Gjestebud
- forslag til temaer og spørsmål til diskusjon
(alle sidehenvisninger gjelder til Kommuneplan 2012-2024 - forslag til samfunnsdel)
Om ønskelig kan temaer og spørsmål herfra brukes til å få i gang diskusjoner.

Barn og unge (s.10-11)
Statistisk skiller Svelvik seg ut i forhold til antall unge
sosialhjelpsmottakere, andel av befolkningen som har grunnskole som
høyeste fullførte utdanning, og antall og kompleksiteten i
barnevernssaker.
Mange barn og unge i Svelvik har behov for oppfølging, og en del må
vente for lenge før de får den hjelpen de trenger, slik at sakene blir
større, mer komplekse og vanskeligere å håndtere. Dette medfører
utfordringer både samfunnsøkonomisk og for den enkelte.
Det er viktig å gi alle barn og unge et godt fundament slik at de er
forberedt til ”å stå på egne ben”, derfor vil dette prioriteres i Svelvik i
årene fremover. Dette vil gjelde alle barn og unge, samtidig som det i
tillegg vil satses spesielt på barn og unge med særlige behov.


Oppleves strategiene i planen riktige i forhold til utfordringene som
skal håndteres?



Er det andre ting som vil ha betydning for at unge skal få en god overgang til voksenlivet?



Hva kan foreninger/lag, frivillige, naboer og andre bidra med for å gi barn og unge med særlige
behov et bedre utgangspunkt for voksenlivet?

Seniorer (s.10-11)
Fordi mange vil holde seg friske, vil vi leve lengre, og det betyr flere
eldre i årene framover, også i Svelvik. De som blir syke skal ha et godt
omsorgstilbud, men de andre kan ha behov å dekke annet for å ha en
god livskvalitet. Mange vil kanskje ønske å bo enklere, noen vil ha
glede av mer sosialt samvær, andre av å kunne bruke egne ressurser i
lokalsamfunnet. God helse vil for de fleste være en viktig livskvalitet.


I planen er det listet opp hvordan vi vil gjøre det (første og siste del
i tabellen), har planen klart å få med det viktigste?



Hva kan være en god måte å bo på for dere om 5, 10, 15 eller 20
år, mens dere fortsatt er friske? (for eksempel leilighet i sentrum
eller andre steder, bofellesskap med flere, generasjonsbolig)



De fleste seniorer vil være friske og i god form lenge, kan dere tenke dere å bidra i lokalsamfunnet
etter pensjonistalder, evt hvordan?



Hva vil være gode grep for å helsa holder lenger? Hva kan dere bidra med, foreninger/lag og/eller
kommunen?



Hva tenker dere at vil være det viktigste i forhold til livskvalitet når dere blir eldre?



Hvordan kan du tenke deg å bruke/fylle hverdagene i en pensjonisttilværelse?

Flere og nye innbyggere (s.6)
Svelvik har hatt en svært lav befolkningsvekst de siste 10 årene, og på
bakgrunn av det viser SSB’s prognoser at vi blir flere eldre og færre barn
og unge i årene framover – dersom det ikke gjøres aktive grep. En
kommune bør ha en viss befolkningsbalanse, derfor viser planen at det
skal satses på å rekruttere spesielt unge og barnefamilier til kommunen.
Flere mennesker bidrar også til mer aktivitet og liv, som også har vært et
ønske i Svelvik.


Planen foreslår en rekke strategier både for å øke og balansere
befolkningsveksten, og for å gjøre Svelvik attraktivt som bosted.
Oppleves strategiene riktige?



Hvordan kan Svelvik tiltrekke seg flere unge og barnefamilier? Hva skal til?



Hva skal til for at unge som studerer ute flytter tilbake til Svelvik etter endt studietid?



Hvordan kan vi nå/komme i kontakt med potensielle tilflyttere? Hvordan kan Svelvik markedsføres,
spesielt for å nå unge og barnefamilier?



Hva skal til for at Svelvik blir attraktivt for nye innbyggere?



For nye innflyttere: Hva bidro til at dere flyttet til Svelvik?

Svelvik – attraktivt som besøksmål (s.7)
Mange trives på steder der det foregår aktivitet og hvor man kan få
impulser. Besøkende fra fjern og nær kan bidra til dette, samtidig bidra
positivt til lokalt næringsliv og å sette Svelvik på kartet for eventuelle nye
tilflyttere.


Det er foreslått seks strategier for å gjøre Svelvik mer attraktivt som
besøksmål, har planen riktig fokus? Kommenter gjerne!



Hvordan kan Svelvik synliggjøre og videreutvikle sine særegenheter (jf
planen)?



Hvordan kan foreninger/lag, næringsliv, innbyggere og kommunen
sammen bidra med for å gjøre Svelvik mer attraktivt som besøksmål?



Hvordan kan Svelvik tiltrekke seg flere besøkende fra nabokommunene?

Svelvik sentrum (s.6-7)
Stedsanalysen for Svelvik, Næringsrådets Strategiske næringsplan
og tilbakemeldinger fra temamøte i mai pekte alle på at satsing på
Svelvik sentrum vil kunne ha stor betydning, både for innbyggere,
næringsliv og besøkende. Derfor er det også vektlagt i
samfunnsdelen.


Hvordan kan sentrum styrkes som møteplass og som
kommunens tyngdepunkt for handel og tjenester?



Hva skal til for at dere benytter sentrum enda mer/tilbringer mer
tid i sentrum?



Hvordan kan sjøen/fjorden utnyttes bedre som positiv egenskap for sentrum?

Næringslivet i Svelvik (s.6 og 10)
Svelvik har relativt mange næringsaktører. Disse samlet bidrar til at mange innbyggere har kort vei til
arbeid, tilbyr tjenester og varer lokalt og skaper aktivitet i lokalsamfunnet. Planen har fokus på både å
ivareta eksisterende næringer og skape nye næringer/arbeidsplasser.


Det er foreslått sju strategier for å øke attraktivt for bedrifter i Svelvik, har planen riktig fokus?
Kommenter gjerne!



Hva skal til for å øke antall lokale arbeidsplasser?



Hva vil ha størst betydning for å styrke eksisterende næringsliv?



60 % av Svelviks arbeidstakere pendler ut av kommunen. Hvordan kan forholdene for pendlere
bedres? Er det tiltak som kan bidra til å redusere antall pendlere/pendlerdager for den enkelte?



Hvordan kan lokalt næringsliv bidra til at unge i Svelvik får et godt grunnlag for videre arbeidsliv?

