
FOLKEMØTER Senja 2020
23 04 18 – 05 06 18

11 folkemøter
Nærmere 600 deltakere



Gruppearbeid – Kommuneplanens 
samfunnsdel
Kommunen er tjenesteyter, men også samfunnsutvikler.
Gjennom strategisk utvikling de neste årene må Senja kommune 
imøtekomme utfordringene, og det vil åpne seg nye muligheter.

Hva er de viktigste langsiktige utfordringene Senja 
kommune står ovenfor?

Hvordan ønsker vi at Senja kommune skal være i 2032?

Hver gruppe presenterer etterpå hva de mener er de 
tre viktigste utfordringene og de tre viktigste 
mulighetene 





Skal vi lykkes,
må vi få til å bygge gode relasjoner



Senjahopen 16 04 18                                                40  deltakere



• Grendeutvalgsmodell 
• Folke- og myldremøter 
• Representanter fra bygdene, som 

velges fra politiske parti, lag, 
foreninger, og næringsliv.

• Viktig at alle interesser er 
representert.

• Høringsinnstans
• Være aktiv i å holde bygdas 

kultur- og fritidsaktiviteter i live. 
• Bidra til trivsel og være 

samlingsskapende. 
• Søke på midler.

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL
• Opprettholde de kommunale 

tjenestene ute i bygdene; skole, 
barnehage, sykehjem osv. (1,3)

• Infrastruktur. (1 og 2)
• Rekruttering og attraktivitet; få 

ungdom til å flytte tilbake (3, 2, 4)
• Få et engasjert nærdemokrati (1,3)

Senjahopen 16 04 18                             9 grupper - 40 deltakere

• En kommune står fremstår med en 
felles identitet. (verdi, 5, 1,3)

• Bærekraftig og godt tilrettelagt 
turisme. (2)

• Bygder med liv og røre. (1, 3)
• En barnevennlig og trygg 

kommune. (1,3,4)



Senjahopen 16 04 18                                                40  deltakere

Refleksjon:

Ansvar for grendelaget:

 Opprettholde de kommunale tjenestene ute i bygdene; 

skole, barnehage, sykehjem osv.
 Rekruttering, få ungdom til å flytte tilbake, 

attraktivitet
 Søke på midler



Medby 23 04 18                                                           80 deltakere



• Grendeutvalgsmodell.
• Tilhørighet og identitet.
• Evt. Nord-Senja modellen ?
• Representanter fra ulike lag, 

foreninger, næringsliv, 
ungdomsråd osv.

• Representanter velges på årsmøter 
i sine lag /foreninger.

• Representerer bygda   
•

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL

• Infrastruktur ( 1,2)
• Arbeidsplasser og offentlige 

tjenester i bygdene (1,3)
• Befolkningsvekst og rekruttering 

(4, 3, 2) 

Medby 23 04 18                                       7 grupper - 80  deltakere

• Satsing på barn og unge (1,3,4) 
• Bredere og større 

kompetansemiljø (45)
• Best på sjømat (2)



Medby 23 04 18                                                           80 deltakere

Refleksjon:

Mulig grendelags-modell?

 Noen foreslår at utvalg fra flere bygder møtes i en 

større gruppe jmf. Nord-Senja modellen.

 En fordel om representantene sitter mer enn 1 år - for 

å skape kontinuitet i grendelaget/utvalget.



Skaland 24 04 18                                                       46 deltakere



• Grendeutvalgmodellen
• Inndelt etter skolekrets/gamle 

kommuner.
• Representanter fra lag, foreninger 

og næringsliv 
• Representere sine gruppers 

interesser, og folket i lokalmiljøet 
• Det må være vedtekter for 

utvalgene
• Velges på årsmøter fra sine 

lag/foreninger
• Foreslåes også fortsatte 

folkemøter for å engasjere 
befolkningen

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL

• Være en VI kommune (1,3, 
verdier)

• Infrastruktur  (1,2)
• Bosetting; beholde og utvikle 

(1,3)
• Beholde offentlige tjenester i 

bygdene (1,3)

Skaland 24 04 18                                     8 grupper - 46 deltakere

• Vi er en attraktiv kommune 
(verdi, 2,3) 

• God på rekruttering (4)
• Bærekraftig turisme (2)



Skaland 24 04 18                                                       46 deltakere

Refleksjon:

Grendelagsmodell

 Utekontor, hvor kommunen kommer ut til bygdene 1 

gang pr måned er også foreslått.

