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PS 38/16 Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Tidlig innsats på 1 mnok finansieres med 0,690 mnok fra kommunens frie inntekter og
0,310 mnok som kommunen har mottatt i kompensasjon fra fylkesmannen. Dette frigjør
0,310 mnok.
Det bevilges 0,2 mnok til driftsutgifter som husleie, strøm og tilpasning av midlertidige
lokaler som trengs under bygging av ny barnehage på Sørarnøy. Finansieres ved bruk
av frigjorte midler under punkt 1. Øvrige 0,110 mnok avsettes disposisjonsfond.
Utgiftene og inntektene til flykningetjenesten økes med 1 mnok.
Det bevilges 0,2 mnok til gjenvinner, vannmengdemåler og vannstøvsuger til Inndyr
skole. Dette finansieres ved frigjøring av midler i punkt 6.
Nedtrekk på 0,550 mnok knyttet til effektivisering av administrasjon løses ved frigjøring
av midler i punkt 6.
Finansieringsform av stillingen til SNU på 0,8 mnok endres fra bruk av kommunens frie
midler til bruk av konsesjonsavgiftsfondet. Dette frigjør 0,8 mnok av kommunens frie
midler som kan benyttes til å stryke nedtrekket på effektivisering av administrasjon
(punkt 5) og nytt utstyr til Inndyr skole (punkt 4).
Søknad om tilskudd fra Gildeskål næringsforum på kr 25 000 innvilges. Søknad fra
Kigok (kr 85 000) og Gildeskål kirkelige fellesråd (kr 78 000) avvises.
Vedtak fra kst sak 82/2015 Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019, punkt 8, om at
Gildeskål kommune skal fakturere kommunale gebyrer og avgifter i 12 terminer
opphører og settes til tre terminer for inneværende år.
Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Representant Svein Eggesvik, Sp, fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2:
Det settes av 0,070 mnok til vennskapskommunen i HA5. Øvrige 0,040 mnok avsettes
disposisjonsfond.
Rådmannens forslag med tillegg fra Eggesvik ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Tidlig innsats på 1 mnok finansieres med 0,690 mnok fra kommunens frie inntekter og
0,310 mnok som kommunen har mottatt i kompensasjon fra fylkesmannen. Dette frigjør
0,310 mnok.
Det bevilges 0,2 mnok til driftsutgifter som husleie, strøm og tilpasning av midlertidige
lokaler som trengs under bygging av ny barnehage på Sørarnøy. Finansieres ved bruk
av frigjorte midler under punkt 1.
Det settes av 0,070 mnok til vennskapskommunen i HA5. Øvrige 0,040 mnok avsettes
disposisjonsfond.
Utgiftene og inntektene til flykningetjenesten økes med 1 mnok.
Det bevilges 0,2 mnok til gjenvinner, vannmengdemåler og vannstøvsuger til Inndyr
skole. Dette finansieres ved frigjøring av midler i punkt 6.
Nedtrekk på 0,550 mnok knyttet til effektivisering av administrasjon løses ved frigjøring
av midler i punkt 6.
Finansieringsform av stillingen til SNU på 0,8 mnok endres fra bruk av kommunens frie
midler til bruk av konsesjonsavgiftsfondet. Dette frigjør 0,8 mnok av kommunens frie
midler som kan benyttes til å stryke nedtrekket på effektivisering av administrasjon
(punkt 5) og nytt utstyr til Inndyr skole (punkt 4).
Søknad om tilskudd fra Gildeskål næringsforum på kr 25 000 innvilges. Søknad fra
Kigok (kr 85 000) og Gildeskål kirkelige fellesråd (kr 78 000) avvises.

8.
9.

Vedtak fra kst sak 82/2015 Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019, punkt 8, om at
Gildeskål kommune skal fakturere kommunale gebyrer og avgifter i 12 terminer
opphører og settes til tre terminer for inneværende år.
Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet tas til orientering.

PS 39/16 Tertialrapport 1/2016 finansforvaltning
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapport 1/2016 om likviditetsforvaltning og gjeldsforvaltning tas til orientering.
Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Tertialrapport 1/2016 om likviditetsforvaltning og gjeldsforvaltning tas til orientering.

PS 40/16 Hvilende nattevakt Sandhornøy eldresenter
Rådmannens forslag til vedtak:
Hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter opprettes i tråd med føringer gitt i prosjektet
«fortettet omsorg og service» om styrking av hjemmebaserte tjenester.
Behandling i Levekårsutvalget - 26.05.2016:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Levekårutvalgets innstilling:
Hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter opprettes i tråd med føringer gitt i prosjektet
«fortettet omsorg og service» om styrking av hjemmebaserte tjenester.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 08.06.2016:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter opprettes i tråd med føringer gitt i prosjektet
«fortettet omsorg og service» om styrking av hjemmebaserte tjenester.

