
REFERAT MØTE  I LOKALUTVALGENE 
10.10.2017 KLOKKEN 1210 – 1400 AVHOLDT I 
KANTINA PÅ KULTURHUSET 
SAKSLISTE SOM BLE BEHANDLET 

1. Presentasjon, registrering av fremmøtte. 
- Inndyr.     Deltok ikke 
- Storvikbukta.    Alice Strand 
- Sørfjorden og Forstranda.  Kenneth Norum 
- Nordfjorden.    Egil Jensen  
- Sandhornøya.   Eva Fagermo 
- Arnøya    Åge Leif Godø 
- Fleinvær.    Are Andreassen 

I tillegg møtte som observatører med talerett Sørfugløy med Anne Lise Ingebriktsen              
og Roald Ingebriktsen. 

Ordfører Petter Jørgen Pedersen og Varaordfører Thrond Gjelseth deltok fra Politisk 
nivå i Gildeskål og Thrond Gjelseth var møteleder og referent. 

Rådmannen kunne dessverre ikke møte da han ledet lokale forhandlinger i kommunen.                                                  

2. Godkjenning av saksliste. 
 Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakslisten kan «fylles på» i møtet under evt. hvis 
det er saker. 
 

3. 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 også litt om 
utfordringene i lokalutvalgene.  

Storvikbukta 

Avholdt Årsmøte mars 2017. Avholder mange møte ellers. 

- Gjennomfører faste aktiviteter som beplantning, strandrydding, dugnader mm. 
- Hatt brannøvelse.  
- Butikken har hatt stor fokus og den er nå startet opp og også drivstoffsalg er nå på 

plass med Nord Norges rimeligste priser.  
- Gitt innspill til høringsuttalelser ifra kommunen bl.a. vedr. nedleggelse av skola. 

Sosiale sammenkomster avholdes også. 

Nedleggelse av skola ble nevnt som en stor utfordring og det ble bedt om at alt som hadde 
med saken å gjøre må være korrekt og med slik at totalbildet ble rett. Tenkte på Reisetid, 



kapasitet på Inndyr skole, nye tilflyttere nå med mere. Det ble påpekt at dette ikke var arenaen 
for å ta dette opp på møtet her, pga at det angikk kun Storvik og vi hadde ikke tid nok til å ta 
dette. Både Ordfører og Varaordfører skulle følge saken videre og forsikret at den selvfølgelig 
skulle få en skikkelig politisk behandling og at alle faktorer i saken skulle belyses. 

Fleinvær 

Årsmøte avholdt i februar 2017.10.11. 

- Kommunal Flyte-kai/brygge Mevær.  Er realisert i samarbeid med kommunen. 
Veldig bra og kretsen er svært fornøyde med resultatet.  

- Mye dugnad utført her.  
- Fokus i kretsen er å inkludere alle.  
- Fordypningsrommet er populært.  
- Det man ser på som utfordrende er de utrygge båtrutene og hvilke konsekvenser 

dette får for Fleinvær.  
- Mobilnettet er litt dårlig.  

Nordfjorden 

Årsmøte avholdt i februar 2017. Møtes ellers stort sett en gang i måneden.  

- Stor aktivitet i tilflyttergruppa. Revidert tilflyttermappene. 3-4 barnefamilier er 
flyttet til bygda.   

- Etterlyser noen flere boliger.  
- Har gjennomført en strandryddeaksjon. 
- Fysisk aktivitet og turstiene er det brukt mye tid på.  
- Har også utviklet hjemmeside.  

Har en utfordring da det er en del av beboerne i kretsen som oppbevarer/samler på veldig mye 
skrot. Her var det ønskelig med drahjelp ifra kommunen for å få bukt med dette. 

 Sandhornøya 

Årsmøte gjennomført i februar. 

- Dugnader på kirkegård og også på Blix-bygget/tunet.  
- Skilting av bauta og skilting generelt.  
- Dugnad Veilys.  
- Lysløype arbeides det også med. Godt i gang med denne. 
- Felles møtepunkter for sosial fellesskap og trivsel fungerer veldig bra.  

Stor uro rundt båtrutene. 

Arnøya 

Årsmøte avholdt i februar i år. Avholder månedlig møter. 

Manglende svar på henvendelser til kommunen ble kritisert. Folk går litt lei av dette.   



- Dugnad kirkegård med parkeringsplassen.  
- Rein fjæreaksjon med søppelinnsamling over hele øysamfunnet.  
- Arbeide for ny bedre kai.  
- Garasje for ambulansen må på plass. 
- Manglende lys på veien mot fergekaia. Dugnad gjennomført, men oppsetting av 

stolper og montering av lysene gjenstår.  
- Det arbeides med merking av landingsplass for helikopter. 

  

Spørsmål rundt noen brakker som står ubenyttet der ute. Planer med disse. 

Sørforden og Forstranda 

Ikke avholdt årsmøte. 

- Bestilt og produsert skilt til diverse i kretsen. Fokus på å få vist frem bygda.  
- The North Land fortsatt aktivt.  
- Redningsbøyer og ellers vedlikehold og forskjønning av nærområdene. 

Vannverk. Alt for dårlig kapasitet. Vanskelig å få tilflyttere når vannkapasiteten er såpass 
begrenset som den er i kretsen her. Dette bør prioriteres. 

