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Møteprotokoll
Utvalg:

Skjerstad kommunedelsutvalg

Møtested:

Kommunehuset

Dato:

14.10.2013

Tidspunkt:

10:00 – 14:00

Til stede:
Navn
Ivar Andreassen
Inger N. Øien
Per Almås
Randolv Gryt
Kjersti S. Bergquist
Jens Ole Engelien
Kari Taraldsvik Brodersen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Varamedl. for

Ingrid Lien

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Gotfred Jensen

Stilling
Nærmiljøleder/sekretær for utvalget.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Per Kr. Almås ønsket å informere om den pågående
innsparingsprosessen “Framtia vårres”. Det var enighet om at dette skulle skje i Siden sist.
Møteprotokoll fra 26.8.13 ble enstemmig godkjent.

Siden sist:
Prosjektleder Arnstein Brekke var invitert til utvalget for å orientere om aktuelle ting innenfor
Bygningsvernprosjektet, Skjerstad bygdesamlinger og annet. Lederen fikk som oppdrag å finne et
tidspunkt som passer for Arnstein Brekke, kanskje neste møte.
Lederen orienterte fra siste styremøte i Bopro AS. Bedriften ønsker å oppgradere vaskeriet på
Skjerstad. Han hadde bedt om at det utredes om husflidutsalget kan flyttes fra Sandkollen til
Misvær. Prisene for å få vasket mopper og annet har økt mye i det siste.
Lederen orienterte fra det årlige kontaktmøtet 11.10 på rådhuset. Det ble da bebudet at det skulle
utarbeides en sak for bystyret om den såkalte “timesregelen”. Dette innebærer at dersom en passerer
to bompengesteder innen det er gått en time, så skal det bare betales for en passering. Salten Brann
IKS har sagt nei til at det etableres en røykdykkertjeneste i Misvær.

Det ble orientert om det pågående arbeidet med Framtia vårres. Dette innebærer at kommunen ser
seg nødt til å kutte utgiftene tilsvarende minst 100 millioner kroner på årsbasis. Flere tiltak i
Skjerstad kan bli rammet. Det foreligger forslag om en ungdomsskole samt at barnehagen i Misvær
blir en del av et framtidig oppvekstsenter. Ingenting er avgjort før bystyret har sagt sitt i desember.
Det ble videre orientert om STImuli-prosjektet. Det ble bestemt å svare på et brev datert 27.9.13 fra
en av grunneierne i området. Gruppa som kommunedelsutvalget har satt ned for å arbeide videre
med saken, kaller inn til et møte med grunneierne.
Jens Ole Engelien orienterte om en transformatorkiosk som Bodø Energi har satt opp mellom
Skjerstad og Tapstad. Det synes som om denne bare skal stå der midlertidig.
Det ble bestemt at utvalget om nødvendig må avholdet et ekstraordinært møte mandag 18.11.13 kl.
10:00 for å kunne uttale seg om rådmannens budsjettforslag for 2014.
Den mottatte søknaden om midler til oppgradering av kjeller på Breivik Samfunnshus ble vedtatt
oversendt kulturkontoret. Dette fordi utvalget ikke disponerer midler til slike formål.

Evt. uttalelser til saker i formannskap, komiteer og bystyre:
Det ble ikke foreslått uttalelser til politiske saker i denne møterunden.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 13/40

Menighetsblad i Skjerstad. Orientering fra sognepresten.

PS 13/41

Kommunal veistandard i Breivik, Skjerstad.

PS 13/42

Vannsituasjonen i Breivik, Skjerstad.

PS 13/43

Bodø kommunes plan for idrett og friluftsliv 2014 -17. Høringsuttalelse fra
Skjerstad kommunedelsutvalg.

RS 13/01

Kommuneplan - framdrift samfunnsdelen Bodø 2030

RS 13/02

Frivillighetspolitikk - nasjonal frivillighetsstrategi

RS 13/03

Avslag - deling av grunneiendom

RS 13/04

Referatsaker

Bodø, 16. oktober 2013
Ivar Andreassen
leder
Gotfred Jensen
sekretær

PS 13/40 Menighetsblad i Skjerstad. Orientering fra sognepresten.
Forslag til vedtak
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 26.08.2013:
Saken ble utsatt til et senere møte.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:
Sogneprest Gjermund Gryt møtte for å orientere om arbeidet med å få på plass et menighetsblad.
Kirka har et behov for å meddele folk hva de holder på med. En del av innbyggerne har ikke tilgang
til internett og e-post, dessuten har det vist seg at menighetsblad andre steder blir lest av mange.
Redaksjonskomiteen består av Monica Johansen, Lars Handeland, Inger N. Øien og Gjermund
Gryt. Målet er å gi ut et blad i 2013. Frist for å komme med stoff er satt til 15.11.13.

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg ønsker å delta i et samarbeid med kirka om et informasjonsblad for
Skjerstad. Det tas sikte på fire utgivelser hvert år. Kommunen disponerer 4 A-5 sider til
informasjon. Prisen settes til kr 2000 pr. utgivelse pluss mva. Kommunedelsutvalget tar forbehold
om at det i framtida finnes tilgjengelige midler på budsjettet som kan benyttes til formålet.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 13/41 Kommunal veistandard i Breivik, Skjerstad.
Forslag til uttalelse:
Saken fremmes uten forslag til innstilling.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg ber om at Bodø kommune sørger for at de kommunale veiene i
Breivik vedlikeholdes slik at de framstår på en måte som ikke skiller dem ut fra andre kommunale
veier i Bodø.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 13/42 Vannsituasjonen i Breivik, Skjerstad.
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til innstilling.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:
Et notat datert 7.10.13 fra Gunnstein E. Sørnes ble delt ut. Lederen orienterte videre om det som
kom fram om saken da den ble presentert i kontaktmøtet 11.10.13.

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg ber om at strakstiltak settes ut i livet slik det er bebudet og lovt. Det
bes videre om at pålegg om eventuelle kokevarsler gjøres kjent for abonnentene på en hurtig og
effektiv måte slik at disse øyeblikkelig kan ta sine forholdsregler for å unngå å bli syke.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 13/43 Bodø kommunes plan for idrett og friluftsliv 2014 -17.
Høringsuttalelse fra Skjerstad kommunedelsutvalg.
Forslag til uttalelse:
Saken fremmes uten forslag til innstilling.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.10.2013:

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg er av den oppfatning at det er svært viktig at det satses på anlegg som
ligger utenfor bynære strøk. Dette for å sikre videre bosetting og trivsel i utkantene av kommunen.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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