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Innledning fra ordfører 
 
Året 2012 startet med ansettelse av ny rådmann i kommunen. Rådmann Geir Mikkelsen 
startet i februar i jobben etter at Bjørn Pedersen hadde vikariert for forrige rådmann som 
sluttet en måned før årsskiftet. 
 
Som ny ordfører og med ny rådmann var det viktig å finne den optimale arbeidsformen slik 
at vi samlet hadde arbeidsform og mål som kunne nås, til beste for kommunens innbyggere.   
Rådmannen flyttet til kommunen med hele sin familie så snart det lot seg gjøre. Det er slik 
jeg ser det svært viktig at kommunens administrative sjef bor og lever i kommunen og der 
igjen kjenner sin kommune på godt og vondt.  Økonomisk er ikke kommunen blant de med 
størst handlingsrom slik at det vil alltid være høyt prioritert å ha kontroll med kostnadene og 
organisere drift slik at en får mest mulig effekt av bevilgningene. 
 
Skolene våre har de senere år gjennomgått en betydelig ansiktsløftning på bygningsmassen. 
Resultatmessig er det også et løft på skolesektoren. Videregående skole på Inndyr har 
tidligere hatt problem med å bosette sine elever i stor nok grad. Dette håper vi er løst 
gjennom at kommunen, sammen med Nordland Fylkeskommune bygde et nytt hybelbygg 
med 13 hybler i Inndyr sentrum. Bygget ble offisielt åpnet høsten 2012.   
 
For øvrig på boligsiden ble kommunen, etter søknad en av 13 kommuner i landet som kom 
med i Husbankens prosjekt ”Boligbygging i distriktene” som er ment å skulle stimulere til økt 
boligbygging. Tilgang på bolig, spesielt for leie er et problem i de fleste av landets 
kommuner, også Gildeskål.  Gjennom Husbankprosjektet er det gitt tilskudd til bygging av 4 
nye boliger, samt rehabilitering av 2 boliger i 2012. Dette prosjektet fortsetter i 2013 og 
2014.  I tillegg har kommunen gjennom ”offentlig/privat samarbeid” fått bygget en 
vertikaldelt bolig i Skeineshaugen med to store leiligheter for utleie. Det er også ferdigstilt en 
bolig, og tatt opsjon på en til, beregnet for familier med andre behov.  Ved utgangen av 2012 
var samtlige av kommunens utleieleiligheter på Nygårdsjøen og Sandhornøy utleid. Dette tar 
vi som et godt tegn og planlegger derfor for ytterligere boligstimulering og samarbeid med 
entreprenører for å løse boligproblematikken. Et særlig spennende prosjekt med oppstart 
2013 er ombygging av Inndyr gamle skole til leiligheter. 
 
Det er høyt prioritert å få regulert inn nye og attraktive boligfelt i hele kommunen. 
Helse og omsorg har klart implementering av Samhandlingsreformen på en utmerket måte. 
Næringsutvikling står høyt på agendaen for å bistå eksisterende og tilrettelegge for ny 
næring slik at det kan bli meget interessant å søke seg arbeid og bosette seg i kommunen. 
Noen av de sakene som er høyaktuelle er: Saura Havn er satt på kartet og 
konsekvensutredning er bestilt. Det er også bestilt en animasjonsfilm som vil vise Saura slik 
tenkt utbygget. Selskap er under dannelse. Fiskemottak og pallefabrikk i Sørarnøy er 
fullfinansiert og byggestart er våren 2013. Regulering av Sundsfjord og oppstart av 
Havbrukspark er igangsatt.  Visningsanlegg på Øya Inndyr er finansiert og arbeidet 
oppstartet. 
 
Kultur har vært svakt prioritert de seneste år, av økonomiske grunner.  Kulturens betydning 
for et innholdsrikt liv i bygdene må ikke undervurderes slik at vi også her skal rette mer fokus 
og få en høyere aktivitet. 
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I sum vil jeg påstå at kommunen drives godt innenfor de rammer som er til rådighet. Vi har 
dyktige medarbeidere som tidvis har for stor arbeidsbyrde, slik at en styrking her er 
nødvendig. 
 
Kommunen har et stort potensial innen næringsetablering, bosetting, friluftsliv og ruste opp 
og dele med andre alle våre unike kulturskatter. 
 
 
Petter Jørgen Pedersen 
Ordfører 
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Innledning fra rådmann 
 
Den kommunale virksomhet er omfattende og svært mangfoldig.  Samtidig utfordres offentlige 
sektor til å være mer effektiv og rasjonell, samt større produksjonsforventninger uten en full 
finansiering. Årsmeldingen er et statusbilde per utgangen av året av de ulike drifts- og 
utviklingsoppgaver, samt en beretning om løpende forvaltningsoppgaver. Meldingen skal gi 
informasjon om- og evaluering av resultatene for virksomheten til politisk system, kommunens 
innbyggere og omverden for øvrig.  
 