 Det bør være vedtekter for utvalgene.

 Være en VI kommune.



Gryllefjord 25 04 18                                                82 deltakere



• Grendeutvalgsmodellen  
• Inndelt etter eksisterende 

skolekretser
• Representantene må speile 

lokalsamfunnet; unge, eldre, 
foreldre, lag, foreninger, frivillige, 
næringsliv og kultur.

• Kan være politiske representanter, 
eller ressurspersoner fra nærmiljøet.

• Folkemøter er en måte for folk flest 
å delta i nærdemokratiet på.

• Bygdene velger inn sine 
representanter 

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL
• Infrastruktur  (1,2)
• Legge til rette for næringsliv og 

sikre arbeidsplasser i bygdene. 
(1,2,)

• Opprettholde de offentlige 
tjenestene i bygdene (5, 3)

• Å ha et godt kultur og 
aktivitetstilbud (til alle aldre) i 
bygdene (3, 1)

Gryllefjord 25 04 18                             9 grupper - 82 deltakere

• Desentraliserte 
utdanningsmuligheter. (4,5)

• Trygt og tillitsfullt samarbeid 
innad i kommunen. (1)

• Velorganisert turisme (2)
• Levende bygder med «folk i 

husan.» (1,3)



Gryllefjord 25 04 18                                                82 deltakere

Refleksjon:

Grendelagsmodell

 Er det større områder, for eksempel at det skal være ett 

utvalg for hver av  de gamle kommunene,  må alle 

småbygdene være representert

 Allmøter/folkemøter er en måte å delta i nærdemokratiet 

på.



Stongelandseidet 08 05 18                                    69 deltakere



• Grendeutvalg inndelt etter; 
- skolekretser
- gamle kommunegrenser
- på tvers av gamle 
kommunegrenser.

• Eller dele inn nye Senja kommune 
i 6 regionutvalg

• Representanter for alle bygdene 
og interesser i disse 
regionutvalgene.

• Representanter for alle interesser, 
alder, kjønn osv. i 
grendeutvalgene

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL

• Beholde fagkompetanse i 
distriktene og rekruttering. (4,2)

• Bosetting og boligbygging. (1,3)
• Infrastruktur (1,2)
• Arbeidsplasser og offentlige 

tjenester i distriktene (3,5)
• Ta hensyn til naturmangfoldet (2)

Stongelandseidet 08 05 18                9 grupper - 69 deltakere

• Nytenking innen helse og andre 
næringer (2,4,5)

• Bærekraftig sjømatnæring (2)
• Mulighet for å ta videregående 

utdanning i distriktet, egne 
avdelinger. (4)



Stongelandseidet 08 05 18                                    69 deltakere

Refleksjon:

 Ett forslag er å dele inn kommunen i 6 regionutvalg etter følgende roder:
– Lenvikhalvøya

– Finnsnes by

– Silsand, Solli, Vangsvik, Russevåg

– Skaland, Ersfjord, Gryllefjord, Torsken

– Nord-Senja, Gibostad, Botnhamn, Senjahopen, Medfjord.

– Sør-Senja, fra Vesterfjell

 De skal drive med stedsutvikling, sørge for aktivitetstilbud og forskjønning 
av nærområder.



Vangsvik 09 05 18                                                     60  deltakere



• Grendeutvalgsmodellen 
• Inndelt etter skolekrets, eller slå 

sammen flere bygder fordi de er 
så små.

• Arrangere folkemøter rettet mot et 
interesseområde eller 
aldergrupper

• Representantene kommer fra lag 
og foreninger og næringsliv. 

