
Q13 Hva kan kommunen gjøre bedre?
Answered: 70 Skipped: 40

# RESPONSES DATE

1 Svare raskt på alle henvendingar; dette gjelder alle ansatte i administrasjonen. Ikkje gløyme at
tettstaden Bjervamoen (Lunde sentrum) er Nome kommunes andre kommunesenter og som skal
vera likeverdig administrasjonssenteret Ulefoss. Tilboda i Lundedelen og bruken av kommunale
pengar skal vera likt det i Holladelen, og på alle områder. Vårt inntrykk er at
kommuneadministrasjonen (spesielt sjefane) er for lite kjente i Lunde-delen av kommunen
(Flåbygd, Landsmarka, Nordbygda og Lunde). Me skulle også ønske at det var buplikt for alle
kommunale sjefar (da hadde kommunen fått inn mange skattepengar og me hadde fått mange
dyktige personar som heilt sikkert hadde bidratt godt i sitt lokalsamfunn også på fritida si. Det er jo
buplikt på små falleferdige småbruk.)

4/27/2018 1:32 PM

2 Fordele midlene bedre mellom bygdene og ikke lage ytterligere sprik ved å la alt gå til Ulefoss 3/18/2018 10:28 AM

3 Fleir tilbud til barn og ungdom 3/18/2018 9:44 AM

4 Slå dere sammen med Bø og Sauherad 3/17/2018 8:26 AM

5 Sørge for at sentrumsområdene er ryddige 3/15/2018 6:34 PM

6 Økonomi - endre fokus fra sparing i alle poster til hvordan kan vi øke inntektene våre. Gjøre det
enkelt og 'sømløst' å etablere seg her, både som privatperson (bygge bolig) og bedrift. Politikk -
politikerne burde også prøve å distansere seg fra Lunde/Ulefoss feiden. I stede for at omtrent alle
saker skal ha en Lunde vs Ulefoss problematikk må man bli bedre til å se det litt mer utenfra, hva
vil være best for Nome? Hvor kan vi få til akkurat dette best? Hvor har vi de tilgjengelige
arealene? Kompetansen? Osv.

3/15/2018 6:06 PM

7 Svare på brev og forespørsler. Ofte må en purre opp etter ikke å ha fått svar. Lær av Vinje
kommune. La Servicesenteret svare direkte.

3/15/2018 9:34 AM

8 Kommunen er et stort begrep - og hvem er egentlig kommunen? Her inngår for meg alle etater og
tjenester, og som innbygger er man også en del av kommunen. Hva med litt framsnakking og
skryt av ulike arbeidsplasser og tjjenester i f.eks. Kanalen?

3/14/2018 11:39 PM

9 Forbedre dialogen mellom administrasjon og politikere. De skyter på hverandre i Kanalen, sikkert
med god grunn. Legg til rette for konstruktiv meningsutveksling og langsiktige gode løsninger.

3/14/2018 11:01 PM

10 Flere kulturtilbud i Lunde. F.eks Barnas hjerterom. Utnytte nærhet til Bø i større grad. Bø vokser
og Lunde ligger så nære at det bør satses på tomter her

3/14/2018 10:37 PM

11 Framsnakking 3/14/2018 9:54 PM

12 Det er veldig dårlig reklame å være i toppen med høyest kommunalavgifter, hva er Noeme
kommune Billigere bedre enn de andre kommunene i Telemark på?

3/14/2018 10:35 AM

13 Mye..... Blir for mye å skrive... 3/13/2018 8:08 PM

14 Mase 3/13/2018 7:39 PM

15 Ungdomsarbeid og forebygging rus, vold , dataspill 3/13/2018 7:23 PM

16 Mener lommunen bør kvitte seg med hus og areal som ikke brukes.. 3/13/2018 7:11 PM

17 Fritidstilbud/ klatrevegger/lekesteder. Veiene. Hjelpe folk mer økonomisk som ønsker drive sitt
eget. Da tør fler å prøve seg.

3/13/2018 7:01 PM

18 Komme igang med utbedring av ny veg mellom Ulefoss-Lunde. Lanna er for dårlig til å ha den
mengde trafikk som er i dag. Lanna burde blitt lagt om til en folkesti etter en gammel plan om
bevaring

3/13/2018 6:12 PM

19 Kommunen kan sette seg bedre inn i næringsarbeid og ulike aspekter av hvordan regulering av
eiendom, planlegging av sentrumsareler påvirker næringsdrivende. Ta næringsarbeid tilbake i
kommunen og ha en tettere dialog på alle nivåer. Som næringsdrivende opplever jeg at dette er for
oppdelt i øyeblikket.

3/13/2018 5:37 PM
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20 Få skoletannlege tilbake til kommunen - dette systemet har blitt veldig tungvint. Øke bruk av
innkjøp lokalt.

