Møteprotokoll
Utvalg:

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Møteste

Zahlfjøsen

Dato:

12.3.2015

Tidspunkt:

19:30 – 21:30

Til stede:
Navn
Geir Vidar Eide
Bjørn Abelsen
Rolf Eivind Alsos
Oddbjørn Olsen
Rita Iren Andersen Nohr
Ida Bendiksen
Roger Andersen Tverbakk

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Varamedl. for

Knut Eivind Johansen

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Arne Lyngmo

Stilling
Sekretær

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 22.1.15 ble enstemmig godkjent.
Rita Nohr bemerket at hun ikke hadde fått i oppdrag å ta kontakt med velforeninga for et møte ang.
lekeplassen.

Saksliste
Saksnr
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Bodø, 17. mars 2015
Geir Eide
leder
Arne Lyngmo
sekretær

PS 15/7 Offentlig høring av planprogram for ny kommuneplan
samferdsel.
Forslag til uttalelse:
Saken legges fram uten forslag til uttalelse.

Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 12.03.2015:

Forslag
Ta til etterretning.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Se ovenfor.

PS 15/8 Forslag til nye veiadresser.
Forslag til uttalelse:
Saken legges fram uten forslag til uttalelse.

Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 12.03.2015:

Forslag
Ingen merknader til forslaget om nye veiadresser.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Se ovenfor.

PS 15/9 Høring - regional plan for bibliotek i Nordland 2015 - 2025,
inkluderende møteplasser for kunnskap, kulturopplevelser og debatt.
Forslag til uttalelse:
Saken legges fram uten forslag til uttalelse.

Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 12.03.2015:

Forslag
Kjerringøy kommunedelsutvalg savner tiltak som tilfredsstiller behovet på Kjerringøy, eksempelvis
bokbuss, bokkasser til Bo-Godt.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Se ovenfor.

PS 15/10 Administrativ organisering og endring av
organisasjonskartet.
Forslag til uttalelse:
Saken legges fram uten forslag til uttalelse:

Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 12.03.2015:

Forslag
Tas til etterretning.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Se ovenfor.

PS 15/11 Forberedelser til valg av nytt kommunedelsutvalg på
Kjerringøy.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 12.03.2015:

Forslag
I forbindelse med valget av nytt kommunedelsutvalg nedsettes det en komite bestående av Ida
Bendiksen, Rolf Eivind Alsos og nærmiljølederen.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Se ovenfor.

PS 15/12 Referatsaker
Kjerringøy kommunedelsutvalgs behandling i møte den 12.03.2015:
 Byjubileum 2016
Rita Nohr orienterte om prosessen så langt. Flere bemerket den korte søknadsfristen for
økonomisk støtte. Neste frist for søknad om støtte er 1. september 2015.
 Masterplan reiseliv.
Bodø bystyre har fattet følgende vedtak:
Bodø kommune slutter seg til hovedtrekkene i den utarbeidede masterplan som har visjonen:
Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse og planen bør legges til grunn i videre
planlegging og behandling av saker som berører Bodø som reisemål.
I fase tre er det viktig at Samfunnskontoret har en koordinerende rolle på vegne av alle etater i
kommunen. Videre utvikling av cruiseturisme bør ivaretas av Visit Bodø, og Bodø Havn frigjøres
således fra denne oppgaven.
Reisemål i hele kommunen må legges til grunn for det videre arbeidet

 Møte i Kystveiutvalget 16.03.2015
Arne Lyngmo orienterte om møte der en tar sikte på å utvidet utvalget med kommunene Hamarøy,
Vågan og Hadsel.

 Mobilnettet på Kjerringøy.
Det er tatt kontakt med IT-avdelingen for å få klarhet i hvor saken står. Det ble lovet en snarlig
tilbakemelding, men det har vi ikke fått. Rolf Eivind Alsos og sekretæren jobber videre med saken.

 Norsk for fremmedspråklige på Kjerringøy.
Det er tatt kontakt med rektor ved Kjerringøy skole. Han har vært i kontakt med inspektøren for
voksenopplæringen i Bodø kommune. Det planlegges å følge opp saken overfor rektor ved
voksenopplæringen.

 Fiberkabel til Strandå.

Det er utarbeid et skjema som skal sendes ut til alle husstandene fra Kjerringøy til Strandå. Rolf
Eivind Alsos og sekretæren arbeider videre med saken.

 Kjerringøy sentrum velforening.
Sekretæren vil innkalle til møte i velforeninga for å få valgt nytt styre.

 Kulturminnedagene 2015.
Det ble delt ut informasjon om Kulturminnedagen 2015 som skal markeres i tidsrommet
12. – 20. september.
 Mens vi venter på ambulansen.
Toril Nybakk fra Norsk Luftambulanse var på Kjerringøy 11/3-15 for å orientere komiteen
for Levekår om etablering av beredskapsgruppe. Med på møte var sikkerhetssjef i Bodø
kommune Hans Bernhard Dahl. Målet er å få etablert en beredskapsgruppe på 16 personer
bosatt på Kjerringøy. Denne gruppen vil få et 16 timers kurs i førstehjelp med årlig
oppfølging. En tar sikte på at Bodø kommune inngår en samarbeidsavtale med Norsk
Luftambulanse.
 Markedsrådet ønsker møte med Kommunedelsutvalget.
Følgende henvendelse er kommet fra Kjerringøy markedsråd:

Kjerringøy markedsråd hadde årsmøte i går kveld, og en av sakene som kom opp for
handlingsplanen, var at vi ønsker et møte med kommunedelsutvalget. Vi foreslår at vi starter en
tradisjon, der Markedsrådet en eller to ganger i året møter utvalget. Det kan godt skje i forbindelse
med deres ordinære møter. Agenda for fellesmøtet denne gangen tenkte vi i hovedsak kunne være
sentrumsplan for Kjerringøy og det pågående reguleringsarbeidet, samt byjubileet 2016. Men vi er
sikker på at det også er andre tema vi med fordel kunne snakket sammen om. Kjerringøy
markedsråd er en sammenslutning av bedrifter med tilknytning til besøksnæringen på Kjerringøy,
og teller for øyeblikket 8 bedrifter. Vi representerer en stor og viktig næring for lokalsamfunnet, og
er sikker på at en tettere dialog med vårt lokaldemokrati ville vært fruktbart for begge parter.
Vi håper vi kan få en invitasjon til et av kommunedelsutvalgets møter, gjerne før sommersesongen
starter i slutten av mai.
Kjerringøy kommunedelsutvalg tar sikte på å invitere Kjerringøy markedsråd til sitt møte 16/4-2015.


Åpning av Ramsar-senter på Kjerringøy – RamSalten.
RamSalten har offisiell åpning 20. mars 2015 kl. 12.



Kanselering av ferga Festvåg – Misten
De mange kanseleringene på ferga Festvåg – Misten ble tatt opp i møte. Sekretæren vil ta dette
opp i møte 16/3-15 med Kystveiutvalget. En vil prøve å få til et møte med fylkesråd for samferdsel,
der også den politiske ledelsen i Bodø kommune er med.

Forslag:

Referatsakene tas til etterretning.
Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Se ovenfor

