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Fra administrasjonen møtte:
Konst. Kommunedirektør Marianne Stranden
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Orienteringer:
Ordfører Bjørn M. Pedersen:
 Næringsbygg Inndyr
 Næringsarealer Vågsosen
 Kirkestedsprosjektet
Konst. Kommunedirektør Marianne Stranden:
 Koronasituasjonen;
o Fast ukentlig møte mellom ordførere og kommunaldirektører i Salten.
o Testing og karantene.
o Smittevernlege.
 Økonomi. Regnskap 2020, ingen store avvik.
 Lønnsoppgjøret 2020
 Ambulansebåt
 Psykolog
 Ressurskrevende bruker
 Sørarnøy kai
 Budsjett 2021. Blir framlagt 06.11.2020.
 Rettssak
Møteprotokollen er godkjent av Bjørn Magne Pedersen og Silje Nordgård

PS 122/20 Salten-strategier 2020-2024
Behandling i Formannskapet - 29.10.2020:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Silje Nordgård
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune slutter seg til Saltenstrategiene 2020‐2024 slik de foreligger.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune slutter seg til Saltenstrategiene 2020‐2024 slik de foreligger.

PS 123/20 Viltnemd
Behandling i Formannskapet - 29.10.2020:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Planutvalget fortsetter som viltnemnd foreløpig inntil 31.10.2021.
2. Leder av planutvalget får fullmakt til å avgjøre saker som krever rask behandling.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 20.10.2020:
Leder Petter Jørgen Pedersen (GL) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Planutvalget fortsetter som viltnemnd foreløpig inntil 31.10.2021.
2. Leder av planutvalget får fullmakt til å avgjøre saker som krever rask behandling.
Forslag fra P.J.Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1. Planutvalget fortsetter som viltnemnd foreløpig inntil 31.10.2021.
2. Leder av planutvalget får fullmakt til å avgjøre saker som krever rask behandling.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken overleveres til politisk behandling uten innstilling fra kommunedirektøren.

PS 124/20 Stortingsvalget 2021- fastsetting av valgdag
Behandling i Formannskapet - 29.10.2020:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ola Kaldager
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune vedtar to dager valgting ved Stortings- og Sametingsvalget
2021, søndag 12. september og mandag 13. september i Inndyr stemmekrets.
De øvrige stemmekretsene har en dags valgting, mandag 13. september 2021.

2.

Valgstyret må vurdere åpningstidene søndag 12. og mandag 13. september,
åpningstider og sted for mottak av forhåndsstemmer, samt mottak av
forhåndsstemmer en eller flere dager i stemmekretsene utenfor Inndyr.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune vedtar to dager valgting ved Stortings- og Sametingsvalget
2021, søndag 12. september og mandag 13. september i Inndyr stemmekrets.
De øvrige stemmekretsene har en dags valgting, mandag 13. september 2021.

2.

Valgstyret må vurdere åpningstidene søndag 12. og mandag 13. september,
åpningstider og sted for mottak av forhåndsstemmer, samt mottak av
forhåndsstemmer en eller flere dager i stemmekretsene utenfor Inndyr.

PS 125/20 Korrigeringer hurtigbåt- og fergerute i
Gildeskål - tilbakemelding til Nordland Fylkeskommune
Behandling i Formannskapet - 29.10.2020:
Ordfører Bjørn Magne Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Følgende tilbakemelding oversendes Nordland Fylkeskommune på deres mail datert 22.
oktober vedr. forslag til korrigeringer i hurtigbåt- og ferjerute i Gildeskål:
1. Nytt anløp Sørarnøy fredag kl. 17.40 ønskes gjennomført, mens foreslåtte anløp samme
tidspunkt onsdag og torsdag utsettes til 18.15 grunnet hviletid på Sørarnøy.
2. Anløpet av Sørvær/Mevær videreføres på signal også på torsdag.
3. Det aksepteres at avgang fra Bodø kl 09.20/09.00 mandag – fredag framskyndes med 5
minutter.
4. Det aksepteres at anløp Bliksvær onsdag 09.15 gjøres til fast anløp.
5. Søndagsrute 1. mai, Kr. Himmelfartsdag og 1. pinsedag (vurderes fortsatt) aksepteres.
6. Fredag legges inn avgang kl. 14.30 fra Sørarnøy til Bodø. Dette aksepteres da fredags
anløp 17.40 (se pkt. 1) ønskes gjennomført da ferjen har hviletid på Sund.

