
Møteprotokoll 
Utvalg: Senja formannskap 

Møtested: Fjernmøte via Teams- 

Dato: 28.04.2020 

Tidspunkt: 10:00--18:45 
 

Til stede:    
Navn Parti Funksjon Varamedlem for 
Jan Fredrik Jenssen H Medlem  

Tom-Rune Eliseussen SP Leder  

Anne Grete Normann SP Medlem  

Roy Alapnes SP Medlem  

Nina Frantzen H Nestleder  

Line Miriam Haugan FRP Medlem  

Arnold Nilsen AP Medlem  

Marit Stubberud Hanssen AP Medlem  

Nicklas Johansen AP Medlem  

Herbjørg Valvåg SV Medlem  

Jon Kvistad SL Medlem  

 

Fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Kaja Risto Godtlibsen Konsulent 

  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Merknad i møte: 
Innkallingen: Godkjent 
 
Saksliste: Godkjent m/endringer, uttalelser og spørsmål 
Tilleggssakene som var sendt ut etter frist var enstemmig vedtatt å behandles 
Saksrekkefølgen ble endret: 
Sak 40/20 og 41/20 ble behandlet før sak 38/20 og 39/20. 
 
Møtet ble lukket kl. 18.15 for behandling av to unntatt off. saker. 
 
Spørsmålene ble stilt muntlig og besvart skriftlig senere: 
Line Miriam Haugan (FrP): Spørsmål ang gang og veistia og spørsmål ang. sentrumsplan 
Roy Alapnes (SP): Spørsmål ang. brannredskapen og spørsmål ang. sak 49/19 fra i fjor.  
Herbjørg Valvåg (SV): Spørsmål om midler i miljødepartementet 
Jon Kvistad (SL): Spørsmål ang. reduksjon tilbud kreft- og diabetessykepleier  
 
Orienteringer ang. korona situasjonen: 
Aslak Hovde Lie (Kommune overlegen) 
Rune Hoholm (Kommunalsjef oppvekst og kultur) 
Rådmann Hogne Eidissen 
Ordfører Tom Rune Eliseussen 
 
Orientering ang. omstillings prosjektet – Hogne Eidissen 
 
Midlertidig permisjonssøknad – 12.30 – 12.50 - Arnold Nilsen (AP) – enstemmig vedtatt 
Permisjonssøknad - fra kl. 18.20 - Marit Stubberud Hanssen (AP) - enstemmig vedtatt  
 
Uttalelser: 
Uttalelse fremmet av Herbjørg Valvåg på vegne av AP, SV, MdG og KrF  
"Evakuer barna fra Moria nå" 
Uttalelsen ble  vedtatt med 8 stemmer (mot 3 stemmer) å settes på sakskartet.  
 
Anne Grete Normann (SP) ba formannskapet vurdere hennes habilitet. Hun fratrådte møtet. 
Formannskapet erklærte henne enstemmig som habil og hun tiltrådte igjen. 
 
Gruppemøte 18.03 – 18.10  

Punktvis avstemming: 
Pkt. 1 - Vedtatt 8 mot 3 stemmer (Jan Fredrik Jenssen - H, Line Miriam Haugan - FrP, Nina 
Frantzen -H) 



Pkt. 2 – Vedtatt 8 mot 3 stemmer (Jan Fredrik Jenssen - H, Line Miriam Haugan - FrP, Nina 
Frantzen -H) 
Pkt. 3 – Vedtatt 7 mot 7 stemmer (Jan Fredrik Jenssen - H, Line Miriam Haugan - FrP, Nina 
Frantzen -H) 
 
Uttalelsen ble dermed vedtatt og den sendes fra Senja kommune 
 
Uttalelse fremmet av ordfører  
"Krisepakke for mindre vedlikeholdstiltak på fylkeskommunale - og kommunale veier" 
Formannskapet vedtok å enstemmig støtte uttalelsen  

 

Møteprotokollen er godkjent i møte/blir godkjent i neste møte



 
 

Utvalg: Senja formannskap 
Møtedato: 28.04.2020 
Sak: 47/2020- 

Behandling 

Samtlige 11 repr. i behandlingen  
 
Innstillingen var enstemmig vedtatt  

 

Vedtak 
1. : Formannskapet, delegert midlertidig myndighet som planutvalg av kommunestyret i sak 

27/20 den 19.03-20, vurderer aktuelt kommunalt skoleprosjekt som positivt, og i tråd med 

fokusområdene fastsatt i Senja kommunes samfunnsdel 2020-2032. Detaljregulering Sildevika er et 

av flere påbegynte kommunale planarbeid som skal videreføres i Senja kommune (samfunnsdelen 

vedlegg 1). Prosjektering av ny skole er prioritert gjennomført i 2020 i styringsdokument vedtatt av 

Senja kommunestyre i møte 18.12.2019, sak 48/19. Med denne bakgrunn er utvalget positivt innstilt til 

at kommune(del)planens arealdel Torsken endres i det aktuelle området for å legge til rette for et nytt 

skoleanlegg. 

