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Oppfølging
Ansvar/frist

Presentasjon/oppsummering av folkemøtene ved
Ragnvald og Elin
Presentasjonen samt alle innspillene fra folkemøtene
ligger vedlagt referatet.
Det planlegges en pressemelding som sendes til media
som beskriver resultatene fra folkemøtene og veien
videre.

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
Side 1

Vi må være bevist på at grendeutvalgsbegrepet ikke
like godt kjent i de fire kommunene. Viktig å ta tak i
det som fungerer for eksempel «Gibostadmodellen»
gg videreutvikle den videre. Navn, rammer, vedtekter,
økonomi viktig.
På et av folkemøtene kom det innspill om at man bør
søke om å få et pilotprosjekt på nærdemokrati i Senja
kommune. Dette er en god ide og man kan i en fase
hvor dette skal bygges og utvikles få tilført ekstra
midler. Det er ønskelig at man jobber videre med
tanken og ber om møte med kommunal og
moderinseringsdepartementet.
Politisk håndbok; lagt inn regler for eldreråd, råd for
funksjonshemmede og ungdomsråd. Bør vi også flette
inn et folkeråd, og også få regler for dette inn i den
politiske håndboken? Må ikke tas med i behandlingen
i september, men kan tas med etter hvert når den
nærdemokratiske modellen er klar. Den politiske
håndboken må, skal og kan behandles flere ganger.
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Hva er fellestrekkene?
- Rekruttering; botilbud, skoletilbud, gode
oppvekstvilkår
- Infrastruktur; vei, fiber, strøm, gode
kommunikasjonstilbud/buss
- Etablere et VI samfunn for hele den nye
kommunen.
- En grendeutvalgsmodell med lokale
tilpasninger, må være noen faste
rammer/vedtekter, økonmi og en administrativ
ressurs fra Senja kommune som følger disse
opp. Mulighet for grendeutvalgene å søke på
midler hos kommunen til ulike formål.
Det må foregå ei kontinuerlig opplæring for
medlemmene som skal sitte i nærdemokratiutvalgene
og det må være en god kommunikasjonsutveksling
mellom de nærdemokratiutvalgene som opprettes.
Dette er noe som er viktig og må følges opp og
utvikles i hehold til behov også etter 2020.
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Veien videre – hvordan jobber vi videre med
kommuneplan samfunnsdel og visjonsarbeidet
Sylvia Friedrich orienterte om det som gjøres i
delprosjekt 8.1 kommuneplan samfunnsdel og
arbeidet i faggruppene knyttet til 8.1.
Hvordan involvere de unge voksne? Folkemøtene

engasjerer ikke ungdommen. Hvordan bringe de på
banen for å si sin mening. Kan det lages et virituelt
folkemøte for ungdommer?
Oppfølging av folkemøtene. Prosjektgruppa kan være
tilgjengelig for de politiske partiene når
samfunnsdelen er sendt ut på høring. Jobbe med den
slik at folk flest får et forhold til den. Verdier og valg.
Kommunens merkevare. Hvordan komme frem til
dette?
Viktig å bruke god til på innvolvering og forankring
av kommuneplanen samfunnsdel. Når kommunens
samfunnsdel vedtas, kan også kommunens visjon
vedtas. Begynne å jobbe med visjonen i Fellesnemnda.
Senja kommune må være attraktiv nok slik at folk
ønsker å bo her. Det må være attraktivt for de unge å
komme tilbake til kommunen etter at de har vært ute
og tatt utdanning. Arbeid og bolig er det viktigste
som må på plass. Det må legges til rette for dette.
Planarbeid er abstrakt for mange, det er derfor viktig
å være tilgjengelig og informere om hva dette konkret
vil si for det enkelte sted/bygd.
Vi må få på plass en referansegruppe, med
representanter fra næringsslivet som knyttes opp mot
faggruppe 8.1.3
Det er bebudet en ny runde med folkemøter, når ser
man for seg at den skal være, og hva skal agendaen
være? Gibostad vil kjøre et folkemøte til høsten, i
forbindelse med revidering av deres masterplan. De vil
naturlig nok også ta tak i det som er kommet frem i
folkemøtene til Senja 2020. Prosjektleder Hogne
Eidissen ber om å bli invitert inn.
Nye folkemøter rundt påsken 2019, da sendes
kommuneplanens samfunnsdel ut på høring. For lenge
å vente på disse folkemøtene ifht jobben med
nærdemokrati. Her må man se på om man skal ha en
runde med egne folkemøter eller lignende til høsten.
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Hvordan involvere Fellesnemnda den 27. juni i
prosessen med kommuneplan samfunnsdel og
visjonsarbeidet?
Tilsvarende gjennomgang i Fellesnemnda, som i dag.
Elin Byberg og Ragnvald Storvoll forbereder og
holder presentasjon og gjennomgang av folkemøtene.
Koordineres med sak vedrørende planstrategi og
visjonsarbeid/Sylvia Friedrich.
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Veien videre – hvordan jobber vi videre med
nærdemokratiet
Bodø kommune har gjort en del erfaringer ifht dette,
og prensenterte det på prosjektleersamlingen i
Sandnes. Prosjektmedarbeider Elin Byberg orienterer Prosjektledelsen invterer
kort ifht dette, og spør om faggruppa ønsker at vi skal Bodø til neste møte i
invitere representanter fra Bodø kommune hit til
faggruppe nærdemokrati
høsten. Faggruppa er positiv til dette.
Prosjektorganisasjonen jobber videre med å få til et
slikt møte. I etterkant av dette legges plan for videre
jobbing med nærdemokratiet i Senja kommune, samt
neste folkemøteserie.
Innspill;
Hvordan nå ennå flere ifht folkemøter?
- Kan det etableres en stand med informasjon på
ulike bygdedager?
- Virituelt folkemøte til høsten med ungdommer
andre grupper, for å nå flere ifht
nærdemokrati?
Prosjektledelsen innkaller grendeutvalgene til
informasjonsutveksling/bli kjent med hvordan de
fungerer i dag?
Lage et eget råd av lederne i de fungerende
grendeutvalgene. Herman Uteng og Martin Ness
utfordres til å mobilisere til et interimssråd?
Eventuelt
DP 9.2; intern kulturbygging tas tak i, og leder i DP
7.3 og DP 9.3 inviteres med på neste møte hvor man
diskuterer hvordan det videre jobbes med intern og
ekstern kulturbygging og kommunikasjon. Det
planlegges blant annet et arrangement i Senjahallen i
september for alle ansatte i de fire kommunene.
Neste møte i faggrupe nærdemokrati
6. september i Rossfjord kl. 11.00-16.00

Prosjektledelsen innkaller
grendeutvalgene til et felles
møte

Prosjektledelsen kontakter
Martin Ness ifht å booke
møtested, og sender
møteinnkalling.

