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Møteprotokoll
Utvalg:

Skjerstad kommunedelsutvalg

Møtested:

Kommunehuset

Dato:

3.6.2013

Tidspunkt:

09:00 – 13:00

Til stede:
Navn
Ivar Andreassen
Ingrid Lien
Per Almås
Randolv Gryt
Egil Rasmussen
Bjarne Johansen
Kari Taraldsvik Brodersen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Varamedl. for

Jens Ole Engelien
Kjersti S. Bergquist
Inger N. Øien

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Gotfred Jensen

Nærmiljøleder, sekretær for utvalget

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 13.5.13 ble enstemmig godkjent.

Siden sist:
Lederen opplyste at turstien rundt Mohus var innvilget kr. 125 000 gjennom ordningen Min
STImuli. Det var til sammen 16 søkere og to av disse fikk midler. Arbeidet kommer i gang når det
har vært møte i komiteen som har planlagt turstien.
Misvær skolekorps feiret lørdag 1.6.13 femtiårsjubileum. I den anledning deltok lederen, og han
hadde med seg en gave på kr. 5000 fra kommunedelsutvalget.
Lederen opplyste at det ikke var noe nytt ang. nybygget til Bopro i Misvær.
Det er kommet inn bekymringsmelding vedr. et av naustene i Vika, naustet har lenge manglet så vel
dør som tett torvtak.
Det ble uttrykt bekymring for at flere av søppelstativene til vegvesenet til tider er overfylte. En
løsning kan være oftere tømming. Det tas kontakt med Bjørn Johansen i Veidekke om saken.
Randolv Gryt tok opp bompengesaken(timesregelen) på bakgrunn av den interpellasjonen han
fremmet i siste bystyremøte. Folk i indre Salten synes å leve i den tro at det vil være tilstrekkelig å
betale for én bompengepassering når en skal kjøre til Bodø. Fra høsten 2013 blir Tverlandsbrua tatt
i bruk, og da må bilister fra for eksempel Skjerstad og Fauske betale for to bompengepasseringer

selv om passeringene skjer innenfor et tidsrom på en time. Det er derfor viktig at alle støtter opp om
timesregelen som først ble spilt inn av Saltstraumen kommunedelsutvalg. Denne innebærer at det
kun betales for en passering når passering av to,(eller flere bomstasjoner når Grønåsenbommen blir
tatt i bruk). Dette når passeringene skjer innenfor en tidsramme på en time.
Etter ferien etterlyses det hvor langt ordføreren er kommet med saken, og saken tas eventuelt opp
sammen med Saltstraumen kommunedelsutvalg.
Randolv Gryt orienterte om et møte han hadde hatt med et advokatfirma ang. kjøp av en ni dekar
stor eiendom som Opplysningsvesenets fond eier på Skjerstad(Skjerstad klokkergård). Formålet
med kjøpet er at eiendommen skal benyttes til boligformål. Håpet er at kjøpet går i orden til en
akseptabel pris.
Det var stemning for å invitere prosjektleder Arnstein Brekke og virksomhetsleder Unny Nome
Sivertsen til det første møtet etter ferien(26.august).

Evt. uttalelser til saker i formannskap, komiteer og bystyre:
Det ble i denne møterunden ikke fremmet noen uttalelser fra kommunedelsutvalget.
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Ønske om å få røykdykkertjeneste i Skjerstad. Ny behandling av sak 13/27.
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Arctic Race of Norway gjennom Skjerstad. 8. august 2013.
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Bekymringsmelding om automatisk fredet kulturminne på Agermoen, Mohus, gnr.
212.
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Lakselv bru i Misvær. Utvidelse og/eller gang- og sykkelbane.
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Interpellasjon i Bodø bystyre 25.04.13. Bypakke Bodø og timesregelen,
orientering om behandling og vedtak
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Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og
Husbanken - pr. mars 2013
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Bodø, 7. juni 2013
Ivar Andreassen
leder
Gotfred Jensen
sekretær

PS 13/29 Ønske om å få røykdykkertjeneste i Skjerstad. Ny
behandling av sak 13/27.
Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 03.06.2013:
Yngve Brodersen fra Salten Brann IKS møtte for å orientere om røykdykkertjenesten i selskapet og
muligheten for å få organisert en slik tjeneste i Skjerstad.
Utgangspunktet er at det her inne er mange eldre fra 70-80 år og oppover. Disse er, grunnet
sviktende bevegelighet, større utsatt for å omkomme i branner. Dette gjelder også de som bor på
Furumoen sykehjem.
Det er nokså strenge krav for å bli røykdykker, kravene dreier seg om alder, helsekrav og fysisk
form. I tillegg må røykdykkeren hvert år opp til en test. Det frivillige brannkorpset her inne er for
tiden relativt “ungt”, dette gjør at det er lettere å organisere en slik tjeneste nå.
Engangsutgiftene for å kunne drive med organisert røykdykking dreier seg om rundt 100 000
kroner. I tillegg kommer årlige driftsutgifter i størrelsesorden 45 000 kroner.
En gruppe med røykdykkere må bestå av minimum seks personer, to lag a tre røykdykkere.

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg søker Salten Brann IKS om å få en røykdykkertjeneste i Skjerstad.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 13/30 Artic Race of Norway gjennom Skjerstad. 8. august 2013.
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 03.06.2013:

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg oppfordrer innbyggerne, skolene, barnehagene, idrettslagene mv. om
å være publikum langs traseen når sykkelløpet Arctic Race 8.8.13 skal passere gjennom Skjerstad.
Det tas kontakt med samfunnskontoret når det gjelder koordineringen av praktiske ting knyttet til
løpet.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 13/31 Bekymringsmelding om automatisk fredet kulturminne på
Agermoen, Mohus, gnr. 212.
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 03.06.2013:
Det ble gjennomført en befaring i det aktuelle området på Agermoen på Mohus. Fylkesarkeolog
Martinus Hauglid deltok på befaringen. Det er knyttet tvil til hvorvidt dette er dyregraver, men de er
registrert som fornminner av Riksantikvaren.
Etter befaringen fortsatte behandlingen av saken på kommunehuset. Martinus Hauglid møtte også
her. Ivar Andreassens habilitet i saken ble brakt på banen. Han ble enstemmig funnet å være inhabil.
Han forlot møtet. Ingen møtte i hans sted. Per Kristian Almås ble valgt som setteleder under
behandlingen av denne saken.

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg tar saken til etterretning. Det er ikke forårsaket irreversible skader på
det påståtte fornminnet. Grunneier bes om å rydde opp.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 13/32 Lakselv bru i Misvær. Utvidelse og/eller gang- og
sykkelbane.
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 03.06.2013:
Det er dårlig framdrift i dette prosjektet. Det har vært avholdt en befaring av brua, men veien videre
synes ikke opplagt.

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg ber om at dette prosjektet kommer inn på prioritert plass i
trafikksikkerhetsplanen til Bodø kommune. Dette begrunnes med at dette er en skolevei som
benyttes daglig av elever i området. Derfor er det viktig at det kommer en gang-/sykkelvei som kan
benyttes av så vel vanlige fotgjengere som skoleelever.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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