Møteprotokoll
Utvalg:

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Møtested:

Nærmiljøsenter, bygg II - helsedel. Saltstraumen

Dato:

08.04.2013

Tidspunkt:

09:00 – 15:30

Til stede:
Navn
Odd Willy Hansen
Ann-Heidi Seines
Kjell Ove Andersen
Jonny Sandmo
Elisabeth Nilsen
Tommy Johnsen
Wenche Antonsen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medl. Varamedl. for

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Kyrre Dahl
Kyrre Didriksen
Synnøve Blix

Stilling
Leder, Samfunnskontoret
Saksbehandler, Samfunnskontoret
Utvalgssekretær/nærmiljøleder

Innkalling og saksliste godkjent.
Møteprotokoll fra 4.03.2013 ble godkjent.
Kl. 10.30.
Saltstraumen kommunedelsutvalg hadde invitert det nye Samfunnskontoret til et første møte for å
bli orientert og bli kjent med nye roller i kommunens administrasjon.
Utviklingssjef Kyrre Dahl og saksbehandler Kyrre Didriksen møtte og orienterte om det nye
Samfunnskontorets gjennom utviklings- og planarbeid.
Kommunedelsutvalget fikk presentert seg og noe av arbeidet som pågår, det ble mange spørsmål og
dialog rundt bordet.

Ettersendt:
Sak til PNM komiteen, PS 13/28 Uttalelse fra Bodø kommune til forslag om vern av Saltstraumen
Marine verneområde, ettersendt pr. e-post den 5.04.2013 til medlemmer av Saltstraumen
kommunedelsutvalg.

Orientering:
Informasjon/formidling – henvendelse fra Torgeir Horn om tilbud til kommunedelsutvalget om å
informere/formidle i «Brua» Saltstraumen Menighetsblad mot godtgjøring, ble referert.
Etter informasjonen om denne henvendelsen ble det diskusjon om behovet for informasjon til
innbyggerne. Konklusjonen ble at saken om informasjon/formidling til innbyggerne vil bli tatt på
samarbeidsmøte med leder/representant fra lag og foreninger i Saltstraumenområdet den 15. april.
Trafikksikkerhetsplan.
Arbeidet med rullering/revidering trafikksikkerhetsplanen for Bodø kommune er startet. Første
konstituerende møte ble avholdt 22.03.2013. Samfunnskontoret ved Tom Solli leder arbeidet. Målet
er at planen kan legges fram for bystyret i november slik at tiltak kan innlemmes i budsjettet
(årsbudsjett 2014 og økonomiplanen).
Reisemålsutvikling Bodø.
Elisabeth Nilsen orienterte fra presentasjon av forstudiet – Reisemålsutvikling Bodø som ble
avholdt torsdag 4.04.2013 i regi av Visit Bodø.
Prosjektseminar reiseliv: «Saltstraumen mer enn du ser» avholdes 14.05.2013 på Saltstraumen
hotell.
STImuli – invitasjon til velforeninger, borettslag, bydelsutvalg, skoler og barnehager i Bodø.
Min STImuli? - Støtte til oppgradering av løyper.
Søknadsfrist 1.05.2013.

Annet:
Invitasjon til eiermøte onsdag 10.04.2013 i Stiftelsen Saltstraumen Museum utdelt.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 13/15

Uttalelse til høring av forslag om vern av Saltstraumen marine verneområde i
Bodø kommune

PS 13/16

Distriktsmobil - søknad

PS 13/17

Referatsaker

RS 13/2

Kandidatforslag til den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2013

RS 13/3

Boligpolitisk arbeidsplan 20113

Bodø, 12. april 2013
Odd Willy Hansen
leder
Synnøve Blix
sekretær

PS 13/15 Uttalelse til høring av forslag om vern av Saltstraumen
marine verneområde i Bodø kommune
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 08.04.2013:
Referansegruppen Saltstraumens uttalelse datert 5.04.2013 ble mottatt til møtet 8.04.2013, og lagt
til grunn i forslaget til vedtak/uttalelse.
Sak til PNM komiteen, PS 13/28 Uttalelse fra Bodø kommune til forslag om vern av Saltstraumen
Marine verneområde, ettersendt pr. e-post den 5.04.2013 til medlemmer av Saltstraumen
kommunedelsutvalg ble lagt til grunn i forslaget til vedtak/uttalelse.

Forslag
1. Saltstraumen kommunedelsutvalg er i utgangspunktet ikke i mot et marint vern, men
verneplanen må ikke vedtas før det er gjort kartlegging av verneverdiene og hvilke følger
vernebestemmelsene får for lokalbefolkningen og næringsutviklingen i området.
2. Saltstraumen kommunedelsutvalg vil i utgangspunktet støtte uttalelsen fra Referansegruppe
Saltstraumen samt konklusjon og innstilling til PNM komiteen møte den 11.04.2013 i Bodø
kommune, men med følgende understrekninger:
- Tradisjonell bruk av fjæra / strandområde må sikres.
- Ingen akvakultur innenfor verneområdet.
- Marin verneplan må ikke bli til hinder for ny boligbygging og næringsutvikling i
området (etablering av nye avløpsanlegg).
- Brukssoner (fortøyninger, båtutsett og kaier) må reguleres gjennom kommunale
planverk og bestemmelser i Marin verneplan må i slike tilfeller vike.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
1. Saltstraumen kommunedelsutvalg er i utgangspunktet ikke i mot et marint vern, men
verneplanen må ikke vedtas før det er gjort kartlegging av verneverdiene og hvilke følger
vernebestemmelsene får for lokalbefolkningen og næringsutviklingen i området.
2. Saltstraumen kommunedelsutvalg vil i utgangspunktet støtte uttalelsen fra Referansegruppe
Saltstraumen samt konklusjon og innstilling til PNM komiteen møte den 11.04.2013 i Bodø
kommune, men med følgende understrekninger:
- Tradisjonell bruk av fjæra / strandområde må sikres.
- Ingen akvakultur innenfor verneområdet.
- Marin verneplan må ikke bli til hinder for ny boligbygging og næringsutvikling i
området (etablering av nye avløpsanlegg).
- Brukssoner (fortøyninger, båtutsett og kaier) må reguleres gjennom kommunale
planverk og bestemmelser i Marin verneplan må i slike tilfeller vike.

PS 13/16 Distriktsmobil - søknad
Forslag til uttalelse
Saken fremmes uten innstilling.

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 08.04.2013:

Vedtak
Søknaden utarbeides med vedleggene.

PS 13/17 Referatsaker
RS 13/2 Kandidatforslag til den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2013

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 08.04.2013:
Kandidatforslaget ble lagt fram for medlemmene via en telefonrunde og sendt til Norsk kulturarv
innen fristen 1.04.2013.

Vedtak
Tatt til orientering.
RS 13/3 Boligpolitisk arbeidsplan 2013

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 08.04.2013:

Vedtak
Tatt til orientering.
Saltstraumen kommunedelsutvalg setter boligpolitikk som tema på fellesmøte i slutten av september
2013.

