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Jan-Arne Birkeli ledet møtet.
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Rådmann Helge D. Akerhaugen
Kommunalsjef teknisk John-Olaf Johansen
Fagansvarlig Svanhild Lind
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Møteprotokollen er godkjent av Jan-Arne Birkeli og Bjørn M. Pedersen

PS 40/18 Sentrumsutvikling i Gildeskål, plan for
hovedprosjekt
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 07.06.2018:
Representant Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til endring og tillegg:
Pkt 5. første setning endres slik: Styringsgruppen gis fullmakt til å gjøre justeringer i
prosjektet innenfor den økonomiske rammen og prosjektets mål.
Nytt pkt 6: Styringsgruppen som foreslått i prosjektforslagets pkt 9.2, utvides med leder for
Plan og eiendomsutvalget Anne Wiik for å tilføre styringsgruppen politisk forankring.
Representant Jan-Arne Birkeli (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken avvises.
Avstemming:
Forslag fra Birkeli: 1 mot 6 stemmer
Rådmannens forslag: 0 stemmer
Rådmannens forslag med endring og tillegg fra Pedersen: 7 stemmer
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1.

Gjennom utvikling og utprøving av nyskapende metodikk for stedsutvikling skal
Gildeskål kommune i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører få
fram ideer, forslag og rammer for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg,
Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr.

2.

Arbeid skal skje i henhold til prosjektplanen som er vedlagt saken og i nær samhandling
med Gildeskål befolkning, samtidig som prosjektet skal legge grunnlag for samarbeid
mellom lokale og regionale aktører.

3.

Prosjektets har bostedsutvikling, næringsutvikling og destinasjonsutvikling som fokusområder.

4.

Prosjektet gjennomføres i 2018-2019 og har en økonomisk ramme på inntil 2,0 mill. kr.
som finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen søker eksterne tilskudd
til prosjektet.

5.

Styringsgruppen gis fullmakt til å gjøre justeringer i prosjektet innenfor den
økonomiske rammen og prosjektets mål. Prosjektrapport legges fram for
kommunestyret snarest mulig etter avsluttet prosjekt og skal gi kommunestyret
grunnlag for ta stilling til hvordan arbeidet skal videreføres.

6.

Styringsgruppen som foreslått i prosjektforslagets pkt 9.2, utvides med leder for Plan
og eiendomsutvalget Anne Wiik for å tilføre styringsgruppen politisk forankring.

Saksordfører: Bjørn M. Pedersen

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gjennom utvikling og utprøving av nyskapende metodikk for stedsutvikling skal
Gildeskål kommune i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører få
fram ideer, forslag og rammer for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg,
Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr.

2.

Arbeid skal skje i henhold til prosjektplanen som er vedlagt saken og i nær samhandling
med Gildeskål befolkning, samtidig som prosjektet skal legge grunnlag for samarbeid
mellom lokale og regionale aktører.

3.

Prosjektets har bostedsutvikling, næringsutvikling og destinasjonsutvikling som fokusområder.

4.

Prosjektet gjennomføres i 2018-2019 og har en økonomisk ramme på inntil 2,0 mill. kr.
som finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen søker eksterne tilskudd
til prosjektet.

5.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre justeringer i prosjektet innenfor den økonomiske
rammen og prosjektets mål. Prosjektrapport legges fram for kommunestyret snarest
mulig etter avsluttet prosjekt og skal gi kommunestyret grunnlag for ta stilling til
hvordan arbeidet skal videreføres.

PS 41/18 Utvikling av Gildeskål kirkested – forprosjekt
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 07.06.2018:
Representant Bjørn M. Pedersen fremmet følgende forslag til endring:
Pkt. 2: For å påse at forprosjektet utvikles i tråd med kommunestyrets vedtak opprettes det
en styringsgruppe bestående av:
- Jørn Solli, daglig leder i SNU
- Heidi Bakke, kulturmedarbeider
- Hilde Furuseth Johansen, kirkeverge
- Petter Kjærnes, prosjektstøtte
Rådmannens forslag: 0 stemmer
Rådmannens forslag med endring fra Pedersen: 7 stemmer
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1.

Det igangsettes et forprosjekt «Utvikling av Gildeskål kirkested» slik det framgår av
vedlagte plan for forprosjektet. Forprosjektet skal kartlegge muligheter og gi
beslutningsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet forutsettes
gjennomført innen 1.2.2019.

2. For å påse at forprosjektet utvikles i tråd med kommunestyrets vedtak opprettes det
en styringsgruppe bestående av:
- Jørn Solli, daglig leder i SNU
- Heidi Bakke, kulturmedarbeider
- Hilde Furuseth Johansen, kirkeverge
- Petter Kjærnes, prosjektstøtte

3. De økonomiske rammene for forprosjektet settes til inntil 650.000 kr, der inntil
500.000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Det forutsettes prosjektleder
søker eksterne tilskudd i samråd med styringsgruppa.
Saksordfører: Kenneth Norum
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det igangsettes et forprosjekt «Utvikling av Gildeskål kirkested» slik det framgår av
vedlagte plan for forprosjektet. Forprosjektet skal kartlegge muligheter og gi
beslutningsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet forutsettes
gjennomført innen 1.2.2019.
2. For å påse at forprosjektet utvikles i tråd med kommunestyrets vedtak opprettes det
en styringsgruppe som beskrevet i planen.
3. De økonomiske rammene for forprosjektet settes til inntil 650.000 kr, der inntil
500.000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Det forutsettes prosjektleder
søker eksterne tilskudd i samråd med styringsgruppa.

