Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf 75 75 82 80
Mobil 97 68 091
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 12.06.12

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE

:
:
:
:

Gruppemøte.
Tirsdag 12.06.12 kl. 19.00.
Hos RE som serverte nydelig sjokoladekake med mere.
Monika, Inger Lise, Stian, Birger, Runar og Johan Martin.
Ole Kristoffersen deltok under pkt. 7.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1. Referat fra forrige møte.
2. Utflyttertreff i Bodø 31.05.12. Oppsummering.
3. Boligmøte på Inndyr 29.05.12. Oppsummering v/JMP.
4. Boligbygging i Nordfjorden.
5. Hjemmesiden. Ny status. Ønskede innspill etc. ved RE. Kommentarer fra møtedeltakerne.
6. Omvisning av flyktninger i Nordfjorden 11.06.12. Oppsummering v/JMP.
7. Besøk av islandsk par som er interessert i Fjordbua. Program for Tilflyttergruppa.
Se utsendt e- post av i dag.
8. Økonomiske tilskudd fra Nfk og Gildeskål kommune.
9. Tomteannonse fra Gildeskål kommune. Kommentarer.
10. Eventuelt.

REFERAT:
1 REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
 Alle hadde lest referatet og ingen hadde kommentarer eller spørsmål til det.
2 UTFLYTTERTREFF I BODØ 31.05.12. OPPSUMMERING:
 28 utflyttere i Bodøområdet fikk skriftlig invitasjon og ble i tillegg ringt opp noen dager før
treffet.
 Kun en møtte opp, men de skal starte bygging av nytt hus her i løpet av sommeren.
 5 personer måtte jobbe på ettermiddagen/kvelden ellers hadde de kommet.
 2 personer skulle komme, men møtte ikke opp.
 Vi traff vel litt uheldig med tidspunktet pga. jobbing og reiser, men til gjengjeld skal jo
vedkommende som møtte bygge og flytte hit med familien.
 Neste gang bør vi legge møtet til høst eller vinter
3 BOLIGMØTE PÅ INNDYR 29.05.12:
Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.

Mobil: 936 92 248.

E-post:

Birger Willumsen.

Mobil: 996 37 464.

E-post:

Stian Pettersen.

Mobil: 901 67 830.

E-post:

Inger Lise Abelsen.

Mobil: 915 70 320.

E-post:

Runar Eilertsen.

Mobil: 975 83 766.

E-post:

andmon@gildeskal.kommune.no
biwil@mattilsynet.no
stipett@gmail.com
ingerabelsen@hotmail.com
runar.eilertsen@online.no
Side 1 av 4










JMP deltok på møtet der kommunens politiske og administrative ledelse sto som arrangør.
Husbanken stilte opp med avd.direktør Adelheid Kristensen og rådgiver Arvid Olsen.
Sjøfossen Næringsutvikling AS og KiG deltok.
Fra utbyggersiden deltok Norlaft AS, Arnøy Brygge, KB Bygg og Svalehus as og BBI.
Husbanken orienterte om Prosjekt Boligetablering i distriktet:
 3-årig prosjekt i regi av Kommunal og regionaldepartementet (KRD).
 Husbanken i Bodø er initiativtaker.
 12 kommuner i landet er valgt ut, derav Gildeskål.
 Tiltaket gjelder både utleieboliger og private boliger, også utbedring og ombygging.
 Utleietid 20 år.
 Alle søknader må gå via kommunen og derfra videre til Husbanken.
 Husbanken utarbeider nå søknadsskjemaer.
 Det gis 15 % tilskudd, opp til 20 % for private begrenset oppad til kr. 600.000,-.
 Bankene må være med.
 Her må kommunen komme på banen for å få boligbygging i gang snarest, spesielt på
utleieboliger.
Ordføreren orienterte om kommunens boligpolitikk og aktuelle tomter.
Etter fellesmøtet møtte ordfører, rådmann og JMP Svalehus as som orienterte om sine planer for
sitt felt vest for Coop Nygårdsjøen. Avhengig av litt endring på reguleringsplanen er de klare for
å sette i gang øyeblikkelig.

