Møteprotokoll
Utvalg:

Tverlandet kommunedelsutvalg

Møtested:

Tverlandet samfunnshus, møterom

Dato:

21.05.2014

Tidspunkt:

19:00 - 20:30

Til stede:
Navn
Knut-Ole Nordlie
Evy Anne Jeremiassen
Kirsten Limstrand
Bodil Helmersen
Jan Storteig
Jan Ivar Vorren

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Medl. Varamedl. for

Kristin Sandstrak

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Synnøve Blix

Stilling
sekretær

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 8.4.2014 ble godkjent.
Leder følger opp/utsetting av søppelbokser på gangbanen ved Tverlandsbrua samt gang/sykkelveien
til Hopen.

Skriftlige spørsmål:
Leder etterspør tidsplan for bygging av togstoppen på Tverlandet.
17. mai feiringen på Tverlandet.
I møte ble salutt kl. 7.00 etterlyst i programmet.
Leder følger opp.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 14/11

Politisk sekretariat - tiltak for effektuering av budsjettvedtak 2014

Bodø, 26. mai 2014
Knut-Ole Nordlie
leder
Synnøve Blix
sekretær

PS 14/11 Politisk sekretariat - administrativ støtte til
kommunedelsutvalgene
Forslag til innstilling
1. Administrativ støtte i form av sekretærfunksjonen til bydelsutvalgene samles i ett årsverk og
lokaliseres ved kontoret politisk sekretariat på rådhuset. Funksjonen yter så sekretærstøtte til
bydelsutvalgene Saltstraumen, Tverlandet, Skjerstad og Kjerringøy, 25 % hver.
2. Kontoret Politisk sekretariat samles på rådhuset med til sammen 4 årsverk.
3. Skjerstad nærmiljøkontor og servicetorget i Misvær slås sammen og legges under
kommunens Kommunikasjonsenhet.
4. Bydelsutvalgene med bakgrunn i kunnskap, historikk og kjennskap til lokale forhold
organiserer nærmiljøarbeid i sine respektive bydeler. Dagens driftsbudsjett beholdes.

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 21.05.2014:

Forslag
Tverlandet kommunedelsutvalg reagerer på saksframleggets argumentasjon og språkbruk. Det
forundrer oss stort og oppfattes nesten som en nedvurdering av mange års arbeid at rådmannens
kontor for eksempel ikke klarer å bruke riktig begrep på utvalget. Det refereres til Tverlandet
bydelsutvalg. Det finnes ikke bydelsutvalg i Bodø kommune, men kommedelsutvalg.
Saksframlegget bærer videre preg av argumentasjon kun for løsningsforslag 2. Løsningsforslag 1,
altså dagens praksis, beskrives med lite fordeler og mange ulemper. Det er vi i uenige i.
Tverlandet kommunedelsutvalg er i dag et velfungerende utvalg, hvor sekretærressursen er svært
viktig. Hun har en bred faglig kunnskap og erfaring i alle saker. Dette har stor betydning for
kvaliteten av utvalgets saksbehandling, noe som også er positivt både for lokale forhold og
kommunens administrasjon. Vi har tidligere opplevd å drive utvalget uten egen sekretærressurs. Det
medførte mye dårligere kontinuitet og kvalitet på saksarbeidet.

Tverlandet kommunedelsutvalg ønsker å beholde den sekretærressursen vi har i dag. Vi ser det som
en fordel at sekretæren har kjennskap til distriktet og lokale forhold. Vi mener det vil være gunstig
for flere kommunedelsutvalg at sekretæren har noe av sin kontortid lokalt, det vil i denne
sammenheng si ved Saltstraumen. Da kan hun for eksempel betjene Saltstraumen, Skjerstad og
Tverlandet med totalt mye mindre reisetid enn om Rådhuset skal være utgangspunktet for all
reisevirksomhet. Vi er tydelige på at vi ønsker å beholde den sekretæren vi har i dag. Uansett
hvilken løsning som blir valgt må sekretærfunksjonens kontinuitet og kvalitet videreføres i sin
helhet.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Tverlandet kommunedelsutvalg reagerer på saksframleggets argumentasjon og språkbruk. Det
forundrer oss stort og oppfattes nesten som en nedvurdering av mange års arbeid at rådmannens
kontor for eksempel ikke klarer å bruke riktig begrep på utvalget. Det refereres til Tverlandet
bydelsutvalg. Det finnes ikke bydelsutvalg i Bodø kommune, men kommedelsutvalg.
Saksframlegget bærer videre preg av argumentasjon kun for løsningsforslag 2. Løsningsforslag 1,
altså dagens praksis, beskrives med lite fordeler og mange ulemper. Det er vi i uenige i.
Tverlandet kommunedelsutvalg er i dag et velfungerende utvalg, hvor sekretærressursen er svært
viktig. Hun har en bred faglig kunnskap og erfaring i alle saker. Dette har stor betydning for
kvaliteten av utvalgets saksbehandling, noe som også er positivt både for lokale forhold og
kommunens administrasjon. Vi har tidligere opplevd å drive utvalget uten egen sekretærressurs. Det
medførte mye dårligere kontinuitet og kvalitet på saksarbeidet.
Tverlandet kommunedelsutvalg ønsker å beholde den sekretærressursen vi har i dag. Vi ser det som
en fordel at sekretæren har kjennskap til distriktet og lokale forhold. Vi mener det vil være gunstig
for flere kommunedelsutvalg at sekretæren har noe av sin kontortid lokalt, det vil i denne
sammenheng si ved Saltstraumen. Da kan hun for eksempel betjene Saltstraumen, Skjerstad og
Tverlandet med totalt mye mindre reisetid enn om Rådhuset skal være utgangspunktet for all
reisevirksomhet. Vi er tydelige på at vi ønsker å beholde den sekretæren vi har i dag. Uansett
hvilken løsning som blir valgt må sekretærfunksjonens kontinuitet og kvalitet videreføres i sin
helhet.

