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Vara for

Representant Ida K. Heen (Sp) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 e)1.
ved behandling av sak 55/19.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Helge D. Akerhaugen
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatene.
Orienteringer:
Rådmann Helge D. Akerhaugen:
 Inndyr skole v/Else Andersen; skoledagen og skoleskyss
 Økonomi
 Finansforvaltning
 Boliginvesteringsprogrammet
 Virksomhetsleder HR; Personalpolitiske retningslinjer og Arbeidsgiverstrategi
 Nye omsorgsboliger
 Helsefremmende skoler og barnehager
 Solvikhaugen
 Omsorgsboliger/eldresentrene
 Gildeskålmodellen – sentrumsutviklingsprosjektet
 Eiendomsskatt - taksering
 Flyktningetjenesten
 Barnevern







Erstatningssak
Kommunalt samarbeid – besøke Røst
Felles forliksråd med Meløy
Merkurprogrammet
Elevrådene

Ordfører Bjørn M. Pedersen:
 Næringsutviklingsarbeid

Møteprotokollen er godkjent av Bjørn Magne Pedersen og Silje Nordgård

PS 53/19 Trafikksikkerhetsplan 2019-2023
Behandling i Formannskapet - 28.10.2019:
Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg:
Levekårsutvalget innstilling med tillegg:
Pkt 1, avkjøringsfelt, Skålsvik legges til.
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til tillegg:
Det søkes Nordland Fylkeskommune om tilskudd til reguleringsplanarbeide for gang- og
sykkelsti på prioriterte områder i kommunen (Inndyr).
Representant Ida Heen (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg:
Gang- og sykkelvei til Øye, elever vgs, merkes som prioritert tiltak.
Omforent forslag til vedtak:
Trafikksikkerhetsplan for perioden 2019-2023, med forslag til revidert handlingsprogram
vedtas med følgende tillegg:
1. Etablering av avkjøringsfelt på FV17 på kryss ved Skaugvoll og Kjelling.
2. Det må etableres mobildekning i tuneller på FV17.
3. Godkjente fotgjengeroverganger på Inndyr etableres ved siden av dagens felt, og
merkes/skiltes som godkjente overganger.
4. De glatte områder, bestående av granitt, må behandles slik at de ikke fremstår som farlige
for fotgjengerne, spesielt ved vinter og snø.
5. Det må skiltes parkeringsplasser for handikappede ved alle kommunale og offentlige bygg.
6. Økonomiske konsekvenser må fremkomme i planen.
Avstemming:
Forslag fra Nordgård: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Pedersen: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Heen: Enstemmig vedtatt
Omforent forslag: Enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for perioden 2019-2023, med forslag til revidert handlingsprogram
vedtas med følgende tillegg:
1. Etablering av avkjøringsfelt på FV17 på kryss ved Skaugvoll, Kjelling og Skålsvik.
2. Det må etableres mobildekning i tuneller på FV17.
3. Godkjente fotgjengeroverganger på Inndyr etableres ved siden av dagens felt, og
merkes/skiltes som godkjente overganger.
4. De glatte områder, bestående av granitt, må behandles slik at de ikke fremstår som farlige
for fotgjengerne, spesielt ved vinter og snø.
5. Det må skiltes parkeringsplasser for handikappede ved alle kommunale og offentlige bygg.
6. Økonomiske konsekvenser må fremkomme i planen.
7. Det søkes Nordland Fylkeskommune om tilskudd til reguleringsplanarbeide for gang- og
sykkelsti på prioriterte områder i kommunen (Inndyr).
8. Gang- og sykkelvei til Øye, elever vgs, merkes som prioritert tiltak.

