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Møteprotokoll
Utvalg:

Skjerstad kommunedelsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen. Kommunehuset i Misvær.

Dato:

28.4.2014

Tidspunkt:

18:00 – 21:30

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

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Varamedlem for:

Randolv Gryt

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Gotfred Jensen

Stilling
Nærmiljøleder/sekretær for utvalget.

Innkallingen ble godkjent. Sakslisten ble godkjent med følgende tilleggssaker:
14/19 Uttalelse til søknad om gjenoppbygging av uthus. Wiggo Johansen.
14/20 Framtida til Furumoen sykehjem.
Møteprotokoll fra 3.3.14 ble enstemmig godkjent.

Siden sist:
Lederen orienterte om at Bopro AS kom til å flytte hele virksomheten i Skjerstad fra Sandkollen til
Skjerstad. Det blir ikke noe nybygg i Misvær.
Regnskapskontoret på kommunehuset i Misvær fortsetter som tidligere. De tar gjerne imot så vel
små som store regnskapsoppdrag.
Lederen opplyste at han var innkalt til et orienteringsmøte om framtida for kommunedelsutvalgene.
Møtet skal også handle om hvilken hjelp utvalgene eventuelt får fra kommunen til sekretærtjeneste.
Ett av forslagene i Framtida vårres går ut på å gjøre endringer i dagens ordning med nærmiljøledere.

Orienteringer:
Inger N. Øien orienterte om endringer av brøyteordningen for kommunale veier i Skjerstad. Denne
innebærer mindre beredskapsgodtgjøring for brøyterne til tross for større brøyteroder.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 14/15

Uttalelse til høring "Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune".

PS 14/16

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

PS 14/17

Uttalelse til 2-gangs offentlig ettersyn og høring av forslag til
detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd.

PS 14/18

Evaluering av Kulturkveld i Skjerstad.

RS

Referatsaker

Bodø, 30. april 2014
Ivar Andreassen
leder
Gotfred Jensen
sekretær

PS 14/15 Uttalelse til høring "Kommunal forskrift om hundehold i
Bodø kommune".
Forslag til uttalelse:
Saken legges fram uten forslag til uttalelse.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 22.04.2014:

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg støtter det nye forslaget fra samfunnskontoret vedr. forskrift om
hundehold i Bodø kommune.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 14/16 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune
Forslag til vedtak
1
2
3

Bodø kommune setter søknadsfrister for når søknader etter motorferdselloven skal behandles.
Søknadsfristene annonseres tydelig og skal ligge på nett. Forslag på fire frister i året.
Saker som skal behandles administrativt etter motorferdselloven, behandles av
samfunnskontoret, landbruk.
Saker som skal politisk behandles etter motorferdselloven, legges fram til behandling i
formannskapet.

4

5

Det lages retningslinjer for behandling av motorferdsels søknader som er like for hele
kommunen.
Se vedlagte forslag fra Rana kommune.
Det bør vurderes om motorferdsel i utmark skal inn i arealdelen til kommuneplanen når den
rulleres.

Det bør vurderes om motorferdsel i utmark skal inn i noen av våre reguleringsplaner.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 03.03.2014:

Forslag
Randolv Gryt foreslo følgende:
Kommunedelsutvalget velger i denne omgang ikke å uttale seg i saken. Dette i påvente av et nytt
bebudet saksframlegg om motorferdsel i utmark i Bodø kommune.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Se ovenfor.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 22.04.2014:

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg ser ingen grunn til å endre på dagens praksis for behandlingen av
søknader om motorferdsel i utmark i kommunedel Skjerstad. Ordningen kom til i forbindelse med
kommunesammenslåinga, og den har vist seg å fungere godt helt siden den gang.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 14/17 Uttalelse til 2-gangs offentlig ettersyn og høring av forslag til
detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd.
Forslag til uttalelse:
Saken legges fram uten forslag til uttalelse.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 22.04.2014:

Forslag
Det foreligger et forslag fra byplankontoret om å sende forslag til detaljreguleringsplan for
Kvitberget dolomittuttak ut på høring.

Votering
Fire stemte mot å gå videre med detaljreguleringen av Kvitberget dolomittuttak, tre stemte for.

Vedtak
Skjerstad kommunedelsutvalg går mot at det arbeides videre med detaljreguleringen av Kvitberget
dolomittuttak. Dette begrunnes med at et flertall av medlemmene er imot en dolomittutvinning der.

PS 14/18 Evaluering av Kulturkveld i Skjerstad.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 22.04.2014:

Forslag
Kommunedelsutvalget tar sikte på å invitere et utvalg av de medvirkende på kulturkvelden til et
rådslagningsmøte om framtida til arrangementet.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 14/19 Uttalelse til søknad om gjenoppbygging av uthus. Wiggo
Johansen.
Forslag til uttalelse:
Saken legges fram uten forslag til uttalelse.

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 22.04.2014:

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg viser til notat datert 14.4.14 fra byggesakskontoret ang. en søknad fra
Wiggo Johansen. Utvalget tilrår ikke at det gis tillatelse til at kommunens regler for maksimum
BYA utvides utover 120 kvm.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 14/20 Framtida til Furumoen sykehjem.
Forslag til uttalelse:
Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 22.04.2014:
Det oppsto for en tid siden et rykte som gikk ut på at Furumoen sykehjem skulle omorganiseres fra
sykehjem til bokollektiv, og at det sammen med Vollsletta skulle legges ned som sykehjem. Dette
ryktet hadde sitt opphav i en formulering i Framtida vårres del 2 som antydet at framtida for mindre
sykehjem skulle utredes. De ovennevnte sykehjemmene regnes begge som mindre sykehjem.
Det foreligger imidlertid ikke noe konkret forslag om at Furumoen sykehjem skal legges ned.
Sykehjemmet er det eneste sykehjemmet i Bodø kommune sør for Mørkved.

Forslag
Skjerstad kommunedelsutvalg ber politikerne i Bodø kommune om å se bort fra å vurdere en
løsning der Furumoen sykehjem omgjøres til et bokollektiv. Det vises her til rådmannens innstilling
til formannskapets møte 23.4.14(sak 14/84) der det i innstillingens pkt. 9 heter:
9. Det iverksettes en utredning der omgjøring av mindre sykehjem til bokollektiv skal belyses.
Utredning skal inneholde en ROS-analyse av tiltaket samt plan for gjennomføring av
tiltaket. Utredningen legges frem for politisk behandling sen høst 2014.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

RS Referatsaker

