
Q5 Hvordan kan vi minske ulempene ved at det er store forskjeller i
utdanning og inntekt i Nome?

Answered: 77 Skipped: 33

# RESPONSES DATE

1 Flinke lærarar. Små klasser. Obligatorisk barnehage, SFO og leksehjelp for barn av innvandrarar
og andre trengande. Kreve oppmøte av alle foreldre til foreldremøter. Kommunen sponsar
trengande med medlemskontingenten og utstyr i lag og foreningar og oppfordrar alle til å få
ungane sine med på noko, også noko "uorganisera". Sammenslåing med Midt-Telemark
kommune vil føre til ein sterkare kommuneøkonomi; og på denne måte bidra til lågare komm.
avgifter. Da vil også dei "fattige" få meir til å bruke på seg sjølve, helst på ungane sine.

4/27/2018 1:29 PM

2 Gi tilskudd til etterutdanning 3/18/2018 10:18 AM

3 Start i barnehagen med tidlig innsats. Nok oppfølging i hele skoleløpet. Fang opp bar og unge som
kan dette utenfor arbeidslivet. Langsiktige planer for dette arbeidet er viktig . Gjør det mulig for
barn og unge som bor i familier med lav inntekt få delta på ulike aktiviteter gratis eller redusert
betaling

3/17/2018 8:13 AM

4 Aktivisering i frivillighet og dugnadsarbeid. Presentere arenaer som hvor "alle kan bidra" 3/14/2018 11:19 PM

5 Stoppe nedskjæringene i skolen - den eneste premissleverandøren for likeverdighet! 3/14/2018 10:46 PM

6 God og individuell oppfølging av elever i skolene 3/14/2018 9:49 PM

7 Ved at den generelle innbygger kvitter seg med sitt ego/hovmod, få IT firma til å etablere seg den
fjerde industrirevolusjon kommer.

3/14/2018 10:22 AM

8 Sikre mer heltidstillinger, redusere deltid, sykefraværsprosjekt , tett oppfølging av sykemeldte 3/13/2018 9:02 PM

9 Alt arbeid er like viktig utjevning av lønn. 3/13/2018 8:14 PM

10 Ved å gi folk like muligheter uten trynetillegg. 3/13/2018 8:00 PM

11 Eiendomsskatt kun for dei som tjener over fks 700tusen totalt i boligen.. Ulike satsar på
barnehage og SFO, etter skatteseddel.

3/13/2018 7:10 PM

12 Få til enda flere arenaer der vi alle kan bidra med vårt uten å føle oss som tapere. Dersom foreldre
føler seg godtatt, vil det smitte over på ungene og de vil føle seg trygge. Heldige er de ungene
som får vanke i såvel "skolerte " som "uskolerte" hjem. Har sjøl sett at unger lett plukker opp både
kunnskap og oppførsel, og gjør det bra i skole og yrkesvalg. Men det er viktig med barnehage og
SFO for ALLE. Og kanskje skal tilskudd til lag og foreninger (idrett/korps) forutsette at det gis
rimelig kontingent til de som trenger det. Eventuelt andre tilskuddsordninger som åpner døra for
ALLE.

3/13/2018 6:49 PM

13 Ikke stille så høye krav. 3/13/2018 6:46 PM

14 Aner ikke 3/13/2018 5:52 PM

15 At foreldre ikke har råd til å betale for fritidsaktiviteter må ikke være til hinder for at barn kan delta.
Nav og Nome Idrettsråd bør inkalle alle lag og foreninger til møte for å finne ut felles løsninger på
dette.

3/13/2018 5:43 PM

16 Mer fokus på gjenbruk av utstyr o.l. ved fritidsaktiviteter.Mer støtte fra kommunene til
fritidsaktiviteter.

3/13/2018 5:01 PM

17 Nav Nome bør inngå ett samarbeid med idrettslag slik at de kan dekke hele eller deler av
kontigenten til barn av foreldre som ikke har mulighet til å betale for fritidstilbud.

3/13/2018 4:58 PM

18 Tja, si det. Mye tror jeg handler om skole. Her må det inn mange flere personer og mer ressurser,
slik at elever kan trygges på at de er verdt noe. Elever som detter ut av skolesystemet tidlig, vil
man streve med å "hanke" inn igjen. Kunnskap/lærdom = selvbilde = utdanning

3/13/2018 2:34 PM

19 Vi må ha fokus på skole og utdanning. Bevisstgjøring på dette blant alle aldersgrupper. 3/13/2018 2:20 PM

20 ? 3/13/2018 1:24 PM
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21 Satse mer på barn og unge 3/13/2018 1:03 PM

22 Opplyse om kveld og nettkurs fra Høgskolen sør/øst Norge. Få tilbuda om fagskolen som Søve
har ut til folket. Benytte oss av lokaler på søve /Lunde og nye skoler til undervisning også på
kveldstid.