Behandling i Levekårsutvalget - 23.10.2019:
Omforent forslag til tillegg:
1. Etablering av avkjøringsfelt på FV17 på kryss ved Skaugvoll og Kjelling.
2. Det må etableres mobildekning i tuneller på FV17.
3. Levekårsutvalget slutter seg til uttalelsen fra Råd for likestilling av funksjonshemmede og
ber om at fotgjengeroverganger etableres ved siden av dagens felt, dersom det er mulig.
4. Økonomiske konsekvenser må fremkomme i planen (ref. uttalelse fra Statens Vegvesen).
Rådmannens vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for perioden 2019-2023, med forslag til revidert handlingsprogram
vedtas med følgende tillegg:
1. Etablering av avkjøringsfelt på FV17 på kryss ved Skaugvoll og Kjelling.
2. Det må etableres mobildekning i tuneller på FV17.
3. Levekårsutvalget slutter seg til uttalelsen fra Råd for likestilling av funksjonshemmede og
ber om at fotgjengeroverganger etableres ved siden av dagens felt, dersom det er mulig.
4. Økonomiske konsekvenser må fremkomme i planen (ref. uttalelse fra Statens Vegvesen).
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 22.10.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Kenneth Norum
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for perioden 2019-2023, med forslag til revidert handlingsprogram
vedtas.
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 21.10.2019:
Leder Gunnar T. Skjellvik (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:
- De eksisterende fotgjengeroverganger i sentrum av Inndyr må utformes slik at Statens
Vegvesen godkjenner dem. De kan da merkes/skiltes som godkjente overganger.
- De glatte områder, bestående av granitt, må behandles slik at de ikke fremstår som
farlige for fotgjengerne, spesielt ved vinter og snø.
- Det må skiltes parkeringsplasser for handikappede ved alle kommunale og offentlige
bygg.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
-

De eksisterende fotgjengeroverganger i sentrum av Inndyr må utformes slik at Statens
Vegvesen godkjenner dem. De kan da merkes/skiltes som godkjente overganger.
De glatte områder, bestående av granitt, må behandles slik at de ikke fremstår som
farlige for fotgjengerne, spesielt ved vinter og snø.
Det må skiltes parkeringsplasser for handikappede ved alle kommunale og offentlige
bygg.

Rådmannens forslag til vedtak:
Trafikksikkerhetsplan for perioden 2019-2023, med forslag til revidert handlingsprogram
vedtas.

PS 54/19 Godkjenning av endring i Iris Salten IKS sin
selskapsavtale
Behandling i Formannskapet - 28.10.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune godkjenner endring i Iris Salten IKS sine vedtekter:
Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt til følgende ordlyd
§ 2: Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht.
forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i
egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal
være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for
selskapets virksomhet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune godkjenner endring i Iris Salten IKS sine vedtekter:
Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt til følgende ordlyd
§ 2: Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht.
forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i
egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal
være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for
selskapets virksomhet.

PS 55/19 Søknad om midler fra Bolystfondet - IL Splint
Behandling i Formannskapet - 28.10.2019:
Representant Ida K. Heen (Sp) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 e)1.
ved behandling av denne sak.

Levekårsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune gir tilskudd på kr 300000,- til ny løypemaskin etter søknad fra IL Splint.
Det forventes at maskinen leies ut til andre lag og foreninger i kommunen etter ønske og
behov.

Behandling i Levekårsutvalget - 23.10.2019:
Representant Gunnar Skjellvik (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget gir tilskudd på kr 300000,- til ny løypemaskin etter søknad fra IL Splint.
Det forventes at maskinen leies ut til andre lag og foreninger i kommunen etter ønske og
behov.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Levekårsutvalget gir tilskudd på kr 300000,- til ny løypemaskin etter søknad fra IL Splint.
Det forventes at maskinen leies ut til andre lag og foreninger i kommunen etter ønske og
behov.
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem til politisk drøfting uten innstilling.

PS 56/19 Ballbinge Nordfjorden IL - endringer i
prosjektet
Behandling i Formannskapet - 28.10.2019:
Levekårsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Endring av prosjektet tas til orientering.
Gildeskål kommune opprettholder tilskudd på kr 450000,- til prosjektet.
Behandling i Levekårsutvalget - 23.10.2019:
Representant Gunnar Skjellvik (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget tar endring av prosjektet til orientering.
Kommunen opprettholder tilskudd på kr 450000,- til prosjektet.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.

Levekårsutvalgets innstilling:
Levekårsutvalget tar endring av prosjektet til orientering.
Kommunen opprettholder tilskudd på kr 450000,- til prosjektet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne saken.

