REFERAT/OPPSUMMERING MØTE
LOKALUTVALGENE I GILDESKÅL
Inndyr den 22. Mai
klokken 1200 - 1545. Kommunestyresalen.
Deltagere Ifra lokalutvalgene.
Sørfugløy: Karl Edvard Skavhaug og Roald Ingebriktsen
Storvikbukta: Ann-Kirsti Knutsen
Nordfjorden: Arnold Knutsen, Karin Willumsen og Terje Bårdsen
Sandhornøy: Rolf Solbakken
Sørarnøy: Svein-Jarle Ludvigsen
Fleinvær: Trond S. Jensen
Inndyr: Ida K. Heen og Anette Holand Nilsen
Sørfinnset og Forstranda: Ingen møtt
I tillegg møtte.
Ordfører Petter Jørgen Pedersen
Administrasjonen i kommunen: Rådmann Helge Akerhaugen, Drift og Næring John Ole
Johansen, politisk sekretær Svanhild Lind og Folkehelsekoordinator Birgitte Kalvatn.
Iris: Arnt E. Pedersen
Ungdomsrådet: Tuva Bergquist
Ansvarlig for lokalutvalgene Varaordfører Thrond Gjelseth som også var møteleder og
referent.
Det ble servert kaffe.

SAKSLISTE
1. Velkommen og registrering av fremmøtte.
Se deltagerliste over.

2. Birgitte Kalvatn. Folkehelsekoordinator. CA 15 min presentasjon.
Gjennomgang av aktiviteter.
- Frivilligsentral
- Tiltaksplan for folkehelse 2019
- ALLEMED-dugnaden
- Kommunalt treningssenter
- Helsefremmende skoler og barnehager
- Mobbeombud, gode oppvekst vilkår
Birgitte signaliserte at hun er åpen for dialog med den det måtte være som har synspunkter og
interesser innen hennes fagområde.
Henviser også til kommunens hjemmeside www.gildeskal.kommune.no
Mail til Birgitte er: kalbir@gildeskal.kommune.no
3. Tuva Bergquist. Ungdommers muligheter til medvirkning. CA 15 min
Leder for ungdomsrådet
Ungdomsmedvirkning, hvorfor? hvordan?
Ungdommen for lite med……….. Ungdomshøring lokalt
Få ungdommen med i lokalutvalgene
Skape potensiale. Ha en ungdomsrepresentant med i utvalgene?
Positivt i forhold til bo-lyst. Inviter ungdommene med.
AVSLUTTET MED SPØRSMÅL
Hva kan vi i den eldre garde gjøre?
Tid. Perspektiv. Kommunal utvikling, noe tar mere/lang tid.
Ta gjerne kontakt.
Tuva Bergquist. Mail add. tuvabergquist@gmail.com
4. Iris Salten Informerer og svarer på spørsmål. Arnt E. Pedersen
(1245-1345 + sp.mål.)
-

Iris som organisasjon, selskapets oppbygging og forretnings-områder
Kildesortering, gjenvinning og gjenbruk av avfall, foredling av avfall,
Farlig avfall, matavfall til jord,
Henteordningene
Miljøtorgene, åpningstider Gildeskål
Onsdager kl. 1300 – 1800, Lørdager kl 10 - 14 (datoer 01.04 – 01.11)
Iris-appen, forbedres

-

Retura Iris, avfall ifra bedrifter
Kundekommunikasjon, «dressere» kundene, forståelse for viktigheten av sortering.
Biogass ifra kompostering, prosjekteres
Avfall ifra fiskeri/oppdrett
Aksjon rene strender
Grønt skifte, mer sortering, mindre restavfall, miljøvennlig
Fremtiden – sirkulærøkonomi
Fremvisning av video, anlegg Vikan.