• Det kan dannes ungdomsråd, 
eldreråd, folkeråd osv som utaler 
seg om saker som angår den 
aktuelle gruppen.

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL

• Arbeidsplasser (2)
• Infrastruktur (1,2)
• Helsetilbud (3,5)
• Aktivitetstilbud til barn og unge 

(1,3)
• Sentralisering  (1)

Vangsvik 09 05 18                                 10 grupper - 60 deltakere

• Ta godt vare på natur og miljø (2) 
• Ta godt vare på unge og gamle 

med offentlige tjenester i 
distriktene. (3,5)

• Bærekraftig turisme (2)



Vangsvik 09 05 18                                                     60  deltakere

Refleksjon:

Grendeutvalg / folkeråd

 Man kan danne eldreråd, ungdomsråd, folkeråd (20-

66 år) som uttaler seg i saker av interesse.

 Finnsnes er et sterkt sentrum
 Finnsnes er blitt en stor by



Gibostad 15 05 18                                                       41 deltakere



• Grendeutvalgmodellen.
• Representanter fra lag og 

foreninger, alle interesser i 
området må være representert

• Alle som bor innenfor området er 
valgbare 

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL

• Infrastrukturen  (1,2)
• Boligbygging i hele kommunen 

(1,3)
• Store avstander innad i 

kommunen (3)
• Unngå sentraliering (1)
• Engasjere innbyggerene (1,3)

Gibostad 15 05 18                                   4 grupper - 41 deltakere

• Legge til rette for nyetableringer (2)
• Ha et livskraftig samfunn i HELE 

Senja. Senja som destinasjon er 
avhengig av levende bygder. (1,2,3)

• Legge til rette for felles identitet og 
samhold. (1, verdier)



Gibostad 15 05 18                                                       41 deltakere

Refleksjon:

 Grendeutvalg etter Gibostad-modellen.

 Utvalget skal være rådgivende instans for 

administrasjonen. 

 De skal være en høringsinstans, som har 

medbestemmelsesrett i aktuelle saker.

 De skal disponere ressurser innenfor definerte rammer.



Silsand 22 05 18                                                            26 deltakere



• Større enn dagens grendeutvalg og 
på tvers av gamle kommunegrenser 

• Eks1. Nord Senja med Senjahopen,  
Mefjordvær, Fjordgård, Husøya og 
Botnhamn som et 
nærdemokratiutvalg 

• Eks 2. Alle nevnte stedsnavn har ett 
utvalg hver; Senjahopen, Sifjord, 
Stongelandseidet, Vangsvik, 
Silsand, Finnsnes og Gibostad.

• Innbyggere som tilhører det 
geografiske området som for 
eksempel politikere, representanter 
for ulike lag og foreninger mm. kan 
sitte i disse utvalgene.

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL

• Å samarbeide og å dra i samme 
retning. (1)

• Legge til rette for eksisterende og 
nytt næringsliv (2)

• Infrastruktur (1,2)
• Arealbruk (1,2,3)
• Rekruttering  (4)

Silsand 22 05 18                                        3 grupper - 26 deltakere

• Gjøre Senja attraktiv for ungdom 
(1,3,4)

• Bærekraftig turisme. (2)
• Tenke nye og alternative løsninger 

(5)  
•



Silsand 22 05 18                                                            26 deltakere

Refleksjon:

Grendeutvalg

 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.

 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.



Finnsnes 23 05 18                                                        31 deltakere



• Grendeutvalgsmodellen 
• Flere grendeutvalg på større 

plasser som Finnsnes
• Folk som er engasjerte og opptatt 

av sitt lokalmiljø, men også Senja 
som en helhetlig kommune, bør 
sitte i utvalgene.

• Representanter fra  lag, 
foreninger, ulike interesser, alle  
alder, og begge kjønn bør være 
med.

