Møtereferat – Styremøte lokalutvalgsområde 8
Dato
13.05.20
Kl. 19.00

Sted
Rådhuset
Vangsvik

Til stede
Otto Jakobsen
Frid Sørensen
Geir Tony Andreassen
Sverre Pedersen
Thomas Strøm Sørensen
Tone Edwards
Dag Rydmark

Forfall
Solbjørg
Hind
Seljenes

Referent
DagR

Følgende ble bestemt:
Gjennomgang av referat fra forrige møte v/Otto. Det fremkom
ingen merknader til innkalling eller saksliste til dagens møte
Sak 1

Orienteringen fra det tillyste møtet med Kommunal- og
moderniseringsdepartementet fra Otto/Dag tatt til etterretning

Sak 2

Tilskudd til lokalutvalgene – organisasjonsmodell

Oppfølging
Ansvar/frist

Dag orienterte fra møtet der administrasjonen i Senja kommune
besluttet organisasjonsmodell. Ansvarene til
nærdemokratiutvalgene legges under ramme 10 politikk/strategisk Geir-Tony/Dag
ledelse, sektor 1000 politisk og virksomhet 100 politisk. Hvert
lokalutvalg mottar kr 150 000 brutto.
Det kom forslag om at Geir-Tony og Dag utarbeider utkast til
formulering der en ber administrasjonen om begrunnelse for
vedtak fattet på møtet 11. mai.
Orientering v/Dag om rutiner for utbetaling av møtegodtgjøring.
Sak 3

Fylkesvei 861 – behov for gang- og sykkelsti. Brev til Lenvik
kommune fra Grasmyr Grendeutvalg av juni 2019 og
tilbakemeldingen fra Lenvik kommune av 1. juli s.å.
Det ble besluttet at Frid og Thomas tar dette videre i dialog med
bygdelaget. Videre saksgang og framdrift blir å invitere til dialog
med teknisk etat i Senja kommune.
Frid utnevnt til saksordfører med orientering på neste styremøte

Sak 4

Boligfeltet i Botnlia.
Det er i utgangspunktet privat utbygger som tar alle kostnader ved
utbygging av boligfelt. Det ble besluttet at styremedlemmene som

Frid/Thomas

har tilknytning til angjeldende område driver saken videre. Frid
og Thomas går sammen med bygdelaget i dialog med ledelsen
ved Salmar for å kartlegge/utrede behovet for boliger i området.
Videre fremdrift avhenger av dette.
Frid utnevnt til saksordfører med orientering på neste styremøte

Frid/Thomas

Sak 5

Nedsettelse av fartsgrensen på strekningen Johnsgård/
Bryggerhaugen (Torsmoveien)
Sverre orienterte. Det arbeides med skiltplan for området. Sverre
følger opp dette arbeidet.

Sverre

Sak 6

Oppfølging av saken om Sivilforsvarets varsling.
Oppfølging fra forrige styremøte. Sverre orienterte fra e-post til
Sivilforsvaret i Troms av 2. februar der det bl.a. anmodes om
orientering om hvordan Sivilforsvaret vil sikre at befolkningen i
Senja kommune blir varslet ved kriser. Tilbakemeldingen fra
Troms sivilforsvarsdistrikt gjengis i sin helhet i eget vedlegg.

Sverre

Sverre følger opp dette.
Sak 7

Kommunikasjonsplan for lokalutvalgene
Det er utarbeidet utkast til strategisk kommunikasjonsplan for
lokalutvalgene. Skal vi lykkes med å kommunisere strukturert
både internt og eksternt, er det avgjørende at vi har et eierforhold
til det ferdige produkt. En slik plan må utvikles nedenfra og opp –
ikke motsatt. For å ha oversikt over sakene vi til enhver tid
arbeider med er det viktig å finne disse igjen i et dokument som
Otto/Dag
bl.a. beskriver hva vi skal gjøre, når vi skal gjøre det, hvem som
vil være våre samspillpartnere mv.
Planen deles i en strategisk og en operativ del.
Dag jobber videre med dette og presenterer forslag til operativt
innhold på neste styremøte

Sak 8

Møteplan ut året
I disse koronatider er det vanskelig å spikre en fast møteplan. Det
ble derfor bestemt å avholde møter ved behov sett opp mot
møtekalenderen til formannskap og kommunestyre.

