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Oppfølging
Ansvar/frist

Saker utvalget har valgt å arbeide med kommende periode knyttes
til:
Infrastruktur
Boligbygging
Næringsutvikling
Alle saker som blir lagt fram for folkevalgte organ skal skrives
etter prinsippet om «fullført saksbehandling». Dette innebærer at
saksfremlegget oversendes rådmannen som formidler dette videre
til respektive fagutvalg. Det er rådmannen som avgjør hvilke
saker som skal bringes opp til politisk behandling. Saker som skal
behandles av flere politiske organ skal ha samme saksfremstilling
og anbefaling fra rådmannen
Saker fremmet av lokalutvalget føles opp om nødvendig til
respektive fagutvalg i Troms og Finnmark fylkeskommune - i
siste instans Stortinget.
Infrastruktur
Kollektivtransport som buss og hurtigbåt spiller en viktig rolle for
folks dagligliv. Et velfungerende kollektivtilbud er viktig for et
velfungerende samfunn og, slik vi ser det, en av flere
forutsetninger som gir innhold i begrepet «bolyst.»
Dette følges opp med et saksfremlegg der vi påpeker
nødvendigheten av politisk oppfølging av bevilgninger til gangog sykkelvei, veivedlikehold sommer som vinter og et styrket
Otto/Dag
kollektivtilbud. I denne sammenheng vedlegges skriv fra Grasmyr
Grendeutvalg til Lenvik kommune av 9. juni 2019, forøvrig et
brev Grendeutvalget fortsatt ikke har mottatt svar på.

Vi drøftet på møtet før jul på generelt grunnlag 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/Otto
Thomas utfordrer sine medelever på hva ungdommene selv ser for
seg. Ansvar for oppfølging: Thomas i samarbeid med Otto

Boligbygging
LNF-område er en forkortelse for Landsbruks-, natur- og
friluftsområder. I slike områder er det i kommuneplanen ikke
tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har
direkte tilknytning til landbruk. Ordningen medfører store
utfordringer med å få tillatelse til ordinær boligbygging og en ser
dette som betydelig bremsekloss i arbeidet med å utvikle
levedyktige lokalsamfunn.
Utvalget vil arbeide for at Senja kommunes politikere
må se på eksiterende regelverk med sikte på oppmyking av disse
for på denne måten å tilrettelegge for boligbygging i LNFområder.
Vi vil høsten 2020 ta initiativ til, og invitere til en fagdag, der
dette vil bli satt på agendaen. Dette vil vi utvikle i samråd med
område 7, men alle lokalutvalg vil bli invitert til møtet.

Otto/Dag

Det søkes midler til gjennomføring gjennom KMD.

Næringsutvikling
Geir Tony orienterte om muligheter og utfordringer med
næringsutvikling i området. Finnsnesregionen har i stor grad et
servicebasert næringsliv og i liten grad et innovativt miljø.
En attraktivt region/næringsliv tiltrekker seg kompetanse. Dette
har vi for lite av i dag og synes å være en av grunnene til at denne
kompetansen flytter ut fra regionen og landsdelen.
Vi må styrke det vi har for på den måten for å gjøre oss attraktive.
En målsetting bør være å utfordre adekvate miljø med tanke på
fondsavsetning øremerket risikovillig kapital rettet mot gründere.
Styret arbeider videre med dette med tanke på saksfremlegg til
kommunestyremøtet i juni. Ansvar for fremdrift: Geir Tony

Geir Tony
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Kommunikasjon
Dette vil vi jobbe med ut over våren, men Solbjørg lager utkast til Solbjørg
facebooksider
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Sivilforsvarets varsling 8. januar
Sverre gjorde med bakgrunn i dette en undersøkelse på facebook
om hvor mange som hadde fått med seg signalene fra
tyfonanleggene. Som Sverre sier: «Det var begredelig lesning, du! Sverre
Det er tatt kontakt med Troms Sivilforsvarsdistrikt, med ordfører
og brannsjef og påpekt denne manglende sikkerhet for
kommunens innbyggere.
Sverre følger på vegne av lokalutvalget opp initiativet.
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Administrativt sliter vi med å få avklaring på basale
administrative spørsmål. Dette er tatt opp tjenestevei også med
purringer på svar som uteblir. Det er ikke annet å si enn at
undertegnede følger opp dette. Ansvar: Dag
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Dag

Navn på utvalget
Forslag på navn var «Indre-Senja lokalutvalg». Et annet forslag
var «Lokalutvalg 08.»
Vi komme tilbake til dette.

Neste møte
Neste møte avtales senere. Ansvar: Dag
Møtet slutt kl. 21.20

Dag