Gildeskål kommune har utfordringer ved inngangen til det nye året, som nok er mye lik mange 
tilsvarende kommuner. Av vesentlige utfordringer kan nevnes:  
 

 En utfordret og stram driftsøkonomi 

 Svært begrensede reserver i frie fond 

 Fortsatt høg gjeldsbelastning 

 For høgt sykefravær spesielt innen pleie og omsorg 

 Presset bemanning i forhold til enkelte tjenesteområder 

 Kompetansebehov og rekruttering av spisskompetanse 

 Stadig økende forventninger til innholdet av kommunale tjenester 
 
Det kommunale regnskap- og budsjett systemet er alltid målet å styre mot balanse. I 2012 må vi 
erkjenne og ikke ha maktet å nå dette målet. Gildeskål kommune har marginale økonomisk reserver, 
og således er avvik fra budsjett svært utfordrende for oss. Handlingsrommet til å kunne møte 
svingninger er marginalt, og etter 2012 er dette tilnærmet likt null. Dette er krevende med tanke på 
de ytterligere nedkjølinger av økonomien forutsatt for det kommende året.   
 
Vi leverer riktignok et regnskap i balanse da strykningsreglene krever at frie midler skal benyttes i 
salderingen av regnskapet. Kommunens regnskap viser et netto negativt driftsresultat på ca 3.8 
millioner kroner. Overskridelsene er nesten utelukkende innenfor virksomhetsområdet, oppvekst og 
kultur. Erfaringene fra 2011 og 2012 er at kommunen ikke makter å imøtekomme de politiske 
vedtakene om varig innsparinger i driftsnivået. Samt store bundne kostnader til dekning av 
finansutgifter som følge av høg belåningsgrad. 
 
Konsekvensene av strykningene av frie midler er at ambisjonene om avsetninger ikke er mulig å 
møte, samt en reel reduksjon av avsetningen til premieavviksfond. Dette er med å gjøre vår 
likviditetssituasjon ennå mer utfordret i det kommende året. 
 
Kommuneøkonomien er altså svekket i 2012, og således gir oss et krevende utgangspunkt for 2013. 
Dette både med bakteppet om mindre konsesjonskraft inntekter, og at driftsøkonomien vurderes å 
være 4-5 millioner for høgt sammenlignet med det realistiske fremtidige inntektsgrunnlaget til 
kommunen. Det er derfor nødvendig med kontinuerlig politisk fokus på strategi, omfang, og nivå på 
de kommunale tjenestene, og at administrasjonen har et kontinuerlig fokus på økonomisk smartere 
måter å løse tjenesteproduksjonen på.   
 
Den utfordrende økonomien til tross viser årsrapportene fra de ulike virksomhetene en organisasjon 
med stor aktivitet, og mange medarbeidere med et oppriktig ønske om å produsere tjenester av høg 
kvalitet til det beste for hele kommunens befolkning. Det er rådmannens klare oppfatning at 
kommunen har svært mange dyktige medarbeidere, som til tross for stadig økt arbeidspress, og 
strammere økonomiske rammer fortsatt leverer gode tjenester. Det er selvsagt fortsatt i alltid rom 
for forbedring. Serviceerklæringer med tydelige definerte servicenivå og tjenestemål innenfor de 
ulike områdene vil være nyttige verktøy for å avstemme forventinger hos både politisk ledelse og for 
innbyggerne om hva kommunen er i stand å levere. 
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Organisasjonen har hatt flere utskifting i sentral ledelse i 2012, både rådmann og assisterende 
rådmann er ny i inneværende år.  Skoleområdet har også hatt flere utskiftinger av rektorer. Det er 
igangsatt et lederutviklingsprogram for den øverste ledelsen i 2012, og ambisjonen er å inkludere 
mellomledelsen i organisasjonen i løpet av kommende år. Dette både for å styrke det individuelle 
lederskapet til enkelte leder, men også for å utvikle den kollektive ledelse kulturen i organisasjonen.  
Utfordringer innenfor økonomi og andre rammebetingelser vil utvilsomt sette store krav til 
lederskapet i kommunen i årene fremover.  
 
Sykefraværet i 2012 var på 10 % sammenlignet med ca 8 % for sektoren. Dette er høgere enn både 
snittet i Nordland fylke og på landsbasis. Det største fraværet har vi innen helse og omsorg. Det 
lengste fraværet viser en liten nedgang, mens vi har hatt en økning i den mellomlange fraværet, inntil 
40 dager.  
 
