Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf 75 75 82 80
Mobil 97 06 80 91
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 15.12.11

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE

:
:
:
:

Gruppemøte.
Tirsdag 13.12.11 kl. 19.00.
Hos KW og JMP som serverte nydelige vafler med tilbehør.
Stian, Runar, Monika, Karin W og Johan Martin.
Karin N og Inger Lise meldte forfall.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1 Referat fra forrige gruppemøte.
JMP
2 Referat fra boligmøte med ordfører og varaordfører 23.11.11.
RE.
3 Orientering fra møte mellom Gildeskål kommune og lokalutvalgene 26.11.11. RE.
4 Referat fra møte med Partnerskap Salten 24.11.11.
JMP.
5 Orientering fra Nasjonal erfaringskonferanse 2011 – Boligetablering i distriktene.
6 Hva gjør vi med islenderne?
Alle
7 Fornyelse av informasjonsmappa.
JMP/Alle.
8 Hjemmesiden. Hva skjer?
RE.
9 Fotokonkurransen 2011. Status. Overrekkelse av premie.
JMP.
10 Blomster til årets tilflyttere.
Alle.
11 Gavekort til årets nyfødte.
Alle.
12 Eventuelt.
Alle.

JMP

REFERAT:
1 REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
 Utgikk da alle hadde satt seg inn i referatet.
 Noen saker gjenstår å fullføre. Se under 12. Eventuelt.

2 REFERAT FRA BOLIGMØTE MED ORDFØRER OG VARAORDFØRER 23.11.11.
 RE og JMP orienterte kort. Alle hadde lest referatet. Meget positivt møte. Vi håper det nå
kommer fortgang i kommunalt engasjement.

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Karin Willumsen.
Karin Nymo.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

93 69 22 48
97 58 37 66
97 06 80 89
93 49 83 66
90 16 78 30
91 57 03 20

E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
karin.willumsen@nordfjorden.no
karinnymo@hotmail.com
stipett@gmail.com
ingerabelsen@hotmail.com
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3 ORIENTERING FRA MØTE MELLOM GILDESKÅL KOMMUNE OG
LOKALUTVALGENE 26.11.11.
 Kort orientering fra RE og JMP.
 Vi venter på møtereferat fra Hilde Furuseth Johnsen.
 Varaordfører skal ha politisk ansvar for lokalutvalgene, og Rådmannen administrativt ansvar.
 Det er å håpe at de greier å få aktivisert alle lokalutvalgene.
4 REFERAT FRA MØTE MED PARTNERSKAP SALTEN 24.11.11.
 JMP orienterte kort.
 Alle hadde lest referatet.
 Vi avventer prosjektplaner og utspill derfra.
5 ORIENTERING FRA NASJONAL ERFARINGSKONFERANSE 2011 –
BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE.
 JMP orienterte kort.
 Ordfører, konstituert rådmann og daglig leder i Gildeskål Eiendom deltok fra Gildeskål
kommune.
 Meget god konferanse.
 Veldig bra at Husbanken og Distriktssenteret engasjerer seg så aktivt med positive praktiske
løsninger.
 KS la også fram meget interessante tall som viste hvor mye en kommune kan regne med i årlige
tilskudd for en tilflytterfamilie.
 Vi håper Gildeskål kommune benytter seg videre av tilbudet fra Husbanken slik at vi kan få
bygget utleieboliger veldig fort.
6 HVA GJØR VI MED ISLENDERNE?
 Vi har til nå 18 konkrete henvendelser fra potensielle tilflyttere. De aller fleste er barnefamilier
med barn i barnehage- og skolealder.
 Vi har fått CV og orientering om familiesituasjonen fra alle disse.
 Stort spenn i utdanning og praksis, men en del burde vi kunne skaffe jobb i nærheten. Ellers er jo
Bodø alternativet, og det ser ikke ut til å skremme.
 JMP har laget en oversiktstabell over alle for lettere å kunne vurdere jobbmuligheter, bolig etc.
 Den største utfordringen blir å få bygd nye gjennomgangsboliger i Nordfjorden i en fryktelig
fart.
 Kommunikasjon (Pendlerbuss) blir også veldig viktig.
 Vi skal vurdere å invitere enkelte familier hit for å se på forholdene her. Oppholdet dekker vi,
mens Gildeskål kommune og SNU kan tenke seg å dekke reisekostnadene.
 Kan Gildeskål kommune tenke seg å annonsere ledige stillinger i Morgunbladir? Det er jo behov
for bla. ingeniører, og det har vi ikke fått henvendelser fra.
MA sjekker.
 Kan varaordfører hjelpe til.
MA sjekker.
 Vi sender en likelydende e-post til alle 18 og orienterer kort om situasjonen her og ønsker dem
God Jul.
Ansvar JMP.
7 FORNYELSE AV INFORMASJONSMAPPA.
 JMP har stort sett ajourført innhold klart.
 Vi mangler fortsatt «Velkomstbrev» fra den nye ordføreren. Purret opp.
 Vi lager nye mapper over nyttår.

