Referat fra Møte
Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg
Møtested: Kommunehuset i Misvær
Dato: 21. februar 2017
Tidspunkt: 10.00 – 15.00
Til stede:
Jens Ole Engelien
Linda Sandåker
Kristine Storå
Kari Brodersen
Ingrid Lien
Anne Grete Kvikstad
Randolv Gryt

Funksjon:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Innkalling godkjent.
Gjennomgang referat fra forrige møte, den 17. november 2016.
Saker til oppfølging:
Hengebruas venner, behandling av søknad/ bistand til økonomisk støtte

ORIENTERINGER:
Stillingen som Nærmiljøeder er utlyst av Bodø Kommune/ politisk sekretariat. Søknadsfristen er
utløpt og det er kommet inn hele 8 søkere. Det er positivt at så mange ønsker å være den sentrale
drivkraften for utviklingsarbeid i kommunedelen vår, og utvalget satser på at riktig kandidat til
stillingen blir ansatt raskt.
SAK: POSTNUMMER KVALNES, EVENES, KVIKSTAD OG LJØNES
Kommunedelsutvalget hadde oppe til diskusjon to problemstillinger for postnummer for Kvalnes,
Evenset, Kvikstad og Ljønes i kommunedel Skjerstad etter innspill fra flere.
Posten Norge har nå sendt ut brev til husstandene i området hvor husstandene selv kan velge
hvorvidt de ønsker å hente pakkene ved Post i butikk på Saltstraumen eller i Misvær.
Kommunedelsutvalget er fornøyd med at innbyggerne i det nevnte området beholder valgfrihet.
Kommunedelsutvalget diskuterte også innkomne innspill for og imot at de nevnte områder nå har
8056 Saltstraumen som postnummer i stedet for 8100 Misvær som tidligere. Kommunedelsutvalget
viser til innsamling av underskrifter fra de gjeldende husstander hvor det fremkommer at flertallet av
innbyggerne i Kvalnes, Evenset, Kvikstad og Ljønes ønsker å beholde 8100 Misvær som postnummer.
Kommunedelsutvalget støtter dette og ber posten Norge endre tilbake til opprinnelig postnummer.
Vedtak: Brev sendes Posten

SAK: LJØNESVEIEN, SANDURA OG KARBØLKRYSSET
Kommunedelsutvalget tok opp tråden fra møtet den 14.6.2016 hvor Vegvesenet var invitert for å
diskutere mulige løsninger på samferdselsutfordringer i kommunedelen. Henvendelse var gjort til
Vegvesenet i forkant av møtet hvor leder i utvalget fikk bekreftende melding om at spesielt Sandura,
Ljønesveien og Karbølkrysset ikke er avglemte og at disse jobbes med. Kommunedelsutvalget er
meget fornøyd med utbedringen Vegvesenet har gjort i svingen på Engeheia, og ser frem til å være
en positiv samarbeidspartner for snarlige løsninger på de andre utfordrende områdene i vår
kommunedel.
Vedtak: Kommunedelsutvalget sender hyggelig henvendelse til Vegvesenet.

SAK: KULTURKVELDEN 2017

Vedtak: Etter tilbakemelding fra flere aktører og i påvente av utbedringer av scenen på
Misvær Samfunnshus, vedtok Kommunedelsutvalget å flytte Kulturkvelden 2017 til fredag 3.
november. Kommunedelsutvalget vil i løpet av høsten invitere aktørene til fellesmøte for å
avklare når kulturkvelden skal arrangeres fra 2018 og videre.

SAK: SKJERSTAD RUNDT
Diskusjon om hvordan Kommunedelsutvalget kan bruke informasjonskanalen Skjerstad Rundt på en
best mulig måte. Kostnaden er kr. 2500,- pr. utgave og Utvalget disponerer 5 sider i hver av årets 4
utgivelser. Forslag til hva vi kan publisere: kopi av vedtak fra møtet, fremdrift tilsetting av
Nærmiljøleder, søknadsrutiner for motorferdsel i utmark, søknadsfrister for ulike tilskudd, Misvær
Alpinanleggs 25 års jubileum, kontaktinformasjon til kommunedelsutvalgets medlemmer, Utlysning
Ildsjelprisen 2017.
Vedtak: I påvente av ansettelse av ny nærmiljøleder ivaretar utvalgets medlemmer dette selv.

SAK: ÅRETS ILDSJEL 2017
Kommunedelsutvalget ønsker allerede nå å gå ut til lokalbefolkningen og be om forslag fra på gode
kandidater til årets ildsjelpris. Frist for innsendelse av kandidater er satt til 1. oktober. Prisen skal
deles ut på Kulturkvelden 3. november, og gis til fremme av godt og positivt lokalmiljø med disse
retningslinjene:
1. Skjerstad kommunedelsutvalg deler ut en pris hvert år dersom ikke annet bestemmes av
utvalget.
2. Kommunedelsutvalget treffer avgjørelse om hvorvidt det hvert år forefinnes aktuelle
kandidater til prisen, og hvem den skal tildeles.
3. Formålet med prisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for dennes virksomhet.
4. Prisen deles ut på kulturkvelden. Leder i kommunedelsutvalget, eller den han/hun bemyndiger,
foretar overrekkelsen av prisen. Ved overrekkelsen skal prisen ledsages av et diplom som tegn
på at prisen er tildelt vedkommende.
5. Kommunedel Skjerstads befolkning informeres gjennom media og ved oppslag om når prisen
skal utdeles, og de bes der komme med forslag på kandidater innenfor en gitt frist.