3/13/2018 3:27 PM

21 Ikke gå bak folks rygg. Da henviser jeg til folkeavstemingen NEI til BØ/Sauherad. Altså midt
telemark komune. Det er opprettet et felles register/samkjøring innen helsesektoren. Dette er å
snik-slå-seg-sammen på sikt. Dette er noe Ordfører Tveito ønsker sterkt, og gir blanke i
avstemningen.

3/13/2018 1:45 PM

22 Støtte små bedrifter som vil gjøre nome til et bedre tilbud, derav mindre "lekkasje" 3/13/2018 12:31 PM

23 Vet ikke. 3/13/2018 12:22 PM

24 Barnehagen åpen hele sommeren 3/12/2018 10:19 PM

25 må skape begeistring for kommunen. Jeg mener kommunen ikke har noen grunn til å stå med lua i
hånda, mye bra i Nome.

3/11/2018 1:23 PM

26 legge til rette for mer boligtomter, sentrumsnære leiligheter, en bedre samarbeidspartner for
næringsliv les:forretninger

3/7/2018 6:22 PM

27 Fokusere på en kommune, mer fokus på hva som er bra. 3/7/2018 1:59 PM

28 Ikke gjøre forskjell på folk. Alle bør høres og ikke bare de som har "status". Kameraderi. 3/6/2018 11:22 PM

29 Vær fornuftig i penge bruk og skap ett trygt og godt sted å bo å ikke minst vær inkludere å åpen
for å ta imot mennesker som jobber seg intens for å få seg en jobb og ett sted å bygge å bo å få
vekk mobbing på skoler!

3/6/2018 5:24 PM

30 Synlighet, tilgjengelighet digitalt. Samarbeid med det frivillige organisasjonslivet og kulturlivet. 3/6/2018 4:04 PM

31 Alt for mye byråkrati 3/5/2018 7:08 PM

32 Viktig at henvendelser blir besvart raskt. Senke kommunale avgifter og eiendomsskatt 3/5/2018 5:13 PM

33 Bedre kollektiv transporten! Det finnes faktisk folk som ikke kan ha bil. Flere avganger med buss
og tog til og fra Bø.

3/5/2018 3:25 PM

34 Synes kommunen gjør disse områdene bra 3/3/2018 4:16 PM

35 Svare raskere på henvendelser. Markedsføre kommunen bedre. Koordinere reiselivsattraksjoner. 3/3/2018 11:48 AM

36 Senke eks eiendomsskatt 3/2/2018 12:09 AM

37 Tilrettelegge for pendling. F.eks en ny vei burde vært lagt over Dagsrud mot Fen fremfor Kaste -
Stoa. Det ville tiltrukket pendlere med gode boligpriser og kort vei til byen

2/27/2018 9:18 PM

38 Rask tjenesteyting ved behov. Behandle og møte innbyggere som våre største og beste kunder.
Være ja fokusert.

2/27/2018 10:17 AM

39 Styrke skolen. Ha tilsyn med tjenester som blir gitt til sårbare grupper. Følge opp avvik og ansette
kvalifisert personell.

2/26/2018 11:20 PM

40 Imøtekommenhet, uten forbehold og uansett være lyttende. Bidra til sosiale møteplasser der det
er mulig.

2/26/2018 8:01 PM

41 Passe mer på pengebruken, særlig i investeringssaker. Biblioteksaken på Ulefoss og Lundehallen
er helt horrible eksempler på tilfeldig pengebruk.

2/26/2018 5:11 PM

42 Utvikling av tettsted Lunde både sentrum og tomter tilbud. 2/26/2018 12:58 PM

43 kommune skal være transperant, og ikke en kald vegg. Kommune må dele info med innbyggere ,
Og kommune må innvolvere innbyggere i samtloige saker .

2/26/2018 1:25 AM

44 Ha fler boliger til alle, ikke bare nederlendere... behandle alle kommunens innbyggere likt.
Økonomisk bistand til bygging av hus burde gies til alle ikke bare nyinnflyttere og kjøp av
eksisterende bolig også. Vi som har bodd og leid bolig i mange år og er trofast til kommunen, vi
burde ikke bli ekskludert slike goder. De er urettferdig

2/26/2018 12:05 AM

45 Utvikle begge tettsteder/tomter/næringsarealer. 2/25/2018 11:10 PM

46 Lag møteplasser. 2/25/2018 12:31 PM

47 Slutte med å legge alt til Ulefoss. Selge unna tomme bygg. 2/4/2018 3:55 PM

48 Effektivisere administrasjonen rundt om i etatene 2/4/2018 11:38 AM
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49 Være åpen for innbyggernes ideer og tanker. 2/1/2018 12:20 AM

50 De som tar i mot henvendelser i kommunen må ta inn over seg at de skal yte service og være
interesserte og imøtekommende. Saksbehandlingssystem og en etablert standard for hvordan
besvare henvendelser må være minstekrav. Ansatte folk i administrasjonen som BOR i
kommunen, første pri er at administrasjonen selv tror på at det er fint sted å bo, dette gjelder
spesielt for det som har med tilflytting å gjøre.