 

2. Aktuell tilrettelegging for ny skole og andre offentlige forvaltningsfunksjoner på gnr/bnr 422/342, 

m.fl. er betinget av at det utarbeides detaljregulering for det aktuelle området. Planarbeidet skal føres i 

kommunal regi som beskrevet i planinitiativ. 

 

3. Planinitiativet er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-845) §§ 6, 7 

og 8, og planutvalget fastslår at aktuelt planarbeid ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

 

4. Formannskapet ber rådmannen om å gjennomføre administrativt oppstartsmøte etter pbl § 12-8, og 

at det varsles planoppstart. Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl §§ 12-1, 12-3 og 12-8. 



Saksutredning 
Arkivreferanse: 2020/1689-2 

Saksbehandler: Estela Garcia Novo 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

21/20 

 

 

 

18.03.2020 Utvalg for samfunnsutvikling 

 
Detaljregulering Sildevika – Gryllefjord øst -
oppstart av reguleringsplanarbeid 
 
Vedlegg: 

1 Planinitiativ Sildevika-Gryllefjord øst 

2 Presetasjon_Gryllefjord Skole_2019-11-25 

 

Rådmannens innstilling 
1. Utvalg for samfunnsutvikling, som planutvalg, vurderer aktuelt kommunalt skoleprosjekt som 

positivt, og i tråd med fokusområdene fastsatt i Senja kommunes samfunnsdel 2020-2032. 

Detaljregulering Sildevika er et av flere påbegynte kommunale planarbeid som skal 

videreføres i Senja kommune (samfunnsdelen vedlegg 1). Prosjektering av ny skole er 

prioritert gjennomført i 2020 i styringsdokument vedtatt av Senja kommunestyre i møte 

18.12.2019, sak 48/19. 

Med denne bakgrunn er utvalget positivt innstilt til at kommune(del)planens arealdel Torsken 

endres i det aktuelle området for å legge til rette for et nytt skoleanlegg. 

2. Aktuell tilrettelegging for ny skole og andre offentlige forvaltningsfunksjoner på gnr/bnr 

422/342, m.fl. er betinget av at det utarbeides detaljregulering for det aktuelle området. 

Planarbeidet skal føres i kommunal regi som beskrevet i planinitiativ. 

3. Planinitiativet er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-845) §§ 

6, 7 og 8, og planutvalget fastslår at aktuelt planarbeid ikke utløser krav om 

konsekvensutredning. 

4. Utvalg for samfunnsutvikling ber rådmannen om å gjennomføre administrativt oppstartsmøte 

etter pbl § 12-8, og at det varsles planoppstart. 

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl §§ 12-1, 12-3 og 12-8. 
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Saksopplysninger 

Igangsetting av reguleringsarbeid i Sildevika ble vedtatt i Formannskapsmøte i Torsken kommune 
10.07.2019, sak 99/19.  Arbeidet ble ikke igangsatt.  

Formålet med planen er å legge til rette for en kombinert offentlig bygning (skole og andre offentlige 
forvaltnings funksjoner), utearealer og tilhørende infrastruktur. Hovedformålet er å bygge ny skole for 
ca. 100 elever som skal erstatte eksisterende skolen i Gryllefjord.  

Området hvor nåværende skole ligger er registrert som skredsone med årlig sannsynlighet mellom 
1/100 og 1/5000, derfor skal plassering endres slik at den nye skolen ligger utenfor skredsone. Dette 
blir mindre kostbart enn å renovere og utbygge avbøtende tiltak mot skred.  

Forslagstiller, plankonsulent og planmyndighet er Senja kommune. 

Vurdering 

Formålet med planen er viktig for samfunns- og barnas interesser. I tillegg har den flere positive 
virkninger for naturmangfold og friluftsliv enn det som formålet i gjeldende kommuneplan har 
(masseuttak). Områdene som var avsatt før til boligbebyggelse, tenkes fortsatt avsatt til 
boligbebyggelse i den nye planen.  

Med bakgrunn i Senja kommunestyres vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032, og 
styringsdokument 2020 – 2023, følger rådmannen opp videreføring av planarbeid fra Torsken 
kommune detaljregulering Sildevika. For å sikre framdrift i prosjektet i tråd med vedtatt 
styringsdokument for Senja kommune, er det viktig å komme raskt i gang med planarbeidet. 


	Protokollutdrag Detaljregulering Sildevika – Gryllefjord øst.pdf
	UFS saksframlegg - oppstart detaljregulering Sildevika – Gryllefjord øst.pdf