Ambisjonene fremover er å arbeide med kompetanse og rekrutteringsutfordringer, samt å arbeide 
for en mer systematisk og forutsigbar kompetansebygging internt i organisasjonen. Rådmannen 
ønsker videre å arbeide med utvikling av en bedre målstyringskultur og større fokus på 
resultatoppnåelse i organisasjonen.  
 
Avslutningsvis er det på sin plass å takke alle Gildeskål kommunes medarbeidere, tillitsvalgte, og 
politikere for den store innsatsen og engasjement i 2012.  

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kommunestyret 2012 
 
 

ARBEIDERPARTIET FREMSKRITTSPARTIET 

Petter Jørgen Pedersen  
Anne Wiik 
Gunnar T. Skjellvik 
Heidi Cecilie Bakke 
Silje Nordgård 

Thrond Aasmund Gjelseth  
Laila Kildahl  
Jan Arne Birkeli 

HØYRE SENTERPARTIET 

Walter Pedersen  
Tore Bjørn Laugsand  
John Kristian Karlsen 

Hilde Furuseth Johansen 
Svein Magnar Eggesvik 

ARNØYLISTA VENSTRE 

Sissel Edna Minde Jan Breivik  
Kirsti Mentzoni 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI  

Kenneth André Norum  
 

 

Råd og utvalg 2012 
 
 

Formannskapet Petter Jørgen Pedersen, Arbeiderpartiet, ordfører 
Hilde Furuseth Johansen, Senterpartiet, varaordfører 
Thrond Gjelseth, Fremskrittspartiet 
Walter Pedersen, Høyre 
Kirsti Mentzoni, Venstre 

Levekårsutvalget Thrond Gjelseth, Fremskrittspartiet 
Silje Nordgård, Arbeiderpartiet, nestleder 
Roger Granberg, Arbeiderpartiet 
Birgitte Laugsand, Høyre 
Håkan Hammer, Venstre 
Sissel Minde, Arnøylista 
Hilde Arntzen Einmo, Senterpartiet  

Planutvalget Gunnar T. Skjellvik, Arbeiderpartiet, leder 
Anne Wiik, Arbeiderpartiet 
Laila Kildahl, Fremskrittspartiet, nestleder 
Jan Breivik, Venstre 
Oddlaug Didriksen, Høyre 
John Kristian Karlsen, Høyre 
Elinor Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti 
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Antall møter og saker i 2012 
 

Utvalg/styrer Antall møter  Antall saker  

Kommunestyret 8 104 

Formannskapet 12 68 

Levekårsutvalget  7 47 

Planutvalget 10 64 

Administrasjonsutvalget 2 4 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 1 5 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt  4 5 

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 0 0 

Eldreråd 3 6 

Råd for likestilling av funksjonshemmede 1 1 
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Tjenestene i Gildeskål kommune 
 

Iht Strategisk plan står tjenestene i kommunen i perioden 2006 – 2017 overfor følgende 
hovedutfordringer: 

 

 Gjennomføre kontinuerlig strategiutvikling basert på den strategiske 
kommuneplanen. 

 Gi befolkningen i Gildeskål kvalitetsmessig gode tjenestetilbud tilpasset 
kommunenes tilgjengelige ressurser. 

 Utvikle en administrativ organisering med endringskompetanse, som kan 
tilpasse seg de stadige endringene i rammebetingelser, med særlig vekt på 
å utvikle en positiv og offensiv arbeidsgiverpolitikk. 

 Stoppe den negative befolkningsutviklingen. 
 

 

 
 
 

Årsmelding helse og sosial 2012 

 
Hovedmål: Gildeskål kommune skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet, tjenesten skal 
være tilpasset behovet til den enkelte og bidra til økt trygghet og livskvalitet for innbyggerne 
i kommunen. 
 
Delmål med virksomhetsleders kommentarer: 
 

 Omstilling 
Helse og sosial valgte å la stillingen som flyktningekoordinator stå vakant fra høsten 
2012. Årsaken til det var nedtrekket som skulle gjøres i 2012 og en avgjørelse på om 
virksomhetene Hels/sosial og Pleie/omsorg skulle slås sammen. 
PPT er overført til Oppvekst og kultur. 

 

 Kvalitetssikring av tjenestene i virksomheten 
Arbeid med kvalitetssikring av tjenestene skjer hele tiden. Virksomheten har stort 
fokus på internkontroll og har jevnlige møter hvor det arbeides aktivt med 
utarbeidelse av prosedyrer. Avviksystemet fungerer bra på de enhetene som har 
kommet lengst med prosedyrene. Det er ryddet og sortert i arkivene og det som kan 
avleveres til arkiv Nordland er sendt dit. 
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Alle enhetene har en HMS perm hvor handlingsplaner, internkontrollsystemer og 
prosedyrer oppbevares. 
Flyktningetjenesten har kjøpt fagprogram for å ivareta kravet til dokumentasjon og 
oppbevaring av personopplysninger. Det er utarbeidet serviceerklæringer på enkelte 
tjenesteområder. 