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter opprettes i tråd med føringer gitt i prosjektet
«fortettet omsorg og service» om styrking av hjemmebaserte tjenester.

PS 41/16 Utstyrssentral - Avtale med Gildeskål vekst og
økonomisk ramme
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2

Avtale om utstyrssentral mellom Gildeskål kommune og Gildeskål vekst godkjennes.
Den økonomiske rammen for utstyrssentralen utvides med 69.800 kr (til 200.000 kr)
for innkjøp av sykler. Reservene i prosjektet reduseres tilsvarende fra 305.650 kr til
235.850 kr.

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Representant Thrond Gjelseth, Frp, ble erklært inhabil ved behandling av denne sk, jfr.
Forvaltningslovens § 6 e) 2.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1
2

Avtale om utstyrssentral mellom Gildeskål kommune og Gildeskål vekst godkjennes.
Den økonomiske rammen for utstyrssentralen utvides med 69.800 kr (til 200.000 kr)
for innkjøp av sykler. Reservene i prosjektet reduseres tilsvarende fra 305.650 kr til
235.850 kr.

PS 42/16 Reglement for lokalutvalgene i Gildeskål
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte reglement for lokalutvalgene i Gildeskål kommune vedtas.
Behandling i Levekårsutvalget - 26.05.2016:
Representanten Øyvind Mevik fremmet følgende forslag til endring:
Endring av pkt 4 årsmøte tredje avsnitt
«Alle bosatte og personer med tilknytning til kretsen har møte-, tale- og forslagsrett, kun
bosatte har stemmerett.»
Endring i femte avsnitt
«kanidatene må være bosatt i kretsen»

Representanten Gunnar T. Skjellvik fremmet følgende forslag til endring:
Pkt 5 avsnitt 4. endres til:
Lokalutvalgene kan gi uttalelse til alle saker som behandles politisk.
Saker som skal til politisk behandling sendes og til lokalutvalgene.
Rådmannens forslag med endring fra Mevik og Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Levekårutvalgets innstilling:
Vedlagte reglement for lokalutvalgene i Gildeskål kommune vedtas med følgende endringer:
Pkt. 4, 3. avsnitt.
Møtet ledes av sittende leder. Alle bosatte og personer med tilknytning til kretsen har møte-,
tale- og forslagsrett, kun bosatte har stemmerett.
Pkt. 4, 5. avsnitt.
....... Kandidatene må være bosatt i kretsen.
Pkt. 5, 4. avsnitt.
Lokalutvalgene kan gi uttalelse til alle saker som behandles politisk.
Saker som skal til politisk behandling sendes og til lokalutvalgene.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 02.06.2016:
Representant Kenneth Norum, Ap,Frp,SV, fremmet følgende forslag til endring:
- Lokalutvalgene kan være høringsinstans i plansaker og dispensasjonssaker Plan og
eiendomsutvalget som omhandler det lokale lokalutvalg.
-

Lokalutvalgene skal velges blant manntallsførte i kretsen, dette gjelder også forslagsog stemmerett.

-

Årsmøte skal være avholdt senest i utgangen av mars.

Rådmannens forslag med endringer fra Norum ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Vedlagte reglement for lokalutvalgene i Gildeskål kommune vedtas med følgende endringer:
- Lokalutvalgene kan være høringsinstans i plansaker og dispensasjonssaker PEU (Plan og
eiendomsutvalget) som omhandler det lokale lokalutvalg.
- Lokalutvalgene skal velges blant manntallsførte i kretsen, dette gjelder også forslags- og
stemmerett.
- Årsmøte skal være avholdt senest i utgangen av mars.

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til endring:
Reglementets pkt 3 Sammensetning:
Lokalutvalgene skal bestå av 3-5 medlemmer med 3 varamedlemmer, hvorav minst 50% skal
være fastboende i kretsen.
Reglementets pkt 5, 4. avsnitt:
I saker som angår lokalsamfunnene og som skal behandles politisk i Gildeskål kommune, kan
lokalutvalgene gi uttalelse.
Saker som skal til politisk behandling sendes også til lokalutvalgene.
Rådmannens forslag med endringer fra Pedersen ble enstemmig vedtatt. Formannskapets
forslag innbakes i reglementet og legges som vedlegg til Kommunestyret.
Saksordfører: Thrond Gjelseth
Formannskapets innstilling:
Vedlagte reglement for lokalutvalgene i Gildeskål kommune vedtas, med følgende endringer:
Reglementets pkt 3 Sammensetning:
Lokalutvalgene skal bestå av 3-5 medlemmer med 3 varamedlemmer, hvorav minst 50% skal
være fastboende i kretsen.
Reglementets pkt 5, 4. avsnitt:
I saker som angår lokalsamfunnene og som skal behandles politisk i Gildeskål kommune, kan
lokalutvalgene gi uttalelse.
Saker som skal til politisk behandling sendes også til lokalutvalgene.
Saksordfører: Thrond Gjelseth

