Det innkalles med dette til styremøte i Indre Senja lokalutvalg
mandag 19.oktober kl. 19:00
Sted: Grendehuset i Nybygda
Til stede: Otto, Sverre, Rainer, Rune, Solbjørg (referent), Thomas, rådmann, Geir-Tony,
Asbjørn, Frid og Tone.
Forfall fra Michelle. Trine Lindberg har bedt seg fritatt vervet som vararepresentant til
utvalget.
Saker:
1/20: Referat fra forrige møte.
En ber følgende forberede innlegg:
⇒ Frid skulle følge opp høringsnotatet fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE,
om ny 132 kv kraftledning Silsand – Brendsholmen. Kraftledningen er planlagt fra
Silsand transformatorstasjon via nye Botnhamn transformatorstasjon til Brensholmen
transformatorstasjon.
Styrevedtaket lyder som følger: «Frid tar høringsnotatet opp på årsmøtet i Grasmyr
grendeutvalg. Utfallet meddeles styret»
Frid hadde ingen kommentarer fra Grasmyr Bygdelag på dette.
⇒ Oppfølging fra forrige møte – etablering av kommunal vannforskyning. Orientering
ved Frid som refererte fra brevet fra Senja kommune mottatt 080620 som omhandler
hvorvidt kommunen skal videreutvikle kommunal VA i dette området. Brevet
avsluttes med at dette er et politisk spørsmål, og det per dags dato ikke foreligger
vedtak eller bevilgning for en slik utbygning.
Frid tar på vegne av lokalutvalget konklusjonen fra Senja kommune opp med Grasmyr
bygdelag som foreslår videre fremdrift
Orientering v/Frid
Frid hadde ingen kommentarer fra Grasmyr Bygdelag på dette.
⇒ Solbjørg gjorde en kjempejobb under forrige styremøtes behandling av høringsnotatet
om reglement folkevalgte og lokalutvalg. Innspillene ble meddelt administrasjonen
innenfor fastsatt frist.
Vi registrerer med skuffelse at ingen av utvalgets innspill synes å være tatt til følge.
⇒ I møtet 13. mai skulle Sverre følge opp arbeidet med nedsettelse av fartsgrensen på
strekningen Johnsgård/ Bryggerhaugen (Torsmoveien) I referatet ble notert at det
arbeides med skiltplan for området. Sverre skulle følge opp med orientering til styret.
Orientering fra Sverre
Sverre fikk svar fra kommunen om at dette har «falt mellom to stoler», men at det nå skal tas
opp som sak i kommunestyret.

⇒ I samme møte ble det vedtatt oppfølging av saken om Sivilforsvarets varsling. Sverre
skulle følge opp dette. Sverre hadde forfall til møtet i juni og vi ber derfor om
orientering om hva som har skjedd i saken.
Per dags dato er det bare ett offentlig tilfluktsrom som er tilgjengelig via nettsidene til Senja
kommune. Rådmannen informerte om at det er flere, men disse mangler det en offentlig
oversikt over.
⇒ I februarmøtet ble det besluttet å se nærmere på bussforbindelsene i utvalgsområdet og
tilbudet som omfatter trygghet og sikkerhet for ungdom, «Hjem for en 50-lapp». Vi vil
arbeidere videre med dette med sikte på å invitere politikere i samferdselsutvalget i
Troms og Finnmark fylkeskommune samt repr. fra Troms Fylkestrafikk til et møte for
å se på ordningen generelt, men med fokus på hva som kan gjøres for å bedre
sikkerheten og tryggheten til denne gruppen.
Thomas utfordrer sine medelever på hva ungdommene selv ser for seg.
Vi ber Thomas redegjøre for status i dette arbeidet.
Thomas har bedt medelever ta saken videre via elevråd, barn og ungdomsråd og barn
og unges kommunestyre for å få fokus fra flere hold.
2/20

Høring- Forskrift om godtgjørelse og velferdsordning for folkevalgte i Senja
kommune
Forslag til høringsuttalelse følger vedlagt.
Rådmannen presiserer at det ikke er administrasjonen, men ett ad hoc-utvalg som har
utarbeidet forslaget. Det blir også redegjort for forskjeller mellom en innkalling og en
invitasjon til møte, hvor en innkallelse forplikter og en invitasjon kan avslås.
Forslag til uttalelse vedtas etter at ordlyden endres fra administrasjon til utvalg.

3/20

Gamle fergeleiet på Silsand
Det er en viss framgang i arbeidet med å tilrettelegge for forskjønning av området.
Forslag til vedtak:
«Under forutsetning at Senja kommune går inn med delfinansiering
av denne opprustingen avsetter Indre Senja lokalutvalg kr. 80.000 til dette arbeidet.»
Otto orienterer.
Rådmann informere om at den kanskje kan avses 150 000,- fra fartsdump i Sifjord,
men kan ikke gi noe klart svar. Bjørn Lauransen skal gi tilbakemelding innen en dag
eller to.
Geir-Tony ønsker kommunen i ryggen for å få løst ut større midler.
Samfunnsløftet blir nevnt som en mulighet for å søke penger.

4/20

Nedsettelse av fartsgrensa på Torsmoveien etter forslag fra Gunnar Klemetsen.
Otto foreslår å støtte forslaget til Gunnar Klemetsen om å sette fartsgrense ned fra 80
til 60 km/t. Sverre kommer med et annet forslag som gir 50 km/t gjennom bygdene og
ellers 60 km/t. Sverres forsalg støttet med 7/3 stemmer.

5/20

Oppsigelse leieavtale av «Annastua» i Vangsvik
Orientering v/Tone
Det er ikke mottatt svar på e-post sendt i juni 2020. Rådmannen ber Tone henvende
seg direkte til han og han skal se på saken.
Eskalerer til en diskusjon om tilbakemelding fra kommunen og mangel på dette. Otto
legger temaet under eventuelt og vi tar et opp igjen der.

6/20 Eventuelt.
Grasmyr Bygdelag har søkt om støtte til renovering av kjøkkenet til samfunnshuset.
Frid orienterer.
Frid foreslår 10 000 kr, Solbjørg foreslår 5000 kr. 5000 kr ble vedtatt med 7/3
stemmer.
Trine Lindberg søker om fritak som varamedlem fra lokalutvalg 8. Det blir bestemt at
Trine kan trekke seg som vara, men at vi ikke henter inn en ny vara da det har vært lite
bruk for varamedlemmene og at ved behov kan vi bruke en av de vi allerede har.
I forhold til det gamle fergeleie på Silsand blir det enstemmig vedtatt å øke budsjettet
fra luv8 fra 50 000 kr til 80 000 kr.
Oppsummeringa av hvordan vi opplever tilbakemelding fra kommunen og de
offentlige ansatte i kommunen: Litt delte meninger, men med hovedvekt på manglende
tilbakemelding.
En ber de som måtte ha forslag til saker melde dette.
Til dette møtet innkalles også vararepresentantene slik at vi får mulighet til å bli litt bedre
kjent. Ordfører og rådmann er invitert.
Med hilsen
Otto Jakobsen
leder