 

 Kompetanseheving 
Kompetanseheving er ett viktig fokusområde for å kunne utvikling hos ansatte og for 
kvaliteten på tjenestene. Flere ansatte har deltatt på interne og eksterne 
kompetansehevende kurs. 
 
Vedkommende som ble ansatt i stillingen som helsesøster er begynt på 
videreutdanning som helsesøster. 

  
Kommuneoverlegen er under utdanning som allmennlegespesialist. 
  
Helsesøster og miljøterapeut barn og unge har vært på kurs”Bra mat” i regi av 
Fylkesmannnen og er blitt sertifiserte kursveiledere. 

  
Virksomhetsleder deltar på ei 2 årig lederutdanning i regi av RKK og universitetet i 

 Tromsø. 
 

 Legekontor 
Fra 01.01.12 ble samhandlingsreformen innført.  Ett av målene med 
samhandlingsreformen er at kommunene skal ta et større ansvar for en helhetlig 
helse og omsorgstjeneste.  Kommunene fikk ansvaret for utskrivningsklare pasienter 
og medfinansiering for behandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten. Slik 
ordningen er i dag er det ikke mulig for Gildeskål kommune å ha oversikt over hva det 
betales for i medfinansiering til spesialisthelsetjenesten. 
Legekontoret har oppdatert fagprogrammet for å kunne imøtekomme kravene på 
meldingsutveksling og e-resepter. 
 
Høsten 2012 ble telefonsystemet ved legekontoret ble byttet ut. Årsaken til at det 
måtte byttes var endringer i ivaretakelse av legevaktstelefonen. 
Legedekningen ved kontoret har vært stabil. 
 

 Helsestasjon/skolehelsetjeneste 
Overvekt og fedme er ett fokusområde. I følge nye nasjonale faglige retningslinjer 
skal  barn og unge igjen veies i skolehelsetjenesten. Veiing og måling har blitt utført 
ved 3 og 8 årstrinn ved alle skolene i Gildeskål. 
Dersom noen faller inn under kategorien overvekt, fedme eller alvorlig fedme får 
familiene tilbud om oppfølging fra helsestasjonen/ skolehelsetjenesten, lege,  
fysioterapeut og/ eller spesialisthelsetjeneste. 
 
Helsesøster og miljøterapeut i psykisk helse for barn har vært på ”Bra Mat” kurs og vil 
bruke det i oppfølging av overvekt og fedme. 
Det viser seg at ca 1/3 del av de som er veid trenger veiledning eller oppfølging. 
 
Det er avholdt faste basisteammøter med skolene og barnehagene.  
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Skolehelsetjenesten har hatt faste dager på Inndyr skole og Meløy  
videregående skole. De andre skolene har hatt besøk etter behov. 
 

 Bosetting av flyktninger 
I 2012 bosatte Gildeskål kommune 1 flyktning, og tok imot to voksne og fire barn 
gjennom familiegjenforening. Hovedårsaken til at det ikke ble bosatt flere flyktninger 
er mangel på boliger. Flyktningetjenesten har arbeidet intens å få på plass 
nødvendige prosedyrer og retningslinjer. Høsten 2012 ble Kunnskapsenteret i 
Gildeskål engasjert for å følge opp språkpraksis og kvalifisering. 
Høsten 2012 ble 4 av de første flyktningene som ble bosatt ferdig i 
introduksjonsprogrammet. En av dem valgte å flytte mens de andre har fått seg jobb 
og bor i kommunen. 

 

 Barnevern 
I 2012 hadde barneverntjenesten, 33 saker til behandling. Av dette var 21 nye 
meldinger, der av alle meldingene ble vurdert som forhold som faller innenfor Lov om 
barneverntjenester. I forhold til fristoverskridelser, har barneverntjeneste få 
overskridelser, både i forhold til meldinger og undersøkelser. I hovedsak har alle barn 
og ungdommer med tiltak fra barneverntjenesten, tiltaksplaner / omsorgsplaner.  

 
I 2012 tok barneverntjenesten omsorgen for et barn, akutt.  Det har vært ført sak for 
Fylkesnemnda for to barn, der omsorgen for barna ble overført til 
barneverntjenesten. Barneverntjenesten hadde 6 barn i fosterhjem, og 
tilsynsansvaret for 4 barn bosatt i fosterhjem fra andre kommuner. I hovedsak har vi 
hatt tilsynsfører til de barna som er plassert i vår kommune, og de som er plassert i 
andre kommuner av oss. Men ikke alle barna har fått de tilsynsbesøkene det stilles 
krav om jf. Lov om barneverntjenester, dette jobbes det kontinuerlig med.  