PS 43/16 Møteplan 2. halvår 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Møteplan for 2. halvår 2016:
Utvalg / Måned
August
September
Oktober
November
Desember
Kommunestyre
21.09
27.10
15.12
Formannskap *)
08.09
13.10
29.11
Plan- og
eiendomsutvalg
30.08
04.10
15.11
Levekårsutvalg
29.08
03.10
15.11
Arbeidsmiljøutvalg
07.09
16.11
*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.
Alle møtene 2. halvår 2016 starter kl. 17:15, unntatt Kommunestyremøtet i desember som
starter kl. 10:00, og AMU som starter kl. 09:00.
Behandling i Levekårsutvalget - 26.05.2016:
Omforent forslag til vedtak:

LKU møte: 29.08 kl. 17:15 På Sandhornøy. Orientering skola/eldresenter
LKU møte: 03.10 kl. 17:15 På Inndyr. Orientering skole/bibliotek
LKU møte: 17.11 kl. 17:15 På Inndyr. Kommunestyresalen.
Levekårutvalgets innstilling:
Møteplan for 2. halvår 2016:
Utvalg / Måned
August
September
Oktober
November
Desember
Kommunestyre
21.09
27.10
15.12
Formannskap *)
08.09
13.10
29.11
Plan- og
eiendomsutvalg
30.08
04.10
15.11
Levekårsutvalg
29.08
03.10
17.11
Arbeidsmiljøutvalg
07.09
16.11
*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.
Alle møtene 2. halvår 2016 starter kl. 17:15, unntatt Kommunestyremøtet i desember som
starter kl. 10:00, og AMU som starter kl. 09:00.
LKU møte: 29.08 kl. 17:15 På Sandhornøy. Orientering skola/eldresenter
LKU møte: 03.10 kl. 17:15 På Inndyr. Orientering skole/bibliotek
LKU møte: 17.11 kl. 17:15 På Inndyr. Kommunestyresalen.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 02.06.2016:
Leder Anne Wiik, Ap, Frp, SV, fremmet følgende forslag til endring:
Møtet 30.august flyttes til 6. september. Dette pga mindre ressurser på avdelingen, samt at
det er like etter ferien. Man anser derfor at mengden saker til møtet vil være liten/små/få.
Leder Anne Wiik, Ap, Frp, SV, fremmet følgende forslag:
Planutvalget ønsker å avholde sine møter i 2. halvår 2016 på dagtid. Dette begrunnes med at
pga kommunikasjoner til Arnøyene vil møtene vare kun 3 timer. Dette vil øke antall møter og
at det vanskeliggjør mulighetene for befaring, besøk av «gjester» og lignende.
Forslaget fra Wiik vedr. flytting av møtedato ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Wiik vedr. møtetidspunkt ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Møteplan for 2. halvår 2016:
Utvalg / Måned
August
September
Oktober
November
Desember
Kommunestyre
21.09
27.10
15.12
Formannskap *)
08.09
13.10
29.11
Plan- og
eiendomsutvalg
06.09
04.10
15.11
Levekårsutvalg
29.08
03.10
15.11
Arbeidsmiljøutvalg
07.09
16.11
*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Alle møtene 2. halvår 2016 starter kl. 17:15, unntatt Kommunestyremøtet i desember som
starter kl. 10:00, og AMU som starter kl. 09:00, og møtene i Plan og eiendomsutvalget som
holdes på dagtid.
Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Møteplan for 2. halvår 2016:
Utvalg / Måned
August
September
Oktober
November
Desember
Kommunestyre
21.09
27.10
15.12
Formannskap *)
08.09
13.10
29.11
Plan- og
eiendomsutvalg
30.08
04.10
15.11
Levekårsutvalg
29.08
03.10
15.11
Arbeidsmiljøutvalg
07.09
16.11
*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.
Alle møtene 2. halvår 2016 starter kl. 17:15, unntatt Kommunestyremøtet i desember som
starter kl. 10:00, og AMU som starter kl. 09:00.

