri, flyktninger, mm.

•

Kompetansemiljøet; styrke fagmiljøene og jobbe desentralisert.

•

Attraktivitet

•

«Bofolkning»; legge til rette med jobber, boliger, godt oppvekstmiljø,
utdanningsmuligheter og fagmiljø for å få folk til å trives og ville bosette seg i
bygdene.

•

Rammebetingelser for næring; legge til rette for nye, og ta vare på etablerte,
næringer/drivere/grundere

•

Tilby gode tjenester

•

Nok folk /arbeidskraft i de offentlige tjenestene (Skole, barnehage, sykehjem, teknisk)

•

Sørge for at alle føler at de blir ivaretatt på en god måte i nykommunen, attraktivitet
og positivitet, som skaper gode ringvirkninger, for eksempel at ungdommen kommer
tilbake og vil bo her.

•

Kommunikasjon; transport og nærdemokrati.

•

Legge til rette for arbeidsplasser ute i distriktet

Muligheter/Senja2032/Visjoner:
•

Kommunen inkluderer alle, og innbyggerne føler seg ivaretatt og trygge.

•

Vi har gode, effektive og tilgjengelige tjenester. Det legges stor vekt på kvalitet og
profesjonalitet.

•

Vi har stor åpenhet i kommunen.

•

Vi har mulighet til å ta høyere utdanning i kommunen.

•

Vi har gode rammer for oppvekst og opplæring.

•

Vi har en forutsigbar kommuneøkonomi.

•

Vi er et reisemål for turister fra hele verden.

•

Vi har gode og attraktive jobbmuligheter, det utvikles nye arbeidsplasser. Vi foredler
råstoffer lokalt.

•

Vi har folk med høy kompetanse.