7. 5 minutters senere passeringstid Sørarnøy kl. 16-45 på 16.00 avgangen fra Bodø
fredager, med ankomst Inndyr kl 17.05 aksepteres.
8. Avgang kl. 22.00 fredag; 5 minutter mer seilingstid til Mevær aksepteres.
9. Det aksepteres ikke at avgang kl. 18.10 fra Sørarnøy endres til kl. 17.10 mandag –
torsdag.
10. Det aksepteres at avgang fredag kl. 12.05 fra Sund endres til kl. 14.20.
Ut over dette kreves det fortsatt at det gjenopprettes lørdagsrute med hurtigbåt både til
Fleinvær og Sørarnøy i vinterruta. Disse avgangene ble ikke fra fylket foreslått endret i
forslag mottatt pr mail 29.06.20 eller 04.07.20, men var borte når ny rute gjeldende fra
01.09.20 ble iverksatt. Fylket har spart midler på å flytte liggested fra Våg til Inndyr, så det
er ikke mer enn rett og rimelig at også det viktige lørdagstilbudet til øysamfunnene
opprettholdes.
Gildeskål kommune ønsker snarest mulig å komme i samtaler med Nordland fylkeskommune
om løsning med flytekai på Sørarnøy før endelig kailøsning foreligger. Vi ber om at
administrasjonen i Nordland fylkeskommune tar initiativ til slikt møte snarest mulig.»
Forslaget fra B.M.Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Følgende tilbakemelding oversendes Nordland Fylkeskommune på deres mail datert 22.
oktober vedr. forslag til korrigeringer i hurtigbåt- og ferjerute i Gildeskål:
1. Nytt anløp Sørarnøy fredag kl. 17.40 ønskes gjennomført, mens foreslåtte anløp samme
tidspunkt onsdag og torsdag utsettes til 18.15 grunnet hviletid på Sørarnøy.
2. Anløpet av Sørvær/Mevær videreføres på signal også på torsdag.
3. Det aksepteres at avgang fra Bodø kl 09.20/09.00 mandag – fredag framskyndes med 5
minutter.
4. Det aksepteres at anløp Bliksvær onsdag 09.15 gjøres til fast anløp.
5. Søndagsrute 1. mai, Kr. Himmelfartsdag og 1. pinsedag (vurderes fortsatt) aksepteres.
6. Fredag legges inn avgang kl. 14.30 fra Sørarnøy til Bodø. Dette aksepteres da fredags
anløp 17.40 (se pkt. 1) ønskes gjennomført da ferjen har hviletid på Sund.
7. 5 minutters senere passeringstid Sørarnøy kl. 16-45 på 16.00 avgangen fra Bodø
fredager, med ankomst Inndyr kl 17.05 aksepteres.
8. Avgang kl. 22.00 fredag; 5 minutter mer seilingstid til Mevær aksepteres.
9. Det aksepteres ikke at avgang kl. 18.10 fra Sørarnøy endres til kl. 17.10 mandag –
torsdag.
10. Det aksepteres at avgang fredag kl. 12.05 fra Sund endres til kl. 14.20.
Ut over dette kreves det fortsatt at det gjenopprettes lørdagsrute med hurtigbåt både til
Fleinvær og Sørarnøy i vinterruta. Disse avgangene ble ikke fra fylket foreslått endret i
forslag mottatt pr mail 29.06.20 eller 04.07.20, men var borte når ny rute gjeldende fra
01.09.20 ble iverksatt. Fylket har spart midler på å flytte liggested fra Våg til Inndyr, så det
er ikke mer enn rett og rimelig at også det viktige lørdagstilbudet til øysamfunnene
opprettholdes.
Gildeskål kommune ønsker snarest mulig å komme i samtaler med Nordland fylkeskommune
om løsning med flytekai på Sørarnøy før endelig kailøsning foreligger. Vi ber om at
administrasjonen i Nordland fylkeskommune tar initiativ til slikt møte snarest mulig.

