REFERAT MØTE I LOKALUTVALGENE
24.02.2016 KLOKKEN 1700.
SAKSLISTE SOM BLE BEHANDLET
1. Presentasjon, registrering av fremmøtte.
- Inndyr.
Petter Kjærnes og Randi Gjeset Ellingsen
- Storvikbukta.
Alice Strand
- Sørfjorden og Forstranda.
Meldte forfall
- Nordfjorden.
Arnold Knutsen og Trond Angelsen
- Sandhornøya.
Eva Fagermo
- Arnøya
Harald Birkeli
- Fleinvær.
Ingen aktivitet i laget
I tillegg møtte Thrond Gjelseth ifra Politisk nivå i Gildeskål.
Ordfører Petter Jørgen Pedersen meldte forfall p.g.a. sykdom.
2. Godkjenning av saksliste.
Vedtak. Innkalling og saksliste ble godkjent
3. Mail ifra Ordfører angående innkallingen til møtet.
Mailen ble utdelt i møtet. Gjennomgått.
Vedtak. Tas til orientering
4. Lokalutvalgsmodellen, Kommuneloven.
Kommunelovens paragraf 12 ble utdelt i møtet. Gjennomgått.
Vedtak. Tas til orientering
5. BDO-rapport om lokalutvalg.
Rapporten sin del om lokalutvalg kopiert og utdelt i møtet.
Vedtak. Tas til orientering
6. Reglement for lokalutvalg i Gildeskål.
Reglementet som gjelder ble utdelt i møtet.
Lokalutvalgenes muligheter til innspill.
Vedtak. Nytt reglement for lokalutvalgene i Gildeskål skal behandles etter følgende
plan: Innspill om endringer av nåværende reglement ifra lokalutvalgene må sendes på
mail til Thrond Gjelseth innen 15. april.(mail ad. thrond@gildeskal-vekst.no)
Innspillene «sys» i sammen til et felles dokument som oversendes Rådmannen for
behandling. Planen er at dette må komme med til fsk den 8. juni og til
kommunestyremøte den 23. juni. Endelig vedtak i saken fattes der og nytt reglement
gjelder ifra denne dato.

7. Lokalutvalgene i Gildeskål.
- Hvordan fungerer det?
- Hva må forbedres?
- Møteplaner (fellesmøter med politikken)?
Vedtak:
- Samspillet imellom politikk, administrasjon og lokalutvalgene må forbedres.
- Innspill og henvendelser som lokalutvalget sender inn til administrasjonen eller
Ordfører gis det sjelden eller aldri tilbakemelding på? Hvor havner de? Er de med
videre i saken? Dette er litt «frustrerende» for de enkelte lokalutvalgene.
- Svar på spørsmål til administrasjonen gis det sjelden svar på. F.eks veilys, men
også andre henvendelser.
Møteplaner for samarbeidsmøter med lokalutvalgene.
-

Det var enighet om at slike møter som vi nå har er nyttige.
Planen er å ha to slike møter med alle lokalutvalgene tilstede hvert år.
Et på vinter/vår og et på høst i god tid før budsjettplanarbeidet.
Målsetting er at neste fellesmøte med alle lokalutvalgene blir i uke 36 eller 37.
Varaordfører har ansvaret for å kalle inn til dette møtet.

I tillegg så vil Ordfører og/eller Varaordfører kunne stille på lokale møter hvis det er
saker som lokalutvalget ser er av en slik politisk «karakter» at dette er nyttig at disse
deltar. Det er det enkelte lokalutvalg som kan/skal invitere til disse møtene.