Vedtak: Utlyses med oppslag og i Skjerstad rundt
SAK: ARBEIDSPLASSER PÅ KOMMUNEHUSET
Utvalget ser med bekymring på at antallet arbeidsplasser på kommunehuset i Misvær blir færre. Pr. i
dag er det totalt 9,4 stillinger tilknyttet Bodø kommune i Misvær. Spesifikt: 3,4 stillinger tilknyttet
teknisk, 3 stillinger tilknyttet Servicetorg, 0,5 stilling tilknyttet politisk sekretariat (vakant), 2 stillinger
tilknyttet næring og utvikling og 0,5 stillinger tilknyttet arkiv.
I vedtak i fellesnemda om sammenslutning av Skjerstad og Bodø kommune ble det slått fast at lokalt
servicetorg skal bemannes av 3 stillinger. Fra sommeren 2017 vil en av disse bli vakant og
kommunedelsutvalget forventer at denne stillingen lyses ut med kontorsted Misvær.
Det ble fattet vedtak på at henvendelse sendes rådmannen.
Kommunedelsutvalget fattet også vedtak på å sende henvendelse til teknisk etat å invitere til neste
møte for å orientere om mulige driftsendringer av teknisk etat i Skjerstad. Henvendelse sendes Knut
Hernes.

SAK: BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN
Boligpolitisk handlingsplan er meldt oppstart for perioden 2018 – 2021. Diskusjon etter mail fra
Skjerstad Bygningsstiftelse som ønsket innspill på kommunedelsutvalgets tanker om boligbygging i
Skjerstad, og innmeldt behov for eldreboliger/ omsorgsboliger.
Kommunedelsutvalget ønsker å invitere Virksomhetsleder Unni Nome Sivertsen og Fagkoordinator
Steinar Ness til møte for å diskutere behov/muligheter for å boligbehovet i kommunedelen for eldre.
Innspill fra et av utvalgets medlemmer på å dra på besøk på Tverlandet Bo og servicesenter for å se
hvordan boligstrukturen er der.
Kommunedelsutvalget ønsker å jobbe med kartlegging av boligbehov i kommunedelen i samarbeid
med Bodø Kommune, og ønsker dialog med de riktige ansvarshavende.
Vedtak: Henvendelse sendes kommunen med ønske om snarlig møte for å kunne arbeide i dybden
med dette.

SAK: VIDERE HANDLINGSPLAN/ UTVIKLINGSSTRATEGI
Skjerstad kommunedelsutvalg er inne i en spennende prosess hvor ansettelse av ny nærmiljøleder og
sekretær for utvalget vil være av stor betydning for vårt videre arbeide.
Skjerstad kommunedelsutvalg ønsker å arbeide mer målrettet for utvikling av kommunedelen vår, og
har tidligere formulert mål om å skape:







Flere og engasjerte innbyggere
Et offensivt og nyskapende næringsliv
Et bærekraftig og levende landbruk
Gode og trygge offentlige tjenestetilbud
Et rikt og levende kulturliv
Aktive brukere innen idrett, fritidsaktiviteter og friluftsliv



God infrastruktur

Dette skal vi gjøre gjennom:






Næringsutvikling og nyskaping gjennom ulike arrangementer, møteplasser, nettverk, lokal
kompetanse og eksterne samarbeidspartnere
Et rikt og levende kultur-, idretts- og friluftsliv ved å koordinere og legge til rette for utvikling
og samarbeid
Et levende landbruk som får gode vilkår for å utvikle næringen og utnytte naturressursene
Engasjerte innbyggere hvor kommunedelsutvalget og nærmiljøledelsen spiller en nøkkelrolle
for å invitere, inkludere, informere og inspirere innbyggerne
Sikre at det kommunale tjenestetilbudet og infrastrukturen holder en høy standard

Første utkast til handlingsplan for utvalgets arbeid i samarbeid med ny nærmiljøleder:
-

Arrangere møte med Innovasjon Norge og aktuelle bedrifter for å skape Klynger/
bedriftsnettverk
Følge opp ringvirkningsprosjektet i samarbeid med Næring og utvikling
Arbeide videre med Kulturveien 812
Avholde årlig møte med lag og foreninger i kommunedelen
Arbeide videre med kulturkvelden
Strategi for boligbygging, behovskartlegging og muligheter offentlig/privat samt i Skjerstad
Boligstiftelse
Etablere et årshjul som viser aktiviteter
Etablere en side på facebook for enklere og bedre informasjon til innbyggerne
Arbeide med etablering av frivillighetssentral i kommunedelen vår
Utnytte Skjerstad Rundt som viktig informasjonskanal til innbyggerne, spesielt de som ikke er
aktive på sosiale media
Skape møteplasser for utvikling

SAK: REVIDERTE MØTEDATOER FOR FØRSTE HALVÅR:
Tidligere utarbeidet møteplan erstattes av denne:
6. mars, 13.00 – 17.00
29. mars, 10.00 - 15.00
20. april, 10.00 – 15.00
8. mai, 13.00 – 17.00
2. juni, 10.00 – 15.00

Referent
Linda Sandåker