PS 44/16 Planstrategi 2016-2019 - Gildeskål kommune vedlegg til Kommuneplan 2015-2027
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommunes planstrategi for 2016-2019 vedtas slik den foreligger i denne sak.
Behandling i Levekårsutvalget - 26.05.2016:
Representanten Gunnar Skjellvik fremmet følgende forslag til endringer:
Det legges inn en revidering av samfunnsdelen i kommuneplan i 2017, med spesiell fokus på
folketallutvikling og konsekvenser av dette.
Det utarbeides en boligpolitisk plan innen utg. av 2016.
Rådmannens forslag med Skjellviks endringer ble enstemmig vedtatt.
Levekårutvalgets innstilling:
Gildeskål kommunes planstrategi for 2016-2019 vedtas slik den foreligger i denne sak, med
følgende endringer:
Det legges inn en revidering av samfunnsdelen i kommuneplan i 2017, med spesiell fokus på
folketallutvikling og konsekvenser av dette.
Det utarbeides en boligpolitisk plan innen utg. av 2016.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 02.06.2016:
Representant Bjørn Magne Pedersen, H,SP,KRF/V fremmet følgende forslag til tillegg:
- For «Trafikksikkerhetsplan» og «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser»
behandles handlingsplanen/tiltakslista årlig.
- «Boligpolitisk plan» tas til behandling i 2016 og innbefatter «boligsosial handlingsplan.»
Rådmannens forslag med tillegg fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Gildeskål kommunes planstrategi for 2016-2019 vedtas slik den foreligger i denne sak, med
følgende endring:
- For «Trafikksikkerhetsplan» og «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser»
behandles handlingsplanen/tiltakslista årlig.
- «Boligpolitisk plan» tas til behandling i 2016 og innbefatter «boligsosial handlingsplan.»

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Innstillingen fra Plan og eiendomsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommunes planstrategi for 2016-2019 vedtas slik den foreligger i denne sak, med
følgende endringer:
- For «Trafikksikkerhetsplan» og «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser»
behandles handlingsplanen/tiltakslista årlig.
- «Boligpolitisk plan» tas til behandling i 2016 og innbefatter «boligsosial handlingsplan.»

PS 45/16 NYE VEINAVN I GILDESKÅL TIL
GODKJENNING/KLAGE PÅ TILDELTE VEINAVN
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune godkjenner de nye vei-/områdenavnene som er foreslått.
Når det gjelder klage fra Oddvar Ingebrigtsen om å bruke adressenavnet «Mælan» på deler
av Mevik, tas den ikke til følge da disse eiendommene har dirkete avkjørsel fra «Mevikveien».
Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Gildeskål kommune godkjenner de nye vei-/områdenavnene som er foreslått.
Når det gjelder klage fra Oddvar Ingebrigtsen om å bruke adressenavnet «Mælan» på deler
av Mevik, tas den ikke til følge da disse eiendommene har dirkete avkjørsel fra «Mevikveien».

PS 46/16 Nygårdsjøen Utleiebygg AS, kjøp av
tilleggsareal i Ertenvåg havn
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune selger tomt som omsøkt til Nygårdsjøen Utleiebygg AS i område
kalt I-2 i reguleringsplan for Ertenvåg.

2.

Før salg må kommunen foreta fradeling, oppmåling og matrikulering av tomta. Da vil
også nøyaktig areal bli fastslått. Kostnadene med dette dekker kommunen.

3.

Det tinglyses en forkjøpsrett som beskrevet i saksutredningen. Dette skal skje samtidig
med at skjøtet tinglyses.

4.

Pris settes til kr 30 pr m2.

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen fremmet følgende forslag til endring av pkt 1:
Omsøkte areal i Nygårdsjøen havn selges til Nygårdsjøen Utleiebygg AS. Selges under
forutsetning av at det fremlegges en plan for utnyttelse av arealet.
Formannskapets vedtak:
1.

Omsøkte areal i Nygårdsjøen havn selges til Nygårdsjøen Utleiebygg AS. Selges under
forutsetning av at det fremlegges en plan for utnyttelse av arealet.

2.

Før salg må kommunen foreta fradeling, oppmåling og matrikulering av tomta. Da vil
også nøyaktig areal bli fastslått. Kostnadene med dette dekker kommunen.

3.

Det tinglyses en forkjøpsrett som beskrevet i saksutredningen. Dette skal skje samtidig
med at skjøtet tinglyses.

4.

Pris settes til kr 30 pr m2.

PS 47/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.
januar 2017-31. desember 2020
1.