SørFugløy 

Møtte med tale rett. 

Synes det var svært viktig å få en stemme inn mot Gildeskål Kommune og så det som svært 
viktig å få mulighet til å delta på disse møtene. Fugløya samarbeider også med Femris og 
Fleina. Det er ca. 120 medlemmer i velforeningen. Disse plassene holdes i hevd og det er 
veldig bra for kommunen at disse plassene ikke bar står og forfaller, men benyttes for 
allmennheten til ferie og fritid. 

- Gjennomfører mye dugnader og holder samfunnet i hevd. Ingen fastboende men et 
betydelig antall feriefolk og besøkende/turister innom hvert år. 

- Avholder klatrefestival 
- Gjennomfører søppelryddeaksjoner.  

Hjemmeside: www.fugloy.no 

Kommunikasjon og planer rundt dette ble bare sagt uff. 

Det ble i møtet utdelt en søknad ifra Sørfugløy om å kunne få et møtepunkt med kommunen. 
Brevet er overlevert administrasjonen i Gildeskål Kommune for videre behandling.  

 

Inndyr 

Ikke møtt. Men innsendt aktivitetsliste. 



Avholdt årsmøte mars 17. 

Aktiviteter. 

- Innspill til skolenedleggelse Storvik. 
- Gatelysoppfølging i kretsen. 
- Innspill til veiarbeid og gang og sykkelstier i kretsen. 
- Innspill til boligpolitisk plan. 
- 17 mai bidrag til arrangementet for å få korps. 
- Skaterbane for ungdom. Vurdering. 
- Velkomstpakker til nyinnflyttede inbyggere. 

 

Ordføreren redegjorde og besvarte enkeltsaker ifra hver krets etter at alle hadde 
gjennomført sin runde. Det var i møtet utrykt tilfredshet med svarene. 

- Boligpolitisk plan. Bygging rundt omkring. BL A. 4 mannsboliger og mobile 
småhus rundt omkring. 

- Asfalt. 
- Breiband/tele skal ferdigstilles. Sund og Fleinvær og Jelstad må se på. 
- Veilys, rundt omkring, betydelig antall veilys skiftet og mange nye på plass. 

Påpekt viktigheten av at lokal dugnad er nødvendig for å få pengene til å strekke 
til. Mye er utført men noe gjenstår.  

- Forsøpling i nærområder. Kommunen tar tak i sammen med kretsen.  
- Svar på henvendelser. Alt bør sendes til postmottak med kopi til. Skal være fokus 

på å få dette til på en grei måte.  

Ordfører og VaraOrdfører roste kretsene for alle de positive aktivitetene og dugnadene som 
man får til ute i de forskjellige kretsene. Dette er svært viktig for trivsel og tilhørighet. 

 

 

4. Ordføreren informerte 
- Næringsutvikling. Mye som skjer og nå ser vi at en del av de prosjektene som har 

tatt mye tid og kostet en del begynner å komme i gang. En god del innen havbruk. 
Både i Sundsfjorden og på Sandhornøya. 

- Småhusbebyggelse. Visningshus. Lokalt firma Beiarn/Gildeskål som bygger disse. 
Er mobile og kan enkelt flyttes. 

- Veilys, går fremover og mye ferdig. Nordfjorden er litt på etterskudd 
- Breiband/tele, snart på plass 
- Positive aktiviteter rundt om. 
- Båtrutene mye fokus. Vi står på til det beste for kommunen. 

 



 
5. Samarbeid på tvers av lokalutvalgene 

Det er opp til hvert enkelt utvalg om å ta dette der det er naturlig. Det ble utdelt adresseliste 
og henvist til kommunens hjemmeside for kontaktpersoner. 

 
6. Båtrutene 

Ordføreren redegjorde. Utkast til rutetabell ble utdelt til alle. Her ser man bedre de 
konsekvensene dette får. Det ble besvart spørsmål. 

Ordføreren har arbeidet betydelig med dette. Og vi er ikke ferdig før hele saken er endelig 
avgjort. Vi har fokus på at det skal bli minst mulig negative konsekvenser for alle. Men 
det er til syvende og sist Fylkestinget som har det siste ordet og tar den endelige 
avgjørelsen i saken. 

 
 

7. Kommunens budsjettprosess 

Innspill til budsjett 2018 ifra lokalutvalgene ble satt til 15.11.2017. 

Rådmannen legger frem sitt budsjett forslag for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2021 for 
behandling i formannskap i slutten av november og kommunestyret medio desember. 

 
 
 

8. Eventuelt andre saker 

Innsamlingsaksjonen 2017 går av stabelen Søndag den 22.10 og her oppfordres som tidligere 
lokalutvalgene til å ta det lokale ansvaret for innsamlingen i sin krets. Dette har fungert flott 
tidligere. Lokalutvalgene sluttet seg til dette. 

Årets aksjon går til Unicef. 

 

Felles møter for lokalutvalgene er ønsket 2 ganger pr år.  

Et ca 1 april og et som nå, på høsten før budsjettet. 

 

Møtet ble avsluttet ca. klokken 1400.  

  

Referent Thrond Gjelseth 