 
Barneverntjenesten har internkontroll, og det føres avvik for fristoverskridelser og 
evt. andre avvik. All statistikk vedr. barneverntjenesten finnes på SSB sine sider.  

 

 NAV 
Vårt arbeid i dette året var preget av å videreføre hovedlinjen i NAV `s 
virksomhetsmål:                              
 - å formidle folk over i arbeid, og med unge som den høyest prioriterte målgruppe.  
Herunder skaffe oss god markedskunnskap og etablere god kontakt med næringslivet 
her.                       
-å få redusert sykefraværet og færre over på Arbeidsavklaringspenger (som skjer når 
sykefraværet forlenges utover 1 år, og sykepengeretten opphører.) 
-å yte god veiledning overfor våre brukere, og tilrettelegge for at de i større grad kan 
ta i bruk de selvbetjente elektroniske løsninger som etter hvert utbygges i våre 
systemer. Dette er et område som stadig vil bli utvidet i årene fremover, og hvor 
brukerne i stadig større grad selv kan skaffe seg oversikt i sine saker og også bidra i 
selve saksprosessen.  
-å bidra til sosial og økonomisk trygghet i vanskeligstilte situasjoner for folk og bedre 
levevilkårene.           
 Sikre en god forvaltning av de sosiale tjenestene. 
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NAV Gildeskål har lykkes i å få flere over i arbeidsrettete tiltak. Ledighetstallene har 
vært stabile på rundt 2,7 % av den totale arbeidsstokken. Vi ligger på et gjennomsnitt 
for fylket hva gjelder syke-fraværet (legemeldt) som var på 6,5 %. Også andel av nye 
uførepensjonister er stabilt. 
Derimot har det vært en merkbar økning i utbetalt sosialhjelp. Vi har ikke funnet 
noen spesiell årsak til dette utover at stadig flere barnefamilier har fått økonomisk 
sosialhjelp, herunder også flyktninger.  Vi behandlet langt flere saker med 
gjeldsrådgivning, som viser en klart økende tendens.   I mangel av boligtilbud er det i 
noen akuttilfeller måttet gjøres kortvarige avtaler med hotell/private, som er 
kostnadskrevende.  
 
NAV har hatt høy fokus på å oppnå resultater og sikre gode løsninger for våre brukere 
i forhold til de ovennevnte mål og utfordringer i vår virksomhet i 2012. 
 

 NAV har første halvdel av 2012 hatt en 50 % prosjektstilling knyttet til oppfølging 
av rusmisbrukere. Stillingen ble økt til 100 % fra juni. Stillingen er delvis finansiert 
 av statlige midler.  
 

 Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet har høy prioritet, og det er satt i verk tiltak der det er funnet 
nødvendig. Interne forhold som gjelder samarbeid og arbeidsmiljø er behandlet og 
tiltak iverksatt. Virksomheten gjennomfører medarbeidersamtaler hvor trivsel og 
arbeidsmiljø tas opp.  Det gjennomføres vernerunder hvert år. 
 
Tiltak som felles påskelunsj og julelunsj er veldig positive. Julelunsjen er det 
virksomhetslederene som organiserer mens påskelunsjen organiseres av vaskeri, 
renhold og kjøkken. 
 
Tilbakemeldingene er i hovedsak at medarbeiderne trives på jobb og med de 
utfordringene som er.  

 

 Sykefravær 
Sykefraværet ved Helse og sosial har vært lavt. Reglement for oppfølging av 
sykemeldte brukes i hele virksomheten. Det har vært fokus på tilretteleggingstiltak 
for å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i jobb og for å forhindre at ansatte blir 
sykemeldt.  
I enkelt tilfeller kan intern omplassering var ett tiltak som fungerer bra. 

 

 Forholdet til brukerne 
Eventuelle klager blir behandlet fortløpende og på lavest mulig nivå. Det er kommet 
muntlige henvendelser som er diskutert og nødvendige endringer/tiltak er 
gjennomført. Skriftlige klager blir besvart internt. Klager på legetjenesten blir sendt 
dirkete til fylkeslegen. 
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Årsmelding pleie og omsorg 2012 

 
Hovedmål: Gildeskål kommune skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet, tjenestene skal 
være tilpasset behovet til den enkelte og bidra til økt trygghet og livskvalitet for innbyggerne 
i kommunen. 
 

Delmål med virksomhetsleders kommentarer; 
             

 Organisering 
Pleie og omsorg har i 2012 ikke hatt store organisatoriske endringer. I forbindelse 
med vedtatt effektiviseringsbehov for å få ned driftsutgiftene er virksomheten 
redusert med 1 årsverk.  Tjenestetilbudet til en bruker som hadde et eget team rundt 
seg er opphørt. De ansatte på teamet ble overført til vakante stillinger på 
institusjonen. 
 