AVSLUTTET MED SPØRSMÅL
- Avfall ifra øyene? Under arbeid/utvikling. Jobbes frem.
- Avfall etter hytte/fritidsbefolkningen? Gul-sekker fungerer dårlig.
Tvungen hytterenovasjon en mulighet. Utredninger for dette pågår.
- Innhenting av landbruksplast? Må leveres på miljøtorg.
- Levering av avfall etter volum kontra vekt? Fungerer ikke bra der man ikke har
vekt. Burde kunne benytte skjønn i større grad på miljøstasjonene.
- Henting av tyngre avfall? Kampanjer kommer.
- Marint avfall? Ansvar ligger hos bedriftene.
Ta gjerne kontakt.
Kontakt mail Arnt E. Pedersen. aep@iris-salten.no
5. Ordfører og Rådmannen informerer.
Rådmann
Inkludering av ungdom i det frivillige arbeidet. Frivillighetsarbeidet.
Nærbutikkene. Gjøre noe for å styrke disse.
Frivillighetssentral. Kommer på neste møtet i levekårsutvalget. Vedtas 26.06.19 i
kommunestyret.
Folkehelsebildet i Gildeskål kommune.
Bolystprosjektet. Folkemøter. Tanker og ideer kommer i etterkant.
Prosjektet oppsummeres for hele kommunen. Blir en sak til politikken.
VEDR: Ubesvarte spørsmål til adm. i kommunen så vil Rådmannen ha konkret hva
det gjelder. Hvilken henvendelse som ikke er besvart.
Ordfører
Befolkningsutvikling. Negativ
Boligetablering, må akselreres. Boligmuligheter i kommunen for folk som vil bosette
seg.
Bedriftsutvikling. Næringsareal. I havnene spesielt. Må sikre at det brukes rett til de
formålene de skal benyttes til.
Tilgjengelig kraft til kraftkrevende industri.
SNU. Sjøfossen næringsutviklingsselskap. Blir Gildeskål sitt eget selskap alene.
Salten havbrukspark. Teknologiløsninger. Forskermiljø. Varmeveksler settes i
produksjon nå. Gifas Forskning innen oppdrett.
Biologi, Eukario. Makroalger.

6. Spørsmål ifra lokalutvalgene.
SANDHORNØY LOKALUTVALG
Vi har to saker fra Sandhornøy som vi ønsker tatt opp.
Det ene er at vi ønsker å snakke med IRIS om mulighetene for en container for miljøavfall på
Sandhornøy og det andre som vi lurer på er om det gjøres noe i kommunen når det gjelder
samferdsel.
De nye hurtigbåtrutene og forandringer i buss ruter har rammet Sandhornøy hardt.
Svar: Se referatet under Iris sak 4. Hurtigbåt se under sak 7.
Bussrutene på Sandhornøy, så bør det tas kontakt å melde inn de uheldige konsekvenser det
har utenfor skolerutetiden. Sendes ordfører og Rådmann som kan ta dette videre i
kommunikasjonsnemda og videre oppover i systemet.
INNDYR LOKALUTVALG
Inndyr og omegn lokalutvalg stiller med to deltakere til møtet neste onsdag.
Som sak ønskes en drøfting på hva lokalutvalgets midler skal/bør brukes til - interessant å høre hva
de andre lokalutvalgene gjør.
Svar: Gjennomgått eksempler på hva som gjøres rundt om i utvalgene. Se også tidligere referater
hvor lagene har oppsummert aktiviteter. Så lenge det har allmenn positiv effekt, og at det er en
flertallsbestemmelse i styret for tildeling av midler, så er det meste tillatt.
ARNØYA LOKALUTVALG
-

Hvem eier fellesområdene på Arnøyene? Og hvem har eventuell disposisjonsrett? Og hvordan
må eventuelt lokalutvalget gå frem for å gjøre endringer i bruk av disse?
Hvordan skal lokalutvalget håndtere «deponering» av ting som foregår på fellesområdene,
eks biler, båter? Hvem er eventuelt kontaktpersonen hos Gildeskål kommune for dette? Og
hvilke myndighet har kommunen for å få tvangs fjernet slike ting?
Konkret sak for fjerning er en brakkerigg som Sjøfossen Næringsutvikling plasserte på
Buskjæret for en del år siden og nå bare står og råtner ned, og er det første som møter
reisende som kommer med hurtigbåten.
Svar på de tre punktene under et: Ifra Rådmann og teknisk sjef.
Vanskelig å håndtere da det er juridiske spørsmål rundt dette. Adm. Har arbeidet en god del
med noen slike enkeltsaker, men ser at det er vanskelig å nå frem 0g at det nok må sterkere
lut til. Ofte «advokatmat».
Anbefalt å ta det lokalt med den enkelte så langt som mulig. Deretter må kommunen kobles
inn……. Det skal jo ikke evære slik, men dette er som nevnt krevende å handtere.

-

Når det gis spesialtillatelser til bruk av fellesområder på Arnøyene, eksempel tillatelse til å
fortøye seilbåt ved legeskysskaien, bør ikke lokalutvalget informeres om dette? Og i beste fall
kontaktes for uttalelse før slike tillatelser gis? Og hvem hos kommunen er kontaktperson for
slike tillatelser?
Svar: Redegjort i møtet. Det bør ikke gis langvarige tillatelser til slike formål, da det går
utover lokale positive aktiviteter.

-

Når ventes tilfredsstillende veilys på skoleveien på Arnøyene å være på plass? Det er også
spesielle regler som gjelder belysning på broer, og lys etter dette er ikke på plass!
Svar: Tas ved befaring på Arnøya 23.05.2019.

-

Hva er status på bygging av industrikai/hurtigbåtkai på Sørarnøy? Og er det samarbeid med
Nordland fylke om dette, da de planlegger utbedring av fergekai på Sørarnøy?
Svar: Kommer redegjørelse i møtet på Arnøya 23.05.2019. Er under arbeid.

