
REFERAT MØTE I LOKALUTVALGENE 
06.09.2016 KLOKKEN 1730 - 1900. 
SAKSLISTE SOM BLE BEHANDLET 

1. Presentasjon, registrering av fremmøtte. 
- Inndyr.     Petter Kjærnes og  Håvard Christensen 
- Storvikbukta.    Alice Strand 
- Sørfjorden og Forstranda.  Kenneth Norum 
- Nordfjorden.    Arnold Knutsen og Egil Jensen  
- Sandhornøya.   Eva Fagermo og Kjell Harry Kristiansen 
- Arnøya    Heidi Mortensen 
- Fleinvær.    Are Andreassen og Trond Skyrud Jensen 

I tillegg møtte Thrond Gjelseth ifra Politisk nivå i Gildeskål.                                                  

2. Godkjenning av saksliste. 
 Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakslisten kan «fylles på» i møtet hvis behov. 
 

3. Nytt reglement lokalutvalgene 
Gjennomgått. Det var enighet om at dette bør gjennomgås av utvalgene lokalt på møte, 
slik at de innretter seg etter retningslinjene i dette. 
Tas til orientering 
 

4. Innspill Lokalutvalgene i Gildeskål. Saker nå ifra den enkelte krets. 

Det ble tatt en «runde» ifra hver krets for å vise den lokale aktiviteten og utfordringene i 
lokalutvalgene.  

Storvikbukta 

Kommunikasjon med Gildeskål Kommune. Anses for svært mangelfull og direkte dårlig. 
Kommunen svarer ikke på henvendelser, blant annet innen veilys. Den linken om varsling av 
mangler vedr. veilys på kommunens hjemmeside fungerer ikke, da det ikke gis noen form for 
tilbakemelding til innmelder her. Dette var det enighet også blant de andre kretsene i møtet. 
Hvem ifra kommunen har ansvar for å besvare henvendelser? 

Veinavneskilt i kommunen. Hvem har ansvar for å skaffe til veie skiltene med veinavnene 
påskrevet og hvem skal sette disse opp? 

Fleinvær 

Kommunal Flyte-kai Mevær. Lokalutvalget har utarbeidet tegninger og alt materiell i 
forbindelse med denne saken. Saken må nå sendes til kommunen med alle dokumenter og 
prisoverslag slik at dette kan snarest komme frem til politisk saksbehandling. Prisoverslag ca 
kr 420000,-. Det søkes om ca 50% kommunal medfinansiering. 



Vedlikehold gangbruer imellom Sørvær og Langholmen. Disse bruene trenger sårt 
vedlikehold. Lokalutvalget utarbeider forslag til hva som må gjøres med et økonomisk 
perspektif også. Det sendes deretter søknad til kommunen om utbedring og evt. 
medfinansiering. 

Veilys på Langholmen, Sørvær, Mevær og andre plasser der lysarmaturer ikke fungerer. Dette 
er innmeldt kommunen og er lovet av Ordfører at skal ordnes opp i og lysene skal utskiftes til 
63 W ledlys. Det etterlyses fra utvalget tidsperspektivet her. Når blir det utført? 

Mobilnettet. Fungerer svært dårlig ute på øyene. Lokalutvalget ønsker at det blir en 
gjennomgang av hele kommunen på dette, slik at det endelige resultatet av denne utbyggingen 
blir så bra som det er lovet. Lokalutvalgene må få beskjed når dette er ferdig, slik at det kan 
testes ut over hele kommunen. Alle lokalutvalgene stilte seg bak dette. 

Sikkerhet og beredskap. Fleinvær anses for å være i en veldig spesiell situasjon på dette 
punktet. det er ønskelig at kommunen kan komme med et A-4 ark spesielt for dem i forhold til 
akutt sikkerhet og beredskap. Alle beboere i samfunnet, både fastboende og fritidsbeboere, er 
svært opptatt av dette og føler at den kommunale planen ikke gir tilstrekkelig beskrivelse av 
utfordringene som dette har for sitt eget Øysamfunn. Dette handler også om evakuering og 
krisehantering. 

Info om ny hurtigbåt. Det burde komme info om ny hurtigbåt snarest ut. Når kommer den? 
Hvor stor er den? Kapasitet? Er våre kaier tilpasset den nye båten? Kommunen bes besvare 
dette snarest. 

 

Nordfjorden 

Kommunal behandling av 132 KV overføringslinje Sundsfjord - Hopen. Lokalutvalget har fått 
dokumenter på at linjevalget vil kunne få store negative konsekvenser for Nordfjorden og 
dermed Gildeskål. De ser ikke at Gildeskål kommune har fått kommet med innspill eller har 
uttalt seg i saken. Det er kun Bodø som har vært på banen her. Det bes om umiddelbar 
tilbakemelding på dette og at kommunen tar tak i saken, slik at befolkningen og kommunen 
skal bli hørt i saken. 

Thrond Gjelseth  tar dette opp med Ordfører umiddelbart. 

