INNSPILL FRA MIDTRE SKÅNLAND BYGDEUTVILKINGSLAG
Når det gjelder visjon, kultur og identitet, har vi problem med å se
hva vi kan ha felles.
Men noen tanker fra oss rundt dette;
Visjon må være at Nye Tjeldsund skal være en desentralisert
kommune med utvikling i alle bygdene i kommunen.
Kommunen skal svare innbyggerne på alle henvendelser så snart som
mulig og i alle fall innenfor forvaltningslovens bestemmelser.
Kommunen skal ha serviceinnstilling i førersetet.
Kommunen skal legge vekt på informasjon til sine innbyggere.
All inn- og utgående post som ikke er fortrolig skal være tilgjengelig
på hjemmesiden.
Kommunen skal bygge på de nyeste løsninger i utøvelsen av
tjenestene som gis til innbyggerne. Dette gjelder alle områder.
Det må ikke bli slik at man bare konsentrer seg om Evenskjer og
Fjelldal/Ramsund. Dette gjelder både utvikling av oppvekst, helse og
omsorg, trafikksikkerhetstiltak, næring mv. Eksisterende barnehager/
skoler/eldresenter må bestå og utvikles.
Ser vi på næringslivet er erfaringen at man kun er opptatt av
etablering av næringsareal rundt Evenskjer/Evenes flyplass, mens
Skjærmarka som mere eller mindre er klar til bruk, har det ikke vært
engasjement fra kommunens side.
Kultur; midtkommunen har et stort kulturliv med kor og korps (jeg
vet ikke om det er andre korps i kommunene enn i vårt område). Vi
kan ikke se at kommunen har bidratt særlig til dette. All utvikling er,
og i fortsettelsen vil være helt avhengig av dugnadsinnsats og lokalt
engasjement.
Vi tror det vil være vanskelig å få en felles identitet for bygdene i Nye
Tjeldsund, vi klarer ikke å se noen.

Lokaldemokratiet kan styrkes ved å ha bygdeutvalg eller
kommunedelsutvalg med en del mindre ansvarsområder. Dette
betinger at utvalget har en økonomisk ramme som kan benyttes.
I alle politiske saker som berører bygdene må utvalgene ha
uttalerett.
Vi har liten tro på at det vil fungere dersom Sandstrand skolekrets og
Grov skolekrets skal være et kommunedelsutvalg. Vi har ikke erfart at
det har vært noe godt samarbeid mellom stedene opp gjennom
tidene. Det eneste fruktbare samarbeid som har vært er mellom IL
Santor og Grov IL når det gjelder fotballag.
Sandstrand skolekrets må være et eget kommunedelsutvalg og bygge
videre på det MISBU har fått frem de seneste år.
Vi virker kanskje passiv/negativ til opplegget. Det er mulig
erfaringene fra møtene om kommuneplanen gjenspeiler seg i dette.
Det var et stort opplegg, men resultatet som kom fram var ikke det
beste.
Vi ønsker Nye Tjeldsund lykke til med fortsettelsen, og ønsker at våre
forslag blir vurdert som positive innspill.
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