8. Saker nå ifra den enkelte krets.
Det ble tatt en «runde» ifra hver krets for å vise den lokale aktiviteten i lokalutvalgene. De
enkelte lokalutvalgene har arbeidet med følgende saker.
Inndyr
Det har vært god møtehyppighet i lokalutvalget. Ca. 8 – 10 møter årlig.
-

-

Tilflytterpakke
Høringsuttalelser
- Arealplan
- Plan for idrett og fysisk aktivitet
- Plan for trafikksikkerhet
Gangvei til Andklakken. Tilrettelagt tursti
Boliger. Boligtomter.
Trafikksikkerhet.
TV-aksjon.
Dagligvaretilbud.
Integrering.
Infomøte i samarbeid med somalisk komite

-

-

-

-

Utdelt tilskudd til diverse. Blant annet.
SLT gruppa til 16.mai arr.
Fjelltrimmen til flere merker.
Kigok til havbruksdager.
Husflidslaget til parkeringsplass.
Kigok: til fjellsko i samband med Bli med-prosjektet.
Somalisk komite: til arrangement.
Storvika
Det har vært god møtehyppighet i lokalutvalget. Ca. 5 -6 møter årlig.
Av saker nevnes her.
Veilys. (Har blitt veldig bra nå)
Lokaltrimmen.
Lokalbutikken.
Forskjønning i nærområdet. Blomster.
Søppelinnsamling årlig.
Utdelt tilskudd til diverse.
Sørfjorden og Forstranda
Møter etter behov og saker.
Av ting vi har behandlet det siste året nevnes:
Vannverk og vannforsyning
Arealplan
Innspill Reguleringsplaner
Plan for Fysisk aktivitet
Dugnader, og fordeling av oppgaver
Gjenopplivet Sørfjorden Vel
Trafikksikkerhetsplan
Tildeling av midler til frivillige lag og foreninger
Breibånd
Veilys
Buss ruter
Buss Skur
Opplysnings skilt, med kart, ved Tøa
Oppdatert Sørfjord folderen
Boliger for tilflyttere
Delt ut selvprodusert infobrosjyre med oppmøte hjemme hos tilflyttede, der vi
også deler ut info om kommune og KiGok
Nordfjorden
Det har vært god møtehyppighet i lokalutvalget. Ca. 8 – 10 møter årlig.
Tursti for alle.
Veilys.

-

Nærbutikken. Nybygg, utvikling.
Innspill til politiske saker
Skibakke med lys.
Grillbu.
Velkomstpakke tilflyttere.
Tilskudd til positive bygdetiltak.

-

Sandhornøya
Møtehyppighet.
Skriv inn sakene her.

-

Arnøya
Det har vært god møtehyppighet i lokalutvalget. Ca. 8 – 9 møter årlig.
Parkeringsplass kirkegården.
Ny hurtigbåtkai
Turstier.
17. mai og julemesse.
Dugnadsarbeid diverse.
Reinbeitesaken.
Fylkesmannens innsigelser.
Innspill kommuneplaner.

-

Fleinvær
Ikke aktivitet pt.
Politisk «drahjelp» i enkeltsaker er veldig viktig, men det gjelder begge veier.
Det som er viktig er at man i sammen kan gjøre hverandre gode.

9. Kommunestruktur. Veien videre i dette prosjektet.
- Kommunens hjemmesider. Gjennomgått.
Kommentarer.
Ingen spesielle kommentarer fremkom.
- Null alternativet. Redegjort.
Kommentarer
Ingen spesielle kommentarer fremkom.
- Mot Bodø.
Kommenterer
Ingen spesielle kommentarer fremkom.
Det ble gitt info om den tidslinjen som prosjektet arbeider etter.
Folkemøter blir det i hver krets i april og en folkeavstemming 17. mai.
Saken opp til kommunestyrebehandling den 23. juni for endelig avgjørelse.
Vedtak. Saken tas til orientering.

10. Eventuelt andre saker
Under denne posten så var det enighet om at det som er viktigst nå for kommunen er å få på
plass boliger. Det er stort sett i hele kommunen mangel på boliger og folk som ønsker å flytte
hit har ingen boalternativer. Kommunen «mister» familier som ikke har en bolig tilgjengelig.
Boligtomter i alle kretsene er særdeles viktig.
Boliger for utleie er særdeles viktig.
Det var også viktig med at lokalutvalget fikk en fast kontaktperson i administrasjonen
som de kunne henvende seg til og som hadde ansvaret for kommunikasjonen dem
imellom.

Møtet ble avsluttet ca. klokken 1900. Referent Thrond Gjelseth