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL
• Infrastruktur (1,2)
• Gode tilbud til barn og unge (1,3)
• Attraktivitet (verdi, 1-5)
• Tilrettelegge for sårbare grupper; 

psykiatri, rus, flyktninger (1,3,4)
• «Bofolking» Legge til rette med jobber, 

bolig, godt oppvekstmiljø, fagmiljø og 
utdanningsmuligheter for at folk skal 
trives å ville bo i bygdene. (1,3,2)

Finnsnes 23 05 18                                    4 grupper - 31 deltakere

• Legge vekt på kvalitet og 
profesjonalitet (4,5)

• Være en kommune som inkludere 
alle, og hvor innbyggerne føler 
seg ivaretatt og trygge (3,1, verdi)

• Vi er et reisemål for turister fra 
hele verden. (2)



Finnsnes 23 05 18                                                        31 deltakere

Refleksjon:

Grendeutvalg

 Opprettholde grendeutvalgene, da de fungerer greit. 

Der det ikke er grendeutvalg, må det opprettes nye.

 Gode oppvekstvilkår.

 Tenke miljø i alle ledd.



Rossfjordstraumen 05 06 18                              53 deltakere



• Grendeutvalgsmodellen 
• Utgangspunkt i skolekrets eller 

hver bygd.
• Videreutvikling av grendeutvalg, 

med utvidet myndighet, oppgaver 
og mandat. 

• Rammer eller vedtekter, faste 
møter og møtegodtgjørelse for de 
som sitter i utvalgene.

• Alle må være representert i disse 
utvalgene; barn, unge, eldre, ulike 
næringer, lag og foreninger.

• Utvalgene må ha innflytelse og 
mulighet til å påvirke arbeidet i 
kommunen. 

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL

• Unngå sentralisering (1,3)
• Sikre at alle blir hørt (6,5, verdi)
• Fordele godene jevnt (1,3)
• Rekruttering; få ungdommen 

tilbake (1,3,4)
• Infrastruktur (1,2)-legg inn 3 på 

alle

Rossfjordstraumen 05 06 18         7 grupper - 53 deltakere

• Flytte tjenester ut i distriktene og 
bruke kompetansen der den er 
(1,3,4)

• Legge godt til rette for 
næringsvirksomhet (2)

• Større kommune = mer kraft 
overfor stat og fylket (2,3)

• Bolyst og trivsel i fokus (1,3)



Rossfjordstraumen 05 06 18                              53 deltakere

Refleksjon:

Grendeutvalg

 Ta utgangspunkt i de grendeutvalgene vi har, og eventuelt 
videreutvikle disse. Gjerne med utvidet myndighet, oppgaver og 
mandat.

 Delta i kommuneplanarbeid.

 Det bør være strammere rammer, med faste møter og 
møtegodtgjørelse for de som er representanter.

 Bevisstgjøring; balansen fastlandsdelen og øy – det er viktig å 
ivareta «begge deler».



Botnhamn 05 06 18                                                   34  deltakere



• Grendeutvalgsmodellen 
• Kan slå sammen flere bygder 

dersom dette er hensiktsmessig
• Videreutvikle grendeutvalgene til 

bedre organisasjoner
• De som skal sitte i grendeutvalgene 

bør få en form for opplæring 
• Representantene skal komme fra 

bygda/nærmiljøet. 
• Det må være representanter for 

ulike aldersgrupper i utvalgene.

UTFORDRINGER

MULIGHETER

NÆRDEMOKRATIMODELL

• Infrastruktur; Veier, nett og strøm 
(1,2,3)

• Forenkle og lette byråkratiet i saker 
som skal behandles; f.eks. 
byggesaker. (5,4)

• Sysselsetting (2,4)
• Fornuftig tilbakeføring av 

verdiskapningen i distriktene (1,2)

Botnhamn 05 06 18                                                   34 deltakere

• En attraktiv kommune innen 
reiseliv og sjømat (2)

• Større kommune gir større 
gjennomslagskraft nasjonalt og 
regionalt (2,3)

• By og land, hand i hand (1)



Botnhamn 05 06 18                                                   34  deltakere

Refleksjon:

Grendeutvalg

 By og land = hand i hand
 Vi er blitt Norges mest attraktive sjømat - og 

reiselivskommune.


