Behandling i Formannskapet - 27.02.2020:
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
1.
Kunnskapsgrunnlaget vedtas og legges til grunn for all planlegging i Gildeskål
kommune, med følgende tillegg:
 Det lages et eget punkt på SLT-gruppa og dennes mandat, styrke/svakheter i
denne gruppa.
 Behov for styrket tjeneste innen rus- og psykiatri for unge ønskes tatt inn som
«trusler» i pkt 2.5.
Følgende saksområder vektlegges i det videre arbeid:
 Láhko nasjonalpark, vårt ansvar som eier og forvalter av havner.
 93 elever på vgs vektlegges også som en mulighet.
 Det bør være obligatorisk å gjennomføre Ungdata-undersøkelsen. Til tross for at
svarprosenten er over 80 % er den fortsatt for lav. Vi trenger å vite hvordan
ungdommene har det.
 Mobbing må tas på alvor. Alle kanskje ikke helt forstår hva mobbing er, men vi må
ta de som føler seg mobbet på alvor.
 Møteplasser: På flere steder er det ganske bra med aktivitet, men ungdomsrådet
tror kanskje at ikke alle er klar over det. På enkelte steder er det ikke mangel på
aktivitet, men man velger å ikke bruke de.
Kan noe av problemet være miljøet og ikke mangel på møteplasser.
Meløy VGS avd. Inndyr ønsker egen klubbkveld pga spriket i alder mellom 8.trinn
og VGS.
Vanskelig for ungdommer å delta på aktiviteter pga transport.
Sandhornøy ønsker en møteplass der ungdommer kan møtes uten å måtte sitte på
butikken eller hjemme hos hverandre.
 Det trengs flere søppeldunker rundt omkring, eks. ballbingen, Ellingsengården
 Det er behov for gang- og sykkelstier i de fleste bygdene.
 «Gangfeltene» på Inndyr er ikke egentlig gangfelt. Dette bør skolene være mer
OBS på og formidle til barna.
 Det oppleves farlig ved svømmehallen/biblioteket pga parkerte biler som rygger
ut.
 Mangel på busskorrespondanse med ferga på Sund og Horsdal. Ungdommer må
satse på at det er kjente på ferga som de kan få sitte på med når de skal til
tannlegen. Når det ikke er tilfelle må man gå fra Sund til Inndyr.
 Dårlig korrespondanse med buss fra Bodø. Tar man siste bussen fra Bodø kommer
man seg bare til Skaugvoll.
 Mangel på venterom på Sund. Må stå lenge og vente i dårlig vær.
2.

Kunnskapsgrunnlaget oppdateres årlig og legges frem til behandling i
kommunestyrets junimøte hvert år.
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