Møtereferat – Styremøte Ytre Senja lokalutvalg
Dato
15.06.20
Kl. 19.00

Sted
Rødsand
grendehus

Til stede
Gunnar Torgersen
Margareth Edvardsen
Egil Hofsøy
Alf Nylund
Inge Jacobsen (møtte
for Katrine)
Monica Ryvoll
Dag Rydmark

Forfall
Hilde Losvik
Katrine M.
Pettersen

Referent
DagR

Følgende ble bestemt:
Innkalling og saksliste godkjent. Til å underskrive protokollen ble
valgt Inge og Egil

1

Økonomi
Div. orienteringer fra Gunnar og Dag, herunder pågående prosess
med til å legge ansvaret for nærdemokratiutviklingen fra Senja
kommune til en organisasjonsmodell med åtte
organisasjonsnumre under Brønnøysundregistrene. Et ad-hocutvalg ledet av Martin Ness arbeider med dette. En konsekvens vil
være at utvalgene ikke lengre blir bundet av kommuneloven.
Senja kommunes administrasjon frigjøres dermed betydelig
merarbeid knyttet til administrasjon av utvalgene, herunder
regnskap og regnskapsrutiner.
Dersom dette blir vedtatt kan utvalgene søke ekstern finansiering
avhengig av hvilke prosjekt de arbeider med. Denne muligheten
er ikke til stede i dag. Høringsfristen er satt til 20. august. Etter
planen skal de nye vedtektene tre i kraft 1. januar 2021.
Styret sluttet etter en drøfting seg til forslaget fra ad-hoc-utvalget.
Vi fikk deretter en meningsutveksling om hvilke hovedområder
utvalget ønsker å kanalisere det økonomiske tilskuddet til.

Sak 2 Tranøybenkene – utebenker
Mht utplasseringssted framkom følgende forslag:
-

Tranøybotn – Skyveien
Stonglandseidet – Halsvarden
Stangnes – Breiviksvingen
Tranøy

Oppfølging
Ansvar/frist

-

Stonglandseidet – utenfor butikken
Skrolsvik – 2 stk
Tevikstranda

Gunnar/Dag

Enkelte steder må sjekkes ut nærmere. Utplassering finner sted i
sommer/høst. Vedlagt referatet følger servituttavtale.

Sak 3 Utplassering av toaletter
Gunnar orienterte. Senja kommune skal utplassere toaletter i
sommer.
Styret besluttet å tilskrive kommunen med anmodning om
utplassering på følgende steder;
-

Hofsøy (Ryvoll/Stangnes)
Senjehesten
Revshamna

Gunnar

Sak 4 Sazza kafé
Saken utgår
Sak 5 Kommunikasjon – FB og nettside
Orientering ved Dag.
En forutsetning for å lykkes er delaktighet til prosessen som vil
være produkt utarbeidet nedenfra og opp. På denne måten vil vi få
et eierforhold til det ferdige produkt.
I dette arbeidet vil vi vurdere ulike digitale kommunikasjonsplattformer. Vår tilnærming vil være å etablere et felles nettsted
for alle lokalutvalgene med en hovedside med åtte
underkategorier. Nettstedet vil være interaktivt med nyheter,
informasjon, innspill fra enkeltpersoner, lag og foreninger på en
slik måte at det vil innby til toveis kommunikasjon. En annen
fordel vil være at all informasjon fra utvalgene vil være
tilgjengelig på ett sted.
Arbeidet med å gi dette innhold er godt i gang. Helge Nilsen har
arbeidet med dette en tid og vi hadde håp om å ha et utkast klart
til dette møtet. Det klarte vi dessverre ikke grunnet tekniske
utfordringer, men vi arbeider for å utvikle innholdet på
plattformen www.mittsenja.no
Arbeidet fortsetter i sommer. Helge Nilsen og Dag holder i dette.
Det avventes med å etablere facebook for utvalget

Helge Nilsen/
Dag

Sak 6 Orientering fra ledermøtet 18. juni
Referat fra møtet sendt rådmannen 22. mai følger som vedlegg.
Det var enighet om viktigheten av å møtes, bla. for å utveksle
erfaringer, bli bedre kjent og samarbeide over utvalgsgrensene.
Det ble besluttet å invitere til nytt møte i høst

Sak 7 Eventuelt
Det ble meldt følgende saker;
-

Bredbånd
Orientering fra Alf der Tranøy kommune visstnok skal ha
betalt Telenor 4,5 mill. kr. til anskaffelse av teknisk utstyr.
Ingen kjente til dette og stilte spørsmål ved riktigheten av
påstanden.
Oppfølging:
Alf
Alf følger opp overfor Alf Rørbakk, tidligere rådmann i
Tranøy kommune, for å klarlegge fakta og melder tilbake
til styret

-

Helsetjenesten på skolen - orientering ved Monica
Stonglandet skole har hver fredag fra kl. 9 – 13 besøk av
helsesøster. Etter en kort meningsutveksling ble følgende
avtalt:
Margareth tar en prat med helsesøster

-

Tekst på Tranøybenkene
Monica foreslo å lage en kort tekst til plassering på
benken med informasjon om Tranøy kommune og litt om
stedet der benkene blir plassert.
Lokalkjente personer utfordres til å komme med forslag til
tekst.

Møtet slutt kl. 21.05

Margareth