4 BOLIGBYGGING I NORDFJORDEN:
 Se pkt. 3.
 I tillegg er Norlaft AS interessert i å bygge utleieleiligheter i det kommunale feltet ovenfor havna.
 En ung familie har nylig kjøpt tomt i feltet og vil starte bygging.
 Se også pkt. 2. der en annen ung familie skal bygge, men utenom det kommunale boligfeltet.
 Vi må informere de to unge familiene om tilskuddsordningen fra Husbanken. Ansvar JMP.
 Det er veldig positivt at kommunen nå har vedtatt faste priser pr. tomt i Holmen.
 Vi sjekker hvordan det er med gammelbutikken på Nygårdsjøen. Mulig salg eller utleie?
Kontakter Bjørnar Thoresen for å avklare eierforhold.
Ansvar MA
5 HJEMMESIDEN. STATUS. ØNSKEDE INNSPILL FRA WEBMASTER RE.
KOMMENTARER FRA MØTEDELTAKERNE:
 Det må legges inn underkategorier under «Opplevelser i Nordfjorden».
 BWs fritidstilbud på fjellet legges inn både der og under «Nyheter». BW sender foto til RE.
 Sjekk om Katarina Utheim har fotos som kan brukes på Hjemmesiden.
Ansvar SP.
 Oversikt over Næringslivet i Nordfjorden er enda ikke korrigert.
RE har fått oppdatert liste fra JMP.
 En artikkel om tilflyttere med intervju og fotos lages.
Ansvar ILA
 Lag og foreninger mangler enda. Innspill fra gruppa på endringer ønskes.
 Steder i Nordfjorden mangler. Vi har ingenting om Breivik fra før. Må skaffes.
 Aktivitetskalender styres av RE evt. flere etter innspill på tlf. /e-post.
 Fotokonkurranse 2012 legges inn.
 Boliger og tomter ajourføres.
 Der ikke annet er angitt har RE ansvaret.
6 OMVISNING AV FLYKTNINGER I NORDFJORDEN 11.06.12:
 JMP hadde Nordfjordenomvisning og orientering for 7 flyktninger fra hhv. Eritrea, Somalia og
Burma.
 De var veldig godt fornøyde med dagen og spesielt imponert over barnehagen, skolen og
Eldresenteret.
 De ble godt mottatt av bedriftene vi besøkte og imponert over hva de så der.
 Takk til alle vi besøkte for flott omvisning..
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 Dagen ble avsluttet med middag på Fjordbua.
7 BESØK AV ISLANDSK PAR SOM ER INTERESSERT I FJORDBUA:
 Ole Kristoffersen orienterte om besøket.
 De kommer sent på kvelden Torsdag 14.06.12 og reiser Tirsdag 19.06.12.
 Tilflyttergruppa hjelper til med evt. omvisning etc. etter innspill fra Ole.
 BW kan stille hele Søndag.
 MA Fredag formiddag og Mandag.
 RE Lørdag.
 ILA Mandag.
 SP etter behov.
 JMP er bortreist.
8 ØKONOMISKE TILSKUDD FRA KOMMUNEN OG FYLKET:
 JMP snakket med rådmannen i dag. Vår søknad til kommunen er dessverre enda ikke behandlet.
Han ventet på politiske signaler om hvordan vår søknad skulle behandles i forhold til de øvrige
lokalutvalgene i kommunen. JMP mente at vi er den eneste tilflyttergruppa i kommunen og vårt
lokalutvalg det eneste som er aktivt. Etter 8 års gratis arbeid, som i høyeste grad også har
kommet kommunen til gode, har vi ingen forståelse for at vi skal behandles på lik linje med
sovende lokalutvalg som totalt mangler tilflyttingsarbeid. Hvis de begynner å fungere kan de
også søke om økonomisk støtte. Vi har hele tiden søkt om støtte, og fått det med unntak av et par
år hvor saksbehandlingen hadde sovnet. Da ble det også politisk behandlet.
Forrige rådmann skar gjennom og behandlet våre søknader som en ren administrativ sak, og da
mottok vi støtte et par dager etter at vår søknad ble mottatt.
Vi ser med stor skepsis på at man igjen skal begynne å blande kommunalpolitikk inn i dette og vi
forventer at tilskudd utbetales som tidligere.
 Kommunen har heller ikke purret på utbetalingen fra fylket for 2011, men rådmannen lovte å
sette noen på saken.

9 TOMTEANNONSE FRA GILDESKÅL KOMMUNE:
 Se AN Mitt Meløy av 07.06.12. Kjempefin annonse nederst over 2 sider.
 Undertegnede skrøt av annonsen til rådmannen i dag.
 Annonsen burde stå i hovedavisa da tilflytting av husbyggere fra Meløy nok ikke er så aktuelt for
tiden.
 Vi ønsker å være med i teksten på senere innrykk.
 Det bør stå Nygårdsjøen og ikke Nordfjorden i denne annonsen.
 Vi ønsker også å få med www.nordfjorden.no
 Vi tar dette opp med Sturla Andersen.
Ansvar JMP.
10. EVENTUELT:
10.1 Prosjektinvitasjon fra Fauna/partnerskap Salten:
- JMP har fått invitasjon til gruppa om deltakelse, men av kapasitetsgrunner takker vi nei
foreløpig.
10.2 Næringslivsseminar i september 2012:
- Utpekt dato er foreløpig 26.09.12.
- Lokalutvalget har fått nei fra kommunen på søknad om økonomisk dekning.
- Det klages på avslaget, da vi tidligere år har arrangert dette på vegne av kommunen som så har
dekket de påløpte kostnader. Her er vi ikke villige til å arrangere nye møter ut over det som er
avtalt dersom ikke kostnader dekkes.
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10.3 Norskopplæring til arbeidsinnvandrere:
- Arvid Olsen fra Husbanken fortalte på boligmøtet 29.05.12 at Herøy kommune gir
norskopplæring til sine arbeidsinnvandrere.

NESTE GRUPPEMØTE: Tirsdag 28.08.2012 kl. 19.00 hos BW.

Johan Martin Pedersen.
Referent.
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