 

 Kvalitetssikring av tjenestene i pleie og omsorg. 
Arbeid med kvalitetssikring av tjenestene utføres kontinuerlig. Virksomheten har 
fokus på internkontroll og prosedyrer utarbeides og revurderes innen de ulike 
tjenesteområdene. Avvikssystemet fungerer, avvik skal behandles i kvalitetssirkel og 
det jobbes kontinuerlig med å få disse til å fungere optimalt. 
           
Det er utarbeidet serviceerklæringer for flere av tjenesteområdene, disse beskriver    
tjenestetilbudet og de forventninger brukerne kan ha til tjenestene som leveres. 
Oppdaterte tjenestebeskrivelser ligger også på kommunens hjemmeside.  

             
            Ernæringsplan  

Ut fra de nye retningslinjene for kosthold i helseinstitusjoner er det laget en 
overordnet ernæringsplan, og delplaner for institusjon og hjemmetjenester. Arbeidet 
med ernæringsplanene har dannet grunnlag for bedre samarbeid mellom kjøkken og 
øvrig personale i planlegging av tiltak for riktig kost/ernæring hos beboerne.  
Det er kjøpt inn en smoothie-maskin til kjøkkenet og beboerne får daglig fersk 
smoothie, laget av frukt og bær. Tiltaket er populært blant beboerne og erstatter 
tilskudd av vitamintabletter. 

 
            Multidoser 

Multidosepakkede legemidler har nå vært brukt i over ett år i hele virksomheten.  
Det har bidratt til økt kvalitet og sikkerhet rundt legemiddelhåndteringen i 
kommunen.  
 
Det er betydelig færre avvik og sykepleierressurser frigjøres til mer pasient-/ 
brukerrettet aktivitet.  Økonomisk har det ikke vært noen gevinst. Utgiftene til 
medisiner for institusjonsbeboerne er noe lavere enn tidligere, mens det er 
tilkommet en økt utgift for pakking av multidoser til hjemmeboende. 
 
Virksomheten har i 2012 ikke hatt tilsyn fra Fylkesmannen eller andre offentlige 
instanser. 
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 Utvikling av fagprogram i pleie og omsorg 
Gerica er fagprogrammet som brukes i pleie og omsorg. Programmet er modulbasert 
og i stadig utvikling ved at det tas i bruk nye moduler. Det har også vært oppgradert i 
forhold til tilgangsstyring og bedre og sikrere serverløsninger for å ivareta nye krav til 
pasientsikkerhet.  
Ny forskrift om Helseinformasjonssikkerhet fordrer en del tilpasninger i forhold til 
opplæring og tilpasninger i fagprogrammet. Den inneholder ytterligere krav til blant 
annet tilgangsstyring for ansatte, samtidig som den gir pasienter og brukere sterkere 
rettsikkerhet og styringsrett over egen helseinformasjon.  
All dokumentasjon og saksbehandling i forhold til brukere gjøres i Gerica. Alle 
saksbehandlere har gjennomført saksbehandlerkurs i forhold til den nye helse og 
omsorgsloven som trådte i kraft fra 2012. 

 
Visma Notus turnusplan er programvaren vi benytter i forbindelse med turnus og  
arbeidsplanlegging. Planen var få tatt i bruk elektroniske timelister i 2012, men 
implementering og opplæring var større enn antatt og det medfører at vi ikke får 
oppstart før i 2013.  

 

 Samhandlingsreformen 
Fra 01.01.2012 ble det innført ny folkehelselov og ny kommunal helse- og omsorgslov 
som danner grunnlaget for samhandlingsreformen. Målet er at kommunene skal ta et 
større ansvar for en helhetlig helse og omsorgstjeneste. Deler av reformen starter fra 
2012, men kommunen har et perspektiv frem til 2016 for å ha alt på plass.  
Som følge av de nye lovene har kommunen inngått til sammen 11 tjenesteavtaler 
med det regionale helseforetak.     
 
Institusjon har ”satt av” to rom for å ta i mot beboere på korttidsopphold og 
avlastning. På disse to rom er det tenkt at det kan være to beboere ved behov. 
Pasienter som ikke kan tas i mot i kommunen når de meldes utskrivingsklare belastes 
kommunen med kr 4000,- pr døgn. 
 
Det har vært en formidabel økning av korttidsopphold på institusjonen siden 
samhandlingsreformen trådte i kraft. 
 

Antall korttidsdøgn i 2011 Antall korttidsdøgn i 2012 

Korttidsopphold Avlastning Korttidsopphold Avlastning 

219 80 683 79 

  
Av de 683 korttidsdøgnene i 2012 var 502 i forbindelse med utskrivelse fra 
Nordlandssykehuset for videre behandling og oppfølging i institusjonen. De 
resterende 181 korttidsdøgn var knyttet til innleggelse fra hjemmet for behandling. I 
tillegg ser vi en merkbar økning av tidlig utskrivelse fra sykehuset og til hjemmet, med 
behov for lang og komplisert behandling og oppfølging.  
 