Skilting av kommunale veier. Som nevnt over. Se Storvikbukta. Samme sak. 

Innmeldte aktivitetsmidler midler til. Det ble i forbindelse med utarbeidelse av plan for fysisk 
aktivitet og friluftsliv søkt om midler til tiltak som man kan søke medfinansiering på ifra de 
enkelte kretser. Dette i form av tippemidler. Når blir denne saken behandlet og når får vi svar 
på søknadene. ? Dette spørsmålet sendes også til leder i LKU. Thrond Gjelseth gjør dette. 

 

 



 Sandhornøya 

Hadde ikke så mange spørsmål utover skilting, mobil/nett og veilys. 

De fortalte om andre saker som de har arbeidet med. 

- Hjertestarter ved butikk på Våg. Her skal det kurses personell.  
- Dugnader på kirkegård, Søppelskur satt opp. Dugnad også på Blix-bygget/tunet. 
- Infotavler bør prosjekteres. Her kom det innspill at kommunen også skal sette opp 

tavler i kommunen i forbindelse med turistsatsingen i kommunen. 
- Veilys. Dugnad påbegynt Stolper nedsettes. 

 

Arnøya 

Hadde ikke så mange spørsmål utover skilting og veilys som nevnt. 

Saker som det har vært arbeidet med her 

- Dugnad kirkegård med parkeringsplassen. 
- Rein fjæreaksjon med søppelinnsamling over hele øysamfunnet. 
- Asfalt stort sette ferdigstilt. 
- Veilys dugnad stolper ifra fergekaia og rundt sundet. 
- Fått midler til turstimerking og opparbeiding. 
- Arbeide for dypvannskai. 
- Garasje for ambulansen må på plass. 
- Lys på landingsplass til helikopteret. 
- Plass for ambulansebåt er ikke hensiktsmessig p.t. Langt unna. Dette blir kanskje 

bedre hvis dypvannskaia kommer på plass. 

 

Sørforden og Forstranda 

Hadde ikke så mange spørsmål utover skilting og veilys som nevnt. 

Saker som det har vært arbeidet med her 

- Veilys. Ikke kommet på plass. Kretsen forventer at det kommer på plass snarest. 
- Veiskilt. Forventer kommunalt utspill og informasjon om dette. 
- Infopakke til nye tilflyttede innbyggerne i kretsen 
- Vannverk. Alt for dårlig kapasitet. Vanskelig å få tilflyttere når vannkapasiteten er 

såpass begrenset som den er i kretsen her. Dette bør prioriteres. 
- Nett/internett veldig bra. 
- Flere buss-skur er ønsket og det arbeides med dette. 

 



Inndyr 

Saker som det har vært arbeidet med her 

- Tilflytterpakke. Her får man ikke info ifra kommunen om nye tilflyttere i kretsen. 
Kommunen har lovet å komme med det, men det kommer ikke. 

- Gang og sykkelvei. Viktig at dette kommer på plass. 
- Turstier i nærområdet. 
- Flytting av høyspentledning i boligfelt. 
- Utvikle klippfisktorget. 
- Utbedring av veien Skaugvold – Sund.  

Felles-saker 

- Kommunikasjon og svar på henvendelser 
- Veilys 
- Veinavneskilt 
- Nye kommunikasjonsplan. 
- Boligtomter tilgjengelig 
- Utleieboliger 

 
Et godt samspill med kommunen anses for helt nødvendig for å lykkes med 
samarbeide og derigjennom utvikle kommunen og kretsene positivt fremover. Her 
anser alle kretsene enstemmig at dette må bli bedre. Det må forventes å få svar på 
henvendelsene som man kommer med til kommunen.  
Det ble også oppfordret til  at kommunen må bli mye bedre på å få ut informasjon 
til innbyggerne. Gjerne bruke kommunens hjemmeside med eks veilys, 
hurtigbåtruter og tele/IT-informasjon. Også andre saker vil det være 
hensiktsmessig å legge ut der, slik at man unngår en masse unødig 
kommunikasjon. 
Det ble bedt om at det sendes et særskilt brev/mail til Ordfører og Rådmannen om 
dette. Thrond Gjelseth fikk denne oppgaven. 
 

5. Samarbeid på tvers av lokalutvalgene 
Det var enighet at det var nyttig med møtene og at man kan dele kunnskaper i mellom 
lagene slik at vi kan arbeide for samme saker i hele kommunen, med blant annet 
tilflytterpakke. 
 

6. Kommunens budsjettprosess 
Mail ifra Rådmannen ble utsendt med innkallingen og gjennomgått i møtet. Det er opp 
til de enkelte lokalutvalg om det er ønskelig med møte i dette fora etter at Rådmannen 
har lagt frem sitt budsjett forslag for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020. 
 
 
 



7. Eventuelt andre saker 

Ingen saker spesielt fremmet  

 

Det er viktig er at man i sammen kan gjøre hverandre bedre. 

 

Møtet ble avsluttet ca. klokken 1900.   

Referent Thrond Gjelseth 