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås valgt:
1 kvinne: Eva Stokvik
1 mann: Kjell Harry Kristiansen

3.

Selve valget av skjønnsmenn gjøres av fylkestinget.

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås valgt:
1 kvinne: Eva Stokvik
1 mann: Kjell Harry Kristiansen

3.

Selve valget av skjønnsmenn gjøres av fylkestinget.

PS 48/16 Valg av lagrettemedlemmer til Hålogaland
lagmannsrett for perioden 1. januar 2017-31. desember
2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som lagrettemedlemmer/meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.
januar 2017 – 31. desember velges:
1 kvinne: Hilde Furuseth Johansen
1 mann: Andrè Isaksen

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Som lagrettemedlemmer/meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.
januar 2017 – 31. desember velges:
1 kvinne: Hilde Furuseth Johansen
1 mann: Andrè Isaksen

PS 49/16 Valg av jordskiftemeddommere til
Jordskifteretten for perioden 1. januar 2017-31.
desember 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Som jordskiftemeddommere i Salten jordskifterett for perioden 1. januar 2017-31. desember
2020 velges:
2 kvinner:
2 menn:
Åse Bøylestad Breivik
Øyvind Mevik
Nina Bakke
Kjell Gunnar Isaksen

Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Som jordskiftemeddommere i Salten jordskifterett for perioden 1. januar 2017-31. desember
2020 velges:
2 kvinner:
2 menn:
Åse Bøylestad Breivik
Øyvind Mevik
Nina Bakke
Kjell Gunnar Isaksen

PS 50/16 Valg av meddommere til Salten tingrett for
perioden 1. januar 2017-31. desember 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Som meddommere i Salten Tingrett for perioden 1. januar 2017-31. desember 2020 velges:
8 kvinner:
8 menn:
Anne Wiik
Steinar Willy Hansen
Vigdis Nygård
Arne Sklett Larsen
Elin Brattøy
Jan Arne Birkeli
Ann Lisbeth Skjellvik
John Arne Nilsen-Nygaard
Eli Kristine Pettersen
Tore Laugsand
Heidi Meland
Knut Eirik Svendsen
Iren Førde
Ingar Eilertsen
En kvinne
Gunnar T. Skjellvik
Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Representant Silje Nordgård, Ap, fremmet følgende forslag til tillegg:
Line Vonheim velges også.
Rådmannens forslag med tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Som meddommere i Salten Tingrett for perioden 1. januar 2017-31. desember 2020 velges:
8 kvinner:
8 menn:
Anne Wiik
Steinar Willy Hansen
Vigdis Nygård
Arne Sklett Larsen
Elin Brattøy
Jan Arne Birkeli
Ann Lisbeth Skjellvik
John Arne Nilsen-Nygaard
Eli Kristine Pettersen
Tore Laugsand
Heidi Meland
Knut Eirik Svendsen
Iren Førde
Ingar Eilertsen
Line Vonheim
Gunnar T. Skjellvik

PS 51/16 Valg av Forliksråd for perioden 1. januar 201731. desember 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende personene til Forliksrådet for perioden 1. januar 2017-31.12.2020:
Faste representanter:
Vararepresentanter:
Per Roald Gjelseth
Jørn Kjerpeseth Andersen
En kvinne

Camilla Høiby Kristensen
Johnny Fallmyr
Nina Bakke

Selve valget av forliksråd gjøres av fylkestinget.
Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til endring:
Camilla Høiby Kristensen velges som fast representant.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Følgende personene til Forliksrådet for perioden 1. januar 2017-31.desember 2020:
Faste representanter:
Vararepresentanter:
Per Roald Gjelseth
Jørn Kjerpeseth Andersen
Camilla Høiby Kristensen

Johnny Fallmyr
Nina Bakke
En person

Selve valget av forliksråd gjøres av fylkestinget.

PS 52/16 Kommunereformen – Retningsvalg
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
Gildeskål kommune skal bestå som egen selvstendig kommune.
Alternativ 2:
Gildeskål kommune skal slå seg sammen med Bodø kommune til en ny Bodø kommune.
Behandling i Formannskapet - 08.06.2016:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak:
Gildeskål kommune skal bestå som egen selvstendig kommune.
Representant Walter Pedersen, H, fremmet følgende forslag til vedtak:
Gildeskål kommune skal slå seg sammen med Bodø kommune til en ny Bodø kommune.

Avstemming:
Forslag fra P.J. Pedersen: 4 stemmer
Forslag fra W. Pedersen: 1 stemme
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune skal bestå som egen selvstendig kommune.

