Referat styremøte – Yttersia Senja lokalutvalg
Tid: Mandag 2 november
Klokkeslett: 18:00
Møterom: Gryllefjord kommunehus
Tilstede: Helga Alver, Sverre Abel, Helmi Wang, Vidkun Wilsgård, Geir Svendsen, Eva Kristiansen,
Mette Strøm og Sarah Hansen
Fra administrasjonen: Jørn Aarsland
Referat saksliste:
37/20 Økonomi/tildelte midler/innkomne søknader lokalsamfunnsutvikling
Det var innkommet fem søknader til lokalutvalget.
Yttersia Senja lokalutvalg vedtar å bevilge støtte til følgende lag og foreninger.

Torsken sportsklubb

13.500

Utarbeidelse av sykkelområde

Gryllefjord jeger og fisk

13.500

Bygging av uteområde

Torsken Grendahus

13.500

Bygging av uteområde

Berg pensjonistforening

13.500

Renovering av hobbyrom

Gryllefjord idrettslag

13.500

Innkjøp av kantklippere

Sverre Abel, Vidkun Wilsgård og Helmi Wang erklærte seg inhabile. Enstemmig.
38/20 Budsjett Senja kommune 2021
Yttersia Senja lokalutvalg har følgende innsigelser til den fremlagte budsjett presentasjonen av 30.
oktober.
1. Nedleggelse av lokalutvalgene som folkevalgte organ. Lokalutvalget vil bestå som folkevalgt
organ og fremmer innspill til gruppeledere i de politiske partiene.
2. Ny skole i gamle Torsken kommune. Lokalutvalget tar ikke initiativ til lokaliseringsspørsmålet,
men vil fremme innspill til oppstart og nødvendighet med raskere oppstart enn 2023. Innspill
fremmes til gruppeledere i de politiske partiene.

39/20
Yttersia Senja lokalutvalg mangler en ungdomsrepresentant etter at Ole Isaksen har flyttet og trukket
sitt kanditatur.
Vedtak
Yttersia Senja lokalutvalg innstiller Sander Svendsen som ungdomsrepresentant til Yttersia Senja
lokalutvalg. Forslaget oversendes Senja kommunes valgkomite etter Senja kommunestyres vedtak i
desember 2020 om hva som skjer med lokalutvalgene og organisasjonsformen.

/20 Eventuelt
1. Vedtak i formannskapet den 8 september 2020 om disponering av ekstraordinære midler
a. Ballbingen Skaland er tildelt kr 150.000. Tiltaket er ikke iverksatt og ikke besvart om når
dette skal utføres, på tross av gjentatte purringer.
b. Torsken kirke tildelt kr 50.000. Tiltak er ikke iverksatt.
2. Henvendelse fra Tore Olsen om å kontakte grunneiere for rydding av tre plasser hvor det er
krigsminner i gml Berg kommune. Jørn har undersøkt hjemmelshavere og det ene stedet har
24 hjemmelshavere, det andre har en bedrift Ellingsen Brødrene AS som hjemmelshaver.
Hjemmelen er fra 1929. Bedriften eksisterer ikke i dag og sannsynlig at skifte ikke er
gjennomført. Saken oversendes kulturavdelingen.
3. Skredsikring Torskenskaret
Lokalutvalget vil purre på Senja kommune om hvilke tiltak som er fremmet ovenfor andre
offentlige instanser.
4. Søndagsåpent turistsesongen
Lokalutvalget fremmet forespørsel om permanent søndagsåpent for butikkene på Senja i
sommerperioden. Søndagsåpent er svært viktig for handelsnæringen i turistsesongen.
Næringsavdelingen i Senja kommune var på møte i august og fikk fremlagt forslaget og saksgangen.
En beslutning om søndagsåpent vil kreve et vedtak i kommunestyret før en søknad sendes
fylkesmannen for videre utredning og høring. En slik utredning tar normalt underkant av ett år når
det søkes om permanent endring av lukkingsvedtekter i turistbaserte områder, og ikke ambulerende
søndager.
Lokalutvalget har ikke fått tilbakemelding fra kommunen om fremdriften.

5. Gryllefjord molo
Fremdrift, saksgang og beslutning. Står fremdeles ubesvart på tross av gjentatte purringer.
6. Reiselivsbasert infrastruktur
Store utfordringer på Ersfjordstranda mht parkering, toalett og avfallshåndtering.
Lokalutvalget får dessverre ikke svar på hva Senja kommune tenker videre fremover.
7. Gryllefjord bibliotek
Det har kommet innspill fra innbyggere i Gryllefjord om biblioteket i Gryllefjord har åpningstider
som stadig endres. Åpningstiden skal være onsdager fra kl 11.00 – 19.00. Åpningstidene endres
svært hypping fra klokken 15.00 – 19.00, flyttes til andre dager, stengt når det skal være åpent
osv. Noen av disse åpningene publiseres på facebook. For å få denne informasjonen forutsetter
det at brukeren er på facebook, noe ikke alle er. Utfordringen blir innlevering av lånte bøker,
samt bibliotekets formål, som bl.a er å låne ut bøker.
8. Gjennomgang av andre saker
a.
b.
c.
d.

Bredbånd Straumen – vår/sommer 2021.
Busskur Torsken – i rute
Endring av navn Skalandstunellen – Sak er sendt
Gang og sykkelsti gml fergeleie til butikken Skaland – Sak sendt

