Interpellasjon fra Samnanger FrP til Kommunestyret 03.06.2019
Samnanger FrP har hatt gruppemøte ang. privatisering av
kommunale veger og vil fremme følgende forslag til avstemming i
kommunestyret:
1. Alle dagens kommunale veger beholdes kommunale med
unntak av de som pr. i dag er overtatt av private grunneiere. Da
kostnadene med å oppgradere disse veiene langt overstiger det
som kan tåles i våre budsjetter. Samnanger FrP vil holde et
forsvarlig vedlikehold av disse veiene, så lenge de fremdeles er
kommunale.
2. Samnanger FrP vil også gjøre hele vegstrekningen t.o.m.
parkeringsplassen i Totræna kommunal. Det betyr at alt
vintervedlikehold blir bekostet av Samnanger kommune.
3. Samnanger FrP vil også ta over vedlikeholdsansvaret for vegen
til «Skytebanen». Men det fordrer at bommen som er der i dag,
flyttes til oppkjørselen til «Skytebanen».
4. Vegen til «Antons kulturhistoriske senter» beholdes også
kommunal – bortsett fra parkeringsplassen ved senteret.
5. Kostnadene for overtakelse av vegene i pkt.: 2, 3 og 4 skal
finansieres ved at vi konkurranseutsetter alt vintervedlikehold
av kommunale veger. Grunnen er at det er ledig kapasitet blant
lokale entreprenører/jordbrukere til å ivareta denne oppgaven.
Samnanger kommune vil kunne frigjøre kapital i sin egen
maskinpark. Samt kommunal bemanning, som kan frigjøres til
andre presserende oppgaver. Dette vil skape arbeidsplasser til
lokale entreprenører/jordbrukere. Dette vil gi en vin - vin
situasjon for alle innbyggere, som vil blir berørt av
veger/vegvedlikehold. I sum vil dette bli en billigere løsning for
Samnanger kommune, som er i en presset økonomisk situasjon.
Samnanger FrP; 20.05.2019

Interpellasjon til «reprivatisering» av vegen til Nyutletræ
Samnanger FrP vil foreslå «reprivatisering» av vegen til Nyutletræ og gjøre den kommunal
igjen. Vi vil kreve å stemme over framlegget fra Samnanger FrP.
Det står i dag kr. 200.000,- til disposisjon til formålet. Vi foreslår å utbedre innkjørselen på
vegen, slik at denne blir sikker for almen ferdsel. Vi vil bruke kr. 100.000,- til dette formålet.
Dette vil spare oss for store summer i advokatutgifter og vintervedlikeholdet som lå på ca.
20.000,- vil da være et rimeligere alternativ over budsjettene.
Grunnen til FrP sitt forslag, er at denne vegen fører frem til et fantastisk turområde.
Området er lite kjent både lokalt og sentralt. Vi vil at området skal være tilgjengelig for
allmenheten både sommer og vinter, derfor en kommunal veg.
Vil ha forslaget til behandling samtidig med forrige forslag, sendt den 20.05.2019
Samnanger FrP, 21.05.2019