-

Er det gjort noen evaluering av lege/ambulansetjenesten i kommunen? Vi ute på Arnøyene
syns det er litt vanskelig å forstå dagens ordning med legebåt på Ørnes som skal betjene oss,
da det ofte kan bli veldig lang ventetid ved ulykker, og kanskje beskjed om att båten ikke kan
komme ( episode i påsken ).
Svar: Henvendelse sendes til kommunen som tar dette videre med fylkeskommunen. Ikke
kommunal sak, men kommunen vil prøve å være behjelpelig med fremlegg da det kanskje
vektlegges mere at det kommer som et kommunalt forankret innspill.

-

Når forventer kommunen å ha kommunal utleiebolig på plass på Arnøyene?
Svar: Arbeides nå via Gildebo.

-

Har Gildeskål kommune en kontaktperson/tilrettelegger som kan hjelpe tilflyttere å komme
på plass i kommunen? Og kan oppsøke tilflyttere å ønske dem velkommen og tilby hjelpen
der de er? Uten att de må reise til kommunehuset å søke hjelp?
Svar: Er under utredning. Kommunen arbeider med sak til politikken.

-

Henvendelser fra lokalutvalget på Arnøyene har gjennom flere år blitt veldig sent besvart,
ofte etter purringer på svar! Dette oppfatter vi som respektløst av kommunens
administrasjon og en undergraving av lokalutvalgets tiltenkte rolle i lokalsamfunnet! Har
kommunen kommet frem til en bedre saksbehandlingsrutine på offentlige henvendelser?
Svar: Rådmannen vil ha konkret saker på hva som ikke er besvart.
Vi ber om at kommunen skriver møtereferat fra møtet 22/5-2019, og at dette sendes
lokalutvalgene i kommunen i etterkant!
Referat/oppsummering skrevet av Thrond Gjelseth.

FLEINVÆR LOKALUTVALG
Spørsmål om avfallshandtering på øyene. Hvorfor det ikke kan settes opp konteinere som kan skiftes
ut på lik linje som IRIS gjør
i Bodø (Værran). Folk brenner fortsatt mye avfall i fjæra og det er ikke bra.
Svar: Se innlegg/referatet ifra Iris

SØRFJORDEN OG FORSTRANDA LOKALUTVALG
Kommer på møtet men har ikke meldt inn saker.
Ingen ifra lokalutvalget stilte på møtet.
STORVIKBUKTA LOKALUTVALG
Kommer på møtet men har ikke meldt inn saker
Kommer egen sak politisk om Storvik skole.

SØRFUGLØY
Båtrutene. Foreningen er ikke fornøyd med det nye rutetilbudet.
Svar: Se sak 7. Diskutert i møtet.
Kommunikasjonsnemda har dette med seg i arbeidet og er enige i foreningens misnøye med
rutetilbudet. Vil være med videre i prosessen som pågår.
Kaia og lys på den.?
Kommunen (kommunikasjonsnemda ble invitert til befaring).
NORDFJORDEN
Forsøpling, se Iris og svar ifra dem og svar ifra kommunen.
Svar på brev ifra kommunen så ønsker Rådmannen konkret hva som ikke er besvart.
Unge i lokalutvalget, så vises det til sak 3 med Tuva Bergquist. Eksempler.

7. Båtrutene i Gildeskål.
Ordfører orienterte. Kommunen har arbeidet masse med dette.
Vi kjenner oss ikke igjen i det som var arbeidet med i prosessen. Inndyr og øyene er
skadelidende. Katastrofalt. Vi aksepterer ikke dette og arbeider videre med målsetting
om bedre løsninger.
Debatt imellom utvalgene og politikken. Synspunkter kom frem.
Jobbes ifra politikk og administrasjon.
Vært møter med de involvert, fylkeskommunen med flere. Løsning som er valgt
aksepteres ikke.
Felles fronting må være det som nytter. Kopi av korrespondanse som det enkelte
utvalget tar selv bør gå til ordfører, varaordfører og rådmann.
Også svært viktig at man internt i det enkelte bygd er samstemte (enige).
Fungerer ikke i f t hjemmetjenesten på øyene.
Rutene må evalueres.

8. Regler for lokalutvalg. Årsmøter? Presiseringer.
MERK: Årsgodgjørelser til de enkelte lokalutvalg betales ut ifra kommunen etter at
årsmøter er avholdt og dokumentasjon på dette er innsendt til kommunen.
9. EVT. Andre saker
Ingen spesielle. Tatt underveis med spørsmål direkte.

Møteleder og referent takker alle som deltok for et positivt og fint møte.

Møtet avsluttet ca 1545.

MVH
Thrond Gjelseth.
Referent og møteleder