8 HJEMMESIDEN. HVA SKJER?
 RE orienterte. Det jobbes nå hver uke med ny hjemmeside.
 Han kunne ikke si eksakt når den nye siden er ferdig.
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9 FOTOKONKURRANSEN 2011.
 Juryen i Rognan Fotoklubb har plukket ut vinneren.
 Vinnerbildet har BPP rammet inn og overlevert JMP.
 JMP har kjøpt gavekort til vinneren
 Vinneren er orientert og møter opp på Nygårdsjøen Oppvekstsenters juleavslutning Fredag
16.12.11 for å få overrakt premie og bilde.
10 BLOMSTER TIL ÅRETS TILFLYTTERE.
 JMP har skrevet kombinert velkomstbrev – og julehilsen til alle 11 familier/enkeltpersoner.
 Vi kjøper en julestjerne til hver og overleverer sammen med brevet i slutten av denne
uka/begynnelsen av neste.
 Overlevering fordelt mellom gruppemedlemmene.
11 GAVEKORT TIL ÅRETS NYFØDTE I NORDFJORDEN.
 JMP har skrevet «velkomstbrev» til de 2 som er født i år.
 Han har også vært i banken og ordnet bankremisse på kr. 100,- til dem.
 KW overrekker.
12 EVENTUELT:
 Boligorientering.
1. JMP og SP orienterte kort om situasjonen.
2. Det skjer vel ikke noe mere før etter nyttår.


Norskkurs for utlendinger i Nordfjorden:
1. Viser til korrespondanse pr e-post.
2. Vi har enda ikke fått svar fra Bente Sundsfjord i Gildeskål kommune. JMP purret igjen
pr. e-post 14.12.11 med kopi til lokalpolitikerne.



Tilflytterfadder:
1. Det faller mye arbeid på JMP og KW når det gjelder oppfølging av tilflyttere. Spesielt gjelder
dette utlendinger, men det er også behov for å følge opp og hjelpe alle som flytter hit.
2. Vi må derfor engasjere lokalbefolkningen på dette viktige området.
3. Gruppemedlemmene foreslår aktuelle kandidater på første møte over nyttår.



Saura kirke:
1. Det er bekjentgjort i media at kirka er stengt med øyeblikkelig virkning pga. skader.
2. Lokalbefolkningen er frustrert og forbannet og mangler kommunal og kirkelig informasjon
om situasjonen. Tilflyttergruppas medlemmer har fått mange henvendelser og ønsker om et
snarlig folkemøte. Dette er overbragt Lokalutvalget.
3. Det er også startet en Facebookside og en underskriftskampanje.
4. RE orienterte om at Lokalutvalget har vært i kontakt med kommunen og Menighetskontoret
og at det ser ut til å bli gudstjeneste på julaften.
5. Lokalutvalget planlegger et folkemøte over nyttår.



Tilskudd fra Nordland fylkeskommune for 2010:
Det ble oppdaget at kommunen enda ikke har overført tilskuddet på kr. 37.000,- til oss.
Dette skjer nå.

NESTE MØTE:
Første halvdel av januar 2012. Avklares mot møte i lokalutvalget.
GOD JUL!
Johan Martin Pedersen. Referent.
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