FOLKEMØTE
LØRDAG 27. JANUAR KL 13.00-15.50
Referat
Tilstede: rundt 30 personer fra bygda, i tillegg ordfører, rådmann og enhetsleder kultur fra Ballangen kommune.
Referent: Gaute Skoglund for styret i KBU

•

Informasjon fra styret i KBU v/Hilde Nyheim
Siste tidens aktivitet i KBU, herunder
Ny driftsavtale med Arilds
Julebord
Planlegging av folkemøte
Videre ble det informert om hva styret ønsker å jobbe med videre:
- Å skape et godt grunnlag for at drivere kommer godt i gang. Arild ønsker kontakt, informasjon og
samarbeid med bygdas befolkning slik at vi sammen kan skape noe som blir til berikelse for hans bedrift
og bygdas befolkning. Det være seg samarbeid med andre som kan tilby tjenester og ideer til
arrangementer på kafeen.
- Videre ønsker KBU å til rette legge for bedre for bobilcamping mot nord, forskjønne området rundt kafeen
og ellers i kaiområdet. Eventuelt samarbeid med Båtforeningen og Trivselsgruppen.
- Oppfølging og service til gruppene som velges og følge opp videre innspill til kommunalt utvalg for
utvikling av Kjeldebotnsamfunnet.
Deretter ble det referert fra kommunestyrets vedtak i desember angående opprettelse av utvalg for utvikling av
Kjeldebotnsamfunnet.
Styreleder ønsker at møtet skulle ha fokus på fremtidige tiltak for Kjeldebotn-samfunnet, ikke «gamle synder».
Viktig å søke og dele kunnskap. Viktig at vi i arbeidet deler informasjon og tar alle med på jobben som ønsker
å bidra.

•

Informasjon fra Ballangen Kommune v/Rådmann Knut Einar Hansen
Rådmann Knut Einar Hanssen mente det blir viktig med innspill fra både KBU og befolkningen for øvrig. Det
oppnevnte utvalget vil ha sitt første møte onsdag 31. januar med forventet innstilling innen 1. april. Det
vurderes som hensiktsmessig at fakta- og intensjonsgrunnlaget fra arbeidet med kommunereformen i 2015
blir lagt til grunn for utvalgets arbeid. Også nasjonale føringer om styrking av lokaldemokrati, frivillighet og
fagmiljøer i distriktene vil bli vektlagt i dette arbeidet.
Intensjonsgrunnlaget tar også for seg organisering av «utviklingslag» som en del av prosessen, blant annet
med interessante sammenligningsmodeller fra Tromsø-distriktet. Utviklingslagene skal sikre og stimulere
levende lokalsamfunn gjennom kulturelle, sosiale og næringsrettede aktiviteter. De er ikke-politiske, men skal
jobbe i tett dialog med kommunens politikere. Utviklingslag kan også være mulig høringsinstans. Rådmannen
viser også til intensjonsgrunnlagets momentliste, hvor tilbakeføring av kraftinntekter skal bidra til
utviklingslagenes arbeid. Med dette bakteppet, foreslo rådmannen i Ballangen avslutningsvis at fellesnemda
oppretter Kjeldebotn-samfunnet som en pilot for utviklingslag.
På spørsmål om KBU’s rolle i forhold til utviklingslagene, svarte rådmannen at KBU gjør et viktig arbeid som
både kan ses uavhengig av, eller som et supplement til, et fremtidig utviklingslag.

•

Oppretting av grupper
Styreleder presenterte metode for gruppearbeid innenfor følgende innsatsområder:
Boliger / tomter
Næring
Skole / barnehage
Kultur
Natur

Det ble i møtet gjennomført en grundig plenumsrunde med forslag til tiltak og ideer på hvert av områdene.
Forslagene ble notert og underveis ble det også oppnevnt ledere for hver av gruppene. Disse får ansvar for å
samle gruppene til videre arbeid og rekruttere flere personer. Blant annet ble det påpekt at deltakelsen fra
ungdommer og yngre voksne var fraværende på folkemøtet. Det ble også påpekt at gruppene skal jobbe
bredt i bygda, de skal dele informasjon og ta alle som ønsker og har noe å bidra med på jobben. Det er viktig
at vi gjør denne sammen.
Avslutningsvis ble Sverre Larsen og Wanja Dahl av folkemøtet valgt som representanter i lokal 17. maikomite. Disse forsøker selv å rekruttere andre aktuelle til arbeidet med planlegging og koordinering av
program for nasjonaldagen.
4H-klubben sto for salg av gode kaker, kaffe og pølser.
Møtet ble hevet kl 15.50.

