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Investeringer for utvikling av attraksjoner og opplevelser, status og justeringer

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.

På ansvar 5900 omkonteres 13.554 kr fra prosjekt nr. 5009 Láhko nasjonalpark til
prosjekt nr. 5017 Prosjektledelse.
Forslag til budsjettregulering for prosjekt nr. 5007 Gildeskål kirkested legges fram når
kostnadene til arkeologiske undersøkelser er klare fra Nordland fylkeskommune.
Formannskapet tar status for prosjektet Investeringer for utvikling av attraksjoner og
opplevelser til etterretning.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet «Investeringer for utvikling av attraksjoner
og opplevelser».

Vurdering:
Status for delprosjektene er slik:
A

Reguleringsplan kirkestedet
De to arkeologiske kartleggingene som er utført av Nordland fylkeskommune i juni og august har
en maksimal ramme på 181.599 kr. Forslag til budsjettregulering vil bli framlagt når endelige
kostnader er klare.
Rapporten etter de arkeologiske undersøkelsen var forventet i uke 45, men er ikke kommet pr.
20.11. Når den kommer, blir involverte parter invitert til møte for å finne et omforent
utgangspunkt for ny reguleringsplan ut fra funnene i de arkeologiske undersøkelsene.
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Elias Blix-tunet
Nytt kjøkken er i hovedsak ferdig.
Gildeskål hagelag har utarbeidet forslag til opparbeiding av uteområdet.
Våg grunneierlag har vedtatt å igangsette arbeidet med tursti fra Elias Blixtunet med ny steinbru
over Vågsosen.
Søknad om finansiering av forprosjekt for et kunstprosjekt knyttet til turstien planlegges sendt
KORO (Kunst i offentlige rom) pr. 1.2.2018.
Kystfortet på Nordarnøy
Nordlandsmuseet gjennomfører restaureringsarbeider i samarbeid med Meløy videregående skole.
Informasjon som utarbeides av Nordlandsmuseet vil omfatte infotavler og digital informasjon.
Innhold i dette blir utformet og laget i samarbeid med kulturkontoret. Arbeid planlegges ferdig til
juli 2018.
Tiltaksplan for info om nasjonalparker
I møter med representanter for Miljødirektoratet fikk vi positive tilbakemeldinger på vår tiltaksplan
og framdriftsplan for denne. I vår oppsto det usikkerhet etter tilbakemeldinger til
nasjonalparkstyret fra Direktoratet. Det har tatt tid å få dette avklart, men i møte i oktober ga
seksjonsleder i Olav Nord-Varhaug i Miljødirektoratet beskjed om at staten har gitt en nasjonal
føring som sier at forvaltningsplan inkl. besøksstrategi for Láhko må være godkjent før vi kan
utforme informasjon om parken. Forvaltningsplanen er nå vedtatt av nasjonalparkstyret og
oversendt Miljødirektoratet. De skal gi sine vurderinger og sende forslag ut på høring, før
nasjonalparkstyret på nytt behandler innkomne uttalelser og sender til Miljødirektoratet for
endelig godkjenning.
Dette innebærer at vi nå gir beskjed til våre samarbeidspartnere om at arbeidet settes på vent
inntil forvaltningsplanen er godkjent. Pga. usikkerheten i prosjektet foreslås egne utgifter påløpt i
2017 (timer og reiseutgifter) til dette delprosjektet omkontert til budsjett for prosjektledelse.
Ertenvåg informasjonspunkt
Delprosjektet er planlagt startet opp i januar 2018 i samarbeid med grunneier.
Skilting av kulturminner
Personalsituasjonen ved Nordlandsmuseet har medført at arbeidet ikke er igangsatt. Museet vil
sannsynligvis ikke ha kapasitet til å starte arbeidet før høsten 2018.
Turstier
Delprosjektet gjennomføres av Din Kontortjeneste. Innsamling av kartdata, tekst og bilder pågår.
Turkort vil bli designet og produsert i samarbeid med Salten Friluftsråd, som også vil dekke en
mindre del av våre utgifter. Kortene skal være klare i løpet av våren 2018.
Utstyrssentral
Avsluttet i henhold til plan.
Turkart Gildeskål / Láhko
Delprosjektet er igangsatt, utføres av Din Kontortjeneste og forventes ferdig 1. halvår 2018.
Infotavler reiseliv
7 infotavler er produsert og utplassert i henhold til plan og budsjett på følgende steder:
 Rasteplassen, Storvik
 Skauvollkrysset
 Klippfisktorget, Inndyr
 Kjøpstad
 Våg havn
 Sørarnøy, i veikryss opp for hurtigbåtkai og butikk
 Ertenvåg, ved bensinstasjon
Flaggprosjekt Tøa
Lokalutvalget venter inn pris fra en leverandør til samt en avklaring fra sponsorer. Når dette er på
plass inngås samarbeidsavtale mellom kommunen og lokalutvalget som fastsetter ansvar og
oppgaver for flaggprosjektet innenfor vedtatte rammer.

Konklusjon:
I hovedsak har prosjektet godt framdrift. Økte kostnader til reguleringsplan Gildeskål
kirkested pga. arkeologiske undersøkelser vil kunne dekkes inn med intern budsjettregulering
fra midler til prosjektledelse og reserver i prosjektet.