Dette krever økt kompetanse hos medarbeiderne og krav til avansert 
medisinskteknisk utstyr.   Virksomheten har kjøpt en smertepumpe for å kunne 
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ivareta avansert form for smertelindring og også anskaffet en del annet nødvendig 
utstyr. 
 
Kommunen har i 2012 leid ut institusjonsplasser til Meløy kommune. 
 

 Beholde og rekruttere arbeidstakere 
Virksomheten har fortsatt utfordringer i å rekruttere fagkompetanse.  
Liten tilgang på tilkallingsvikarer i deler av 2012 har medført at det har vært 
utfordrende å fylle vaktplanen ved vakanser, sykefravær og ferie. Det medfører igjen 
at ansatte må arbeide ekstra, overtid, forskjøvet vakt m.v. Dette gir økte kostnader, 
samt at det fører til økt belastning på den enkelte arbeidstaker som videre kan 
resultere i overbelastning og økt sykefravær. Situasjonen har bedret seg noe utover 
høsten og en vil fra 1. januar ha betydelig mindre vakante stillinger. 
Ved institusjonen er det vakante stillinger for sykepleiere og helsefagarbeidere, mens 
i andre deler av virksomheten er faste stillinger besatt.  
 
På institusjonen har flere av flyktningene som har hatt språkpraksisplass. 
Tilbakemeldingene har vært positive, både fra flytningene, beboere og ansatte. 

 
 

 Kompetanseheving 
Kompetanseheving er nødvendig for utvikling av tjenester og ansatte slik at vi kan 
møte de utfordringene som kommer blant annet i forbindelse med 
samhandlingsreformen. Flere ansatte har deltatt på interne og eksterne 
kompetansegivende kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten i forhold til konkrete 
behandlingsopplegg. 
En sykepleier fra kommunen har fullført desentralisert sykepleierutdanning.   
3 ansatte har tatt fagbrev som helsefagarbeidere og flere arbeidstakere er i gang med 
veien til halsefagarbeider. En av fagarbeiderne i virksomheten er startet en 
videreutdanning innen kreftomsorg. 
Lederne i pleie og omsorg gjennomfører et 2- årig program  
i regi av RKK og universitetet i Tromsø, ”Veksthus for ledere” 
 
 

 Demensteamet i kommunen 
Demensteamet består kommunelege og fire ansatte fra institusjon og åpen omsorg. 
Demensteamet deltar i et nettverksamarbeid med de øvrige Saltenkommunene. Det 
er vedtatt egen serviceerklæring for demensteamet. Demensteamets utfører 
kartlegging og utredning av demente i kommunen, er veiledere og ressurs for 
pårørende og annet personale. I tråd med demensplan 2015 arbeider demensteamet 
for å få i gang pårørendegrupper og muligheter for dagtilbud til hjemmeboende 
demente. Det er i 2012 gjennomført kursopplegg med pårørendeskole for de som er 
pårørende og venner til demente. 

 

 Psykisk helse  
Tjenesten ytes til ca 40 brukere. De samarbeider med Nav, Gildeskål vekst, 
spesialisthelsetjenesten og tverrfaglig innen kommunen. Det registreres en stadig 
yngre brukergruppe. Det er fast middagsgruppe hver uke for enslige menn. Fokus på 
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ernæring og aktivitet og hver torsdag er de flere som samles i turgruppa for fysisk 
aktivitet. 
 

 Arbeidsmiljø 
Det er ikke foretatt en særskilt kartlegging av arbeidsmiljøet. Virksomheten 
gjennomfører medarbeidersamtaler der trivsel og arbeidsmiljø tas opp, dette er også 
tema ved oppfølging av sykemeldte og på personalmøter. Vernerunder med fokus på 
fysisk arbeidsmiljø gjennomføres årlig. Tilbakemeldingene i enkeltsamtaler er i 
hovedsak at medarbeiderne trives på jobb.  
 
Det har i 2012 vært nyvalg av verneombud i de ulike avdelinger og alle har deltatt på 
40- timers HMS kurs. Interne forhold som gjelder arbeidsmiljø tas opp og tiltak 
iverksettes. Sosiale aktiviteter som felles lunch enkelte fredager og til jul og påske er 
populære tiltak. 
 

