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Hei
Jeg er ny innflytter til Nes etter å ha bod i Ullensaker i 45 år. Jeg jobber i Ullensaker kommune og har
derfor god oversikt over hvordan kommune strukturen fungerer. Jeg har følgende kommentar til
samfunsdelen i kommuneplanen:
Hvordan jobber kommune for å nærme seg kommune 3.0. Jeg savner en plan som sier noe om
hvordan innbygger kan engasjeres for å blir en del av fremtidig kommunal tjenesteyting. Det
innebærer at innbyggerne og kommunen bestemmer hva man skal få til i fellesskap. Kommunens
ansatte kan bidra til å finne disse ressursene, og bringe mennesker sammen der de kan støtte og
hjelpe hverandre. Samtidig nevnes samarbeids- og dugnadsånd og samhandling med frivillig sektor i
planene, og det er tydelig at kommunene i stor grad ønsker å støtte frivillighetens bidrag i utviklingen
av lokalsamfunnet, men også har forventninger til framtidig deltakelse. Men planen sier lite om
hvordan og om, handlingsplaner for dette skal utarbeides.
For å nå disse målene må kommunen vær kreativ og lage en handlingplan med tiltak som er
utradisjonelle en vanlig kommune byråkrati. Eksempelvis Vaffel info. Alternative bo former, hvor unge
og gamle kan bo sammen. Nærmiljøsenter: bygg en skole på Oppaker i samarbeid med FUVO,
velforeninger og brukes til mer enn skole. Kan kulturkafeen bli veiledningsenter for frihet og
velferdsteknologi. ( se Atri-x Bærum kommune)
Hva vil Nes kommune oppnå på vegne av innbyggerne?
En kollega av meg spurte meg om jeg trivdes etter å flyttet til Nes og jeg svarte ja, men som jeg sa jeg
reiser jo til Jessheim hver dag i jobb og gjør det samme der, som da jeg bodde der. Da sa hun: " Ja så
du bor i Nes, men lever i Ullensaker". Det gjorde meg betenkt og jeg måtte svare bekreftende på det.
Jeg har vedlegg til saken
Avsender
Fornavn

Kristin

Etternavn

Uv
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Postnr/sted

2166 OPPAKER
Mobil

Telefon

+47 47017404
Telefon arbeid

Epost

kristinuv03@gmail.com
Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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