3/13/2018 1:03 PM

23 Gjøre det mer attraktivt å flytte hjem etter utdanning. Fokus på utdanningsforløpet. Fra bhg til
ungdomsskole.

3/13/2018 12:14 PM

24 Minske ulempene? Høy utdanning bør lønne seg 3/13/2018 11:40 AM

25 Gode tilbud i skole og barnehage som ikke koster penger, f.eks måltider 3/12/2018 10:12 PM

26 Også igjen et område som er vaskelig å gjøre noe med på kort sikt. legge tilrette for flere aktiviter
som ikke koster stort. en samfunnsutfordring, ikke bare Nome.

3/11/2018 12:53 PM

27 Tilrettelegge for utdanning ved å dekke utgifter og nært samarbeid med arbeidsplass 3/7/2018 1:45 PM

28 Kan ikke minske dette - da vil det ikke være attraktivt å ha høyere inntekt. 3/6/2018 11:10 PM

29 La det være mulig for å øke kompetanse og samarbeid med nav for å inkludere å være åpen for å
ta imot mennesker som ønsker å prøve nye jobber.

3/6/2018 5:13 PM

30 Satse på utdanning. Satse mye mer på etablering av et større mangfold av virksomheter.
Kompetansehus i Lunde er et skritt i riktig retning. Vi må også samarbeide mer mot Bø og
næringslivet / høyskolen der. Det er Bø som er motoren i Midt-Telemark og Nome (i hvert fall
Lunde) drar stor nytte av det, særlig på arbeidsmarkedet. Større variasjon i yrkesgrupper blandt
innbyggerne gir også et samfunn der det er høyere under taket, mer toleranse, enn et samfunn
preget av mono-kultur.

3/6/2018 3:47 PM

31 samme lønn uansett jobb 3/6/2018 12:14 AM

32 De er lite å gjøre med. Har med sosial ulikhet å gjøre se spørsmål ovenfor 3/5/2018 6:58 PM

33 Viktig å ha ordninger slik at barn fra familier med lav inntekt får delta i aktiveteter og bursdager på
lik linje med andre. Litt usikker på hvorfor lav utdanning er et problem hvis folk er i jobb?

3/5/2018 4:43 PM

34 Slik det ser ut på Stortinget i dag, så ser jeg ikke det store håpet for at det kan skje med det første. 3/5/2018 3:14 PM

35 Vanskelig å svare generelt på. 3/3/2018 3:23 PM

36 Heldagsskole med mat og leksehjelp. Full barnehagedekning. 3/3/2018 11:33 AM

37 Flere tilflyttere ved å senke kommunale avgifter 3/2/2018 12:04 AM

38 Usikker, synes de arrangementer som er i bygda forener alle. Men for ren fritid vil man nok ofte
velge likestilte

2/27/2018 9:11 PM

39 Alle fortjener å bli sett å føle mestring. Derfor må igne bli "gjømt" bort i heimen, men bli avkred
meningsfull og tilpasset aktivitet i kritisk fase.

2/27/2018 9:45 AM

40 Legge til rette for dugnader og gratis aktiviteter. 2/26/2018 11:16 PM

41 Subsidierte helsetiltak, tidlig innsats, ingen arrangementer som koster penger. Endre
bursdagskulturen.

2/26/2018 11:11 PM

42 Gode barnehager og skoler, tidlig innsats, det er et langsiktig arbeid. Barn, hvis familier strever
økonomisk, må inkluderes/hjelpes til deltagelse i fritidsaktiviteter. Idrettsklubbene en viktig arena
overfor bla minoritetsspråklige barn. Flere yrkesgrupper inn i skolen, bla for å ivareta psykisk helse
bedre.

2/26/2018 7:38 PM

43 Det eneste enkelttiltaket vil være å begrense bosetting av flyktninger til det minimum vi kan takle.
Dernest handler det om en rekke tiltak for å øke bostedsattraktiviteten

2/26/2018 5:01 PM

44 . 2/26/2018 12:47 PM

45 Vanskelig spørsmål 2/26/2018 9:58 AM

46 få folk til å ta seg utdanning om en ønske å øke sin intekt. 2/26/2018 1:15 AM

47 Legge til rette for nye boligfelt og dra nytte av lokomotivet Bø 2/26/2018 12:23 AM

48 Kulturskolen er dyr og det er harde prioriteringer i mange familier, idrett og andre arr er også svært
kostbart. Ha mindre betalinger. Tilby etter utdanning og kurs, vi har en flott VGs med rom som helt
sikkert kunne blitt brukt til slikt.