Sak 9

Ev.
Under eventuelt framkom følgende saker;
Frid
Uttrykte bekymring for bortfall av stillingene som kreftsykepleier

og diabetessykepleier og ønsket i denne forbindelse en uttalelse
om viktigheten av å beholde denne ekspertisen. Fra Senja
kommunes side er det fremhevet at det ikke er snakk om bortfall
av denne ekspertisen, men at dette ivaretas av andre fagpersoner.
I debatten fremkom synspunkter som viktigheten av å ta opp
saker som berører innbyggere.
Saken står på sakskartet til utvalg for helse, pleie og omsorg i
morgen, altså 14. mai. Noen ville sende uttalelse fra utvalget,
andre mente at vi ikke kjente saken i sin fulle dybde til å kunne
uttale oss med tyngde. Det ble besluttet å avvente engasjement i
saken og vil, avhengig av utvalgsbehandlingen, se dette i
forbindelse med revidert budsjett til høsten.
Sverre, som er medlem i utvalget, skulle fronte saken på vegne av
lokalutvalgsområdet
Sverre
Uttrykte bekymring for at kommunens risiko- og
sårbarhetsanalyse ikke får nødvendig prioritet hva brann- og
redning angår, spesielt sett opp mot brannstasjonen i Sollia.
Sverre formulerer forslag til vedtak som sendes utvalget til
kommentar.
Ellers ble følgende notert;
-

Sommeren er i anmarsj med potensielt storinnrykk av
turister. Det er skrikende mangel på toaletter,
tømmeplasser for bobiler, søppelcontainere mv. Det er for
sent å gjøre tiltak i sommer, men dette er spørsmål vi må
ha en plan i forhold til. Settes derfor på sakskartet for
oppfølging.

-

Forventningsavklaring
Ordfører og rådmann inviteres til neste møte for avklaring
av forventninger de har til utvalget og vice versa. Vi får
med dette muligheten til å bli litt bedre kjent med dem, og
de med oss.

Møtet slutt kl. 21.10

Hei Sverre og takk for din henvendelse.
Det er et sentralt og viktig tema du tar opp og jeg skal forsøke å besvare det så godt jeg kan. En del
av spørsmålene dine ser jeg for øvrig at jeg må videresende til direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB). Jeg tillater meg å dele opp spørsmålene dine for å forsøke å veilede deg så godt jeg
kan. Jeg tenker det er greit å starte med litt generell info om tilfluktsrom, evakuering og
varslingsanlegg.
Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved
krigshandlinger. Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk som tilfluktsrom på 72 timers varsel, så ingen
av rommene vil være klare i morgen. Tilfluktsrommene er inndelt i private og offentlige rom og er
plasserte i de områder man regner med at behovet er størst. Private tilfluktsrom er bygget for
byggherrens regning og er for dem som oppholder seg på eiendommen. Eieren har ansvaret for
vedlikehold. Offentlige tilfluktsrom er bygget av kommunen og er for befolkningen i det aktuelle
området. Det er kommunene som eier og har ansvaret for vedlikehold av disse rommene.
Når en snakker om evakuering så må en skille mellom fred og krig. Evakuering av befolkningen i
fredstid er en politioppgave. Sivilforsvaret kan få i oppdrag å støtte politiets utførelse. I tillegg har
kommunene en plikt å utarbeide evakueringsplaner for befolkningen. I krig har Sivilforsvaret ansvar
for evakuering av befolkning fra krigsområder i samarbeid med politiet og andre relevante aktører.
Sivilforsvaret benytter seg per dags dato av varslingsanlegg med sirener. Varslingsanleggene kan bli
brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant
annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige
stoffer. I krig kan varslingsanleggene eksempelvis brukes ved fare for flyangrep. Anleggene er stort
sett plassert i byer og tettsteder. Sivilforsvaret har i oppgave å etablere, vedlikeholde og drifte
varslingsanleggene, Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.
Jeg håper denne generelle informasjonen var oppklarende for noen av dine spørsmål. Ved å benytte
deg av kartløsningen til DSB (kart.dsb.no) så vil du få oversikt over hvor offentlige tilfluktsrom
befinner seg samt plassering av varslingsanleggene. Her må det presiseres at varslingsanlegget som
befinner seg på Silsand i kartløsningen er demontert da det skal flyttes til en ny lokasjon.
Når det gjelder ditt spørsmål om hvilken beskyttelse folket kan kreve, krav samt lovanvendelse så er
dette mest fornuftig å videreformidle til DSB. Vi beveger oss da inn i et ganske omfattende juridisk
landskap og DSB er derfor bedre egent til å gi deg klare og presise svar på ditt spørsmål. Jeg har
derfor løftet dette videre.
Du har i din epost stilt spørsmål ved hvordan kommunal ledelse i Senja kommune forholder seg til
tidligere samt nye planer. Dette spørsmålet ber jeg om at du rettet til Senja kommune da det ikke er
noe jeg kan svare ut.
Jeg vet ikke helt hva du henviser til når du lurer på hvor saken ligger nå men jeg har antatt at du
henviser til retting av avvik i henhold til varslingsprøven 8.januar 2020. Når det gjelder feilretting i
praksis så arbeider Troms sivilforsvarsdistrikt systematisk for å følge opp eventuelle avvik og feil på
utstyr, materiell og tekniske installasjoner. Troms sivilforsvarsdistrikt har som mål å rette avvikene
som er avdekket på våre varslingsanlegg innen 1. juni 2020.
Jeg håper dette besvarte dine spørsmål.

Vennlig hilsen
STIAN ANDRE BERG JENSSEN

sivilforsvarsadjutant
Troms sivilforsvarsdistrikt

