Styremøte Indre Senja lokalutvalg - Møtereferat
Dato
Sted
17.06.20 Brygghaugen
Kl. 18.15 samfunnshus

Til stede
Otto Jakobsen
Solbjørg Hind
Seljenes
Geir-Tony
Andreassen
Frid Sørensen
Tone Edwards
Dag Rydmark

Forfall
Ikke møtt
Sverre
Thomas
Pedersen Strøm
Sørensen

Følgende ble bestemt:
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Referent
DagR

Oppfølging
Ansvar/frist

Høring – Søknad om ny 132 kv kraftledning Silsand Brendsholmen
NVE har mottatt søknad fra Troms Kraft Nett om en ny 51 km
lang 132 kV kraftledning fra Silsand transformatorstasjon, via
nye Botnhamn transformatorstasjon til Brensholmen
transformatorstasjon i Senja og Tromsø kommuner.
Styret ser positivt på det som synes å være et godt prosjekt som
har til hensikt å øke nettkapasiteten samt bidra til større
regularitet i strømforsyningen.
Følgende innspill ble notert:
-

-

Geir-Tony påpekte at en allerede kortvarig svikt i 24 Vforsyningen kan føre til store skader. Redundans
betegner en tilstand med overlapp eller overflødighet.
Det betyr i denne sammenheng at minst én ekstra
strømforsyning vil være tilgjengelig.
fokus på naturvern og gjenbruk
forutsetter bruk av stolper av aluminium
ønske om at det i så stor grad som mulig benyttes
jordkabel
Frid

Frid tar høringsnotatet opp på årsmøtet i Grasmyr grendeutvalg.
Utfallet av meddeles styret.
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Utkast til reglement folkevalgte og lokalutvalg – høring

Følgende kommentarer ble notert:
Kommentarer til nåværende reglement:
1.17 Innbyggernes spørretime: Hvor ble dette av?
1.21 Anmodning om ny behandling av avgjort sak: Hvor ble
dette av?
4.6 Møte- og talerett, punkt 4.6.1: Hvorfor er dette tatt bort?
4.7 Høring: Hvor ble dette av?
5.3 Saker hvor Partssammensatte utvalg har
avgjørelsesmyndighet: Hvor ble dette av?
8.7 Godtgjørelse: Hvor ble dette av?

Kommentarer til foreslått reglement:
1.4.4 Møte-tale og forslagsrett a): Kommuneloven §6-1 tredje
ledd sier også «...unntatt kommune- og fylkesråd og organer
under dem.» Hva er forskjellen på ett kommuneråd og
formannskapet?
1.4.4 Møte- tale og forslagsrett b): Hvilken lov er dette
forankret i?
1.4.10 Møtebok d): Hva betyr dette i praksis?
1.4.11 Protokolltilførsel c): Fjernes. Vi har vanskelig for å se
hvilken hensikt dette punktet tjener. At mindretallet ikke får
fremlagt sitt syn fremmer ikke demokratiet.
1.4.14 Fjernmøter: Dette punktet er i beste fall uklart og vi har
vanskelig for å forstå hva som egentlig menes. Hvordan kan et
fjernmøte være åpent for allmennheten når det kjøres som et
teams-møte? Vi ser for oss utfordringer med å kommunisere
strukturert når i utgangspunktet en større mengde deltakere
deltar. I dette ligger utfordringer med å ivareta innbyggernes
rettigheter.
2.3 Oppgaver og myndighet, d): Dette er en vanskelig setning å
forstå. Kan den formuleres bedre?
2.4.4 Møte- tale og forslagsrett, a og b: Se tidligere kommentar
på 1.4.4 a og b.
2.4.11 Protokolltilførsel c): Se tidligere kommentar på 1.4.11

2.4.14 Fjernmøter: Se tidligere kommentar på 1.4.14.
4.4.4 Møte- tale og forslagsrett, a og b: Se tidligere kommentar
på 1.4.4 a og b.
4.4.11 Protokolltilførsel: Se tidligere kommentar på 1.4.11
4.4.14 Fjernmøter: Se tidligere kommentar på 1.4.14.
5.4.9 Fjernmøter: Se tidligere kommentar på 1.4.14.
9.2 Valg og sammensetning: Alle skolekretsene er representert
gjennom lokalutvalgene. Hvorfor er det bare Silsand og
Finnsnes skolekrets som er representert dobbelt opp?
14.1 Formål, oppgaver og myndighet: Det står ingenting i
eiendomsskatteloven § 20 om at klagenemdas vedtak er
endelig.

Kommentarer til 13 Rammevedtekter for lokalutvalgene i
Senja kommune:
Otto/Solbjørg/Dag
Vi ser at mye av teksten er fjernet, men vi reagerer spesielt på
at 13.2 Myndighet og rolle, samt 13.8 Rapportering og taletid
er borte. Dette er jo selve hensikten med lokalutvalgene, og vi
synes det er spesielt viktig at dette forankres i reglementet for
folkevalgte og lokalutvalg.
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Beplantning/forskjønning av bygdene
Det ble gjort følgende vedtak:
«Indre Senja lokalutvalg bevilger inntil kr. 70.000 til
beplantning/ forskjønning av nærområdene Grasmyr, Grønnli,
Høgli, Nybygda, Silsand, Vågan, Russevåg, Vangsvik,
Vesterfjell og Brygghaugen.
Søknad sendes styret på e-post til Otto eller Dag som gis
fullmakt til å behandle innkomne søknader og som kan
innvilges med inntil kr. 5000,- pr. søknad.»
Søknadene behandles fortløpende etter prinsippet først til
mølla.

Otto/Dag
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Bruk av den gamle fergekaia på Silsand
Lokalutvalget har fått en henvendelse fra Hugo Stefanussen om
forskjønning/utvikling av området som i dag fremstår lite
tiltalende. Det gamle fergeleiet har i en årrekke vært benyttet
som deponi for jordmasser hentet fra tomta til barneskolen på
Silsand.
I utgangspunktet er dette et flott område mye brukt av skole og
barnehage lokalisert på en idyllisk plass med små hvite
strender, men som nå er i en sørgelig forfatning.
Styret ser behovet for å gjøre noe med dette området og gjorde
følgende vedtak:
«Utvalget bevilger kr. 20.000 som startgrunnlag til rydding/
planering med sikte på å legge til rette for bobilparkering med
nødvendige fasiliteter.
Det inviteres til samspill med Senja kommune om utvikling av
området slik at dette kan finne plass i budsjettet for 2021.
Det rettes forespørsel til Tromspotet AS og Coop avd. Silsand
om økonomiske bidrag til prosjektet.
Rådmannen inviteres til neste møte for å med tanke på
informasjonsutveksling og fremdrift.»
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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
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Otto/Geir-Tony/
Dag

Eventuelt
-

Solbjørg tok opp en problemstilling som er felles for
store deler av Senja kommune – samferdsel og dårlig
veistandard. Hun nevnte særskilt at fylkesvei 229 bør
rustes opp med ny asfalt.
Samferdsel er ett av lokalutvalgets tre prioriterte
områder som vi vil arbeide med, bl.a. i form av
påvirkning av beslutningsorganer

Frid

Iflg. Tone har Senja kommune avsatt kulturmidler i
størrelsesorden 70.000 på årets budsjett. Det er mottatt
31 søknader innenfor fristens utløp som var 1. mai.
Her kan du lese om kommunens ulike
tilskuddsordninger

Møtet slutt kl. 20.40