2/25/2018 11:50 PM
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49 La nomes befolkning få en utbytte av de verdiene som ligger under oss så kan ulikheten bli mer lik
;-)

2/25/2018 11:03 PM

50 Gode barnehager og skoler, kulturkort til barn og unge i «fattige» familier 2/25/2018 10:49 PM

51 Dette er et nasjonalt problem. Forskjellene må minskes og det først og fremst gjennom skatte og
avgiftspolitikken

2/25/2018 12:17 PM

52 Vi må få flere arbeidsplasser i privat sektor. 2/4/2018 3:45 PM

53 Med så mange flyktninger og innvandrere vil det alltid være en stor forskjell. 2/4/2018 11:17 AM

54 Det utjevnes ved dugnad. Forsøke personlige oppmodninger. 1/31/2018 11:48 PM

55 Kommunen må ha en næringsplan for å stimulere til variert arbeidsmarked. 1/31/2018 9:18 PM

56 Gratis/subsidiert inngang for barn på kommunale arrangement 1/30/2018 3:04 PM

57 Utdanning er individuell og ulikheter gir mangfold, ikke nødvendigvis en ulempe .Lik lønn for likt
arbeid

1/29/2018 8:10 PM

58 Ved å ha gode støtteordninger 1/29/2018 6:01 PM

59 Det er vel heller at de med høy utdanning har fått store løft, større forskjeller på jobb hvor de
krever høyere utdanning en før... men er det nødvendig.

1/27/2018 5:02 PM

60 Forskjellen er vel kanskje størst blant ungdom. Viktig at det finnes ulike tilbud til disse. Også er det
viktig at det følges opp der en ser problemer. Jobbe sammen med politi, barnevern, skole og
foreldre for å hindre at ukultur tar tak. Satsing på forebyggende arbeid mot bruk av alkohol og
narkotika.

1/26/2018 3:16 PM

61 Er det et problem som en skal bruke krefter på? Tenker man at Nome skal bli et DDR i miniatyr? 1/26/2018 12:01 AM

62 Lære alle barn å lese på småtrinnet 1/25/2018 7:20 PM

63 øke sosialbudsjettet, styrke helstestasjonen, ansette gode sosionomer i skole og helsetjenesten
for økt kapasitet til støtte og veiledning i de tidligste årene. Styrke og kvalitetssikre helsestasjon,
skole, barnevern, ppt og nav.

1/25/2018 12:43 AM

64 Betale for utdanningen med krav om å jobbe for kommunen i full stilling i minimum 20 år 1/24/2018 10:28 PM

65 Veit ikkje 1/24/2018 9:42 PM

66 Nei si det. Den var vanskelig 1/24/2018 5:53 PM

67 Her skjønnar eg ikkje heilt spørsmålet 1/24/2018 10:25 AM

68 Det er det vel overalt? 1/24/2018 7:37 AM

69 Legge bedre til rette for livslang læring, dette blir viktig i framtida for alle kommuner. Flere
arbeidsplasser til forskjellige utdannelsesnivå. Motivere folk til å lære mer av det de er flinke til
heller enn å øve på det de er dårlige på. Behov for at folk her ser det som er positivt hos seg selv
heller enn å fokusere på det som er dårlig med andre.

1/24/2018 1:14 AM

70 Likt kommunalt tilbud til alle. Ingen vennetjeneste eller mulighet for å betale seg ut/inn av
kommunale ordninger.

1/23/2018 11:18 PM

71 Er det en ulempe? Flere jobber 1/23/2018 10:43 PM

72 Sørge for at utsatte barn og unge får tett oppfølging i bhg og skole slik at de kjenner forventninger
på disse arenaene. Bvt bør jobbe mer forebyggende og sette inn målretta tiltak tidlig, slik at man
får snudd en «ond» sirkel

1/23/2018 10:24 PM

73 Heve nivået i grunnskolen 1/23/2018 10:07 PM

74 Satse på barn og unge i forhold til utdanning. Gratis kjernetid i bh. 1/23/2018 8:12 PM

75 Flere i arbeid? Flere i heltid? 1/23/2018 8:06 PM

76 Gode, ærlige, motiverende og kunnskapsrike rådgivere på skolene. 1/23/2018 7:58 PM

77 Større åpenhet om tallenes tale. Godt bemannede barnehager og skoler. 1/23/2018 7:57 PM
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