1/31/2018 10:02 PM

51 Slutte å komme med støyforslag som privatisering av veier. Raskere gjennomføring av vedtatte
planer

1/30/2018 3:18 PM

52 Forvalte eiendommer bedre, få solgt unna / leid ut det som ikke benyttes, 1/29/2018 8:13 PM

53 Forvalte sin eiendommer bedre 1/29/2018 6:16 PM

54 Service utad.. dere er et service organ for oss beboere 1/27/2018 5:20 PM

55 Vedlikeholde og utvikle det man har. Ikke innlate seg på håpeløse luftslott som svømmehall eller
andre ting som kun vil svekke en hardt prøvd kommuneøkonomi. Når det gjelder svømmehall
trenger en ikke å gå lengre enn Bø og Skien for å se økonomiske utfordringer - og det til tross for
VESENTLIG flere innbyggere/potensielle brukere. Vi må erkjenne at noen tjenester er det eneste
fornuftige å kjøpe av naboen

1/26/2018 12:37 AM

56 Få orden på økonomien, færre ansatte i kommunen. 1/25/2018 3:58 PM

57 Generelt syns jeg nome er en bra kommune å bo i, og det gjøres mye bra! 1/25/2018 1:17 AM

58 Tilby lærlinger 100 stillinger 1/24/2018 10:33 PM

59 Yte service på ein hyggelig måte,være imøtekommende og positivt innstilt til sine brukere,dette er
Nome dårlige på

1/24/2018 9:55 PM

60 Lytte til innbyggerne. 1/24/2018 6:11 PM

61 Slutte å prate om privatisering av veger, slutte å hele tiden ville legge ned Svenseid og Helgen
bhg. Det handler om bolyst!

1/24/2018 11:53 AM

62 Kommunen burde tenke nøye gjennom sine utgifter. Når kommunen bygger eller kjøper eigedom
er det viktig å tenke FDV kostnadar i 40-60 års perspektiv. Det er viktig at ein kommune ikkje eiger
meir en det som er i bruk, og heller la private aktørar besørge tillbud som kan overlatast private
foretak. Når det gjeld byggningsmasse så bør kommunen tenke nøye gjennom kva som faktisk
kjøpast med tanke på om det er nødvendig, og kva det vil koste kommunen i vedlikehold dei neste
40-50 åra. Freda bygg, eller bygg som det er fare for at kan bli freda, bør ikkje falle i kommunens
hender. Om kommunen sitter med slike bygg, burde desse snarast selast, eller gjevast burt til
private aktørar så snart ein får ein moglegheit til det. Det bør tilstrebast å bygge på eigne
kommunale tomter, slik at framtidig festeavgift og tomteleige unngås. Nye bygg bør førast opp i
tegl eller stein/betong, og med saltak som krever mindre vedlikehold. Bygg bør byggast med stort
fokus på klimakonstruksjon og framtidige FDV kostnadar. Eigedomar som kommunen har i form
av skog og utmark bør ikkje selgjast ved mindre det faktisk skal brukast til noko. Areal som ikkje
utgjer ei utgift for kommunen, er areal kommunen er tent å sitte med.

1/24/2018 10:56 AM

63 Tror de andre punktene dekker mye 1/24/2018 1:38 AM

64 Stabilitet i tilbudet Til oss som allerede bør her, eller tenker på å flytte hit. 1/23/2018 11:37 PM

65 Alltid bli mer effektiv!! Hvordan klarer Bø å skape så mye og få flere innbyggere? Det må være lov
å lære av hverandre.

1/23/2018 10:44 PM

66 Strategisk samarbeid i Midt-Telemark - primært sammenslåing med Midt-Telemark kommune 1/23/2018 10:30 PM

67 Vi er to tettsteder. Legg til rette for at begge steder skal ha tilbud og vekst! 1/23/2018 8:39 PM

68 Sikre best mulig livskvalitet for ungdom - ansette person som jobber forebyggende og operativt
med ungdommers psykiske helse. Trygge og glade ungdommer er bra for både dem, samfunnet
omkring og framtida. Hindrer frafall fra utdanning, øker mulighet for sysselsetting og bolyst lokalt
fremfor å velge byen.

1/23/2018 8:29 PM

69 Vise de ansatte at de hver og en er viktige for kommunen. De kan også bli flinkere på vedlikehold
av gamle barnehagebygging. Trivsel for de ansatte er viktig. Skikkelig klesgodtgjørelse til
barnehageansatte. Bemanne barnehagene bedre. Være mer strategiske i nyansettelser i
barnehage. Kartlegge hvilke egenskaper/kunnskaper vi savner i barnehagene og se etter disse
hos søkerne.

1/23/2018 8:20 PM
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70 Beholde eldre m leiligheter. Frigjør boliger til yngre. 1/23/2018 8:06 PM
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