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Bærekraftig økonomi
o Viktig å være rigget for vekst og befolkningsutvikling
o Arbeidskraft behov
o Fornybar energi
o Eierskap – ta vare på det vi har –utstyr og ressurser
Innkjøpsstrategi
o Handle lokalt
Næringsutvikling
Innovasjon
Bo - og blilyst
Bredt næringsliv – ta vare på og forsterke
Fokus på frivillighet
Vi – følelse
Få en helhetlig strategi – spille hverandre gode
Samspill for å gjøre både kommunen og økonomien god
Klare å se hele kommunen
Teknologisk utvikling – digitalisering – klare å henge med – viktig for å kunne utvikle
samfunnene
Vekst i hele kommunen
Kollektivtilbud – må forbedres
Butikk, skole er livsnervene i bygdene må opprettholdes
Kommunen som tjenesteleverandør
o Brukerundersøkelser – se på brukertilfredsheten
o Helsefremmende tjenester
o Ha fokus på forebygging
Utnytte kommunens ressurser – eks turisme – turistattraksjoner – friluftsliv
Inkluderende og fremsnakke kommunen
Tydelig ansvars og oppgavefordeling
Være gode på informasjon til innbyggerne
Tettere på teknisk
Informasjonsflyt mellom økonomi av delingene – eks når man holder på med prosjekter
Male opp fotgjengeroverganger og bedre skilting
Kvalitet på servicekontoret
Utfordringer når eldre ikke klarer å betale regningene sine
Hvem gjør hva i kommunen?
Kvaliteten på skolen – er det nok bemanning og god nok kvalitet i bemanningen?
Ikke gjøre forskjell på innbyggerne både med vei, vann, kloakk og eldreomsorg
Vi er avhengig av andre for å få ting gjort så folk må holde tidsfrister – ansvarliggjøres i
forhold til hverandre – respekt for hverandre
Legges til rette for å få hjem ungdommen – bredde i arbeidsplasser og et visst antall
Fritid – friluftsliv
E-sport
Mer info på hjemmesiden
Markedsføring

-

Frister – folk må behandle regningene sine i tide
Levende bygder – må ha butikker og kollektivtilbud der, legge til rett for at det kan bygges
hus
Organisasjonskart – hvem gjør hva?
Ny vei mellom Kolvereid og Rørvik
Gatelys
Flaskehals utenfor skolen på Kolvereid
Variert boligmasse – eneboliger, rekkehus, blokker – område med alt dette for å tilrettelegge
for ulike behov og økonomi – eks på gamle barneskoleområdet
Rutiner -digitalisering – det kommer nye systemer, men mange vi ikke kan bruke
Trenger en ressurs som skal jobbe ut imot enhetene
Frist gjelder også for lønn
Postgang utfordringer
Mål og strategier – forenkler prosessen med den omstillingsprosessen vi må ha fremover –
forankre dette med politikere og tillitsvalgte
Politisk forståelse av alvoret i den økonomiske situasjonen