 Sykefravær 
Sykefraværet i pleie og omsorg er relativt høyt, 14.1 % og det er i hovedsak 
langtidsfraværet som er høyt. 
Reglement for oppfølging av sykemeldte brukes i hele virksomheten, det er faste 
frister og det krever mye planlegging og involvering av ansatte, ledere og andre 
aktører. Det har vært et godt samarbeid med NAV arbeidslivssenteret i forbindelse 
med tilretteleggingstiltak for sykemeldte og tiltak for å unngå sykemelding. 

 
 

 Forhold til brukerne  
Virksomheten hadde pr 31.12.12 registrert ca 235 brukere som mottar tjenester av 
ulikt omfang. Kommunen har ikke venteliste på sykehjemsplass eller plass på 
eldresenter eller omsorgsbolig. Alle som ønsker det har enerom. Det er ledig plass på 
dementavdelingen på Gibos og ved Sandhornøy eldresenter.  
Det er få klager på tjenestene, men alle former for klager behandles og søkes løst 
umiddelbart. Vi bestreber god dialog og det å finne gode løsninger sammen med 
brukerne.  

 
     Brukerutvalg 

Gibos institusjon har eget brukerutvalg, en politisk valgt representant, en 
representant fra de ansatte ved institusjonen og tre bruker/pårørende 
representanter. Brukerutvalgets formål er at de skal være et rådgivende organ som 
skal bidra til å styrke brukermedvirkningen for å øke kvaliteten på tjenestene.  
 

Brukerutvalget har også avgjørende myndighet for bruk av pengegaver som 
har institusjonen mottatt. Det er bevilget penger til 2 prosjekt i sansehagen. Det 
bygd hagestue/grillhus og naust. Det er lagt inn strøm for varme og lys og det 
er i tillegg montert flere utelys. Utstyr for grilling og uteaktiviteter er innkjøpt. 
Til sammen har prosjektene kostet ca 190.000,-. Grillfest med musikk ute er 
populære tiltak og beboerne på institusjonen har stor glede av aktivitetene i 
sansehagen. Midler fra gavefondet bidrar til at vi kan arrangere sosiale 
arrangementer med underholdning
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Årsmelding for Oppvekst og kultur 2011 

 
Hovedmål for Oppvekst: Alt arbeid i skole, barnehage og SFO i Gildeskål skal bygge på 
trygghet, trivsel, tilhørighet, læring og utvikling. 
 
Hovedmålet for kultur: Virksomheten skal legge til rette for at innbyggerne kan få varierte 
kulturopplevelser i et samspill mellom enkeltpersoner, lag, foreninger, bygder, profesjonelle 
aktører og kommunalt engasjement. 
 
Delmål skole: 
 
Språklig kompetanse med utgangspunkt i kommunikasjon, oppmerksomhet, 
oppmerksomhet, språkforståelse og språklig bevissthet. 
Fysisk aktivitet, kropp, bevegelse og helse. 
IKT, bruk av digitale hjelpemidler gjennom pc og smartboard. 
Vurdering med fokus i forhold til kjennetegn på måloppnåelse, tilbakemelding, de ulike 
læringssamtalene og elevmedvirkning.  
Til det siste delmålet har vi hatt inne en ekstern foreleser/veileder. Alle de pedagogiske 
ansatte har deltatt på tre dager med kurs, august, november og januar. 
Realfagsatsing og med bruk av Newton. Skolene har vært på fellesturer i regi Newton og vårt 
eget rom /lærer har blitt brukt. 
Skoler har og deltatt på First Lego League. 
 
Vi har følgende skoler:  

 Nygårdsjøen Oppvekstsenter med         31 elever fordelt på 1-10 årstrinn 

 Sandhornøy skole og barnehage med    33 elever. 

 Inndyr skole:                                               113 elever 

 Sørarnøy skole og barnehage med       34 elever 

 Storvik Oppvekstsenter   med                 13 elever 
Totalt har vi  244 elever 

 
I tillegg hav vi Voksenopplæringen med 24 rettighetselever. Det er elever som ut fra loven 
har rett på 600 timer med norsk og samfunnsopplæring. Her har vi og 2 elever som betaler 
for sin opplæring. Vi har hatt elever som har gjennomført opplæringer på under den 
normerte tiden, og det gir oss en liten økonomisk gevinst. Fra august har elevgruppen vært 
mer sammensatt og vi har nå flere elever som ikke har fått grunnskoleundervisning i sitt 
hjemland. 
 
Spesialundervisning: 
Vi har i kommunen for mange elever som får spesialundervisning. Vi fikk fra 2006, da den 
nye loven om fagplaner og organisering trådte i kraft, kalt Kunnskapsløftet. En av 
målsettingene i denne er å få til mer tilpasset opplæring. Så lenge eleven følger trinnets plan 
for faget og jobber etter de samme kunnskapsmålene så er det ikke spesialundervisning.  
Spesialundervisningen skal ikke brukes for å kamuflere et behov for mer økonomi for å 
kunne gjøre en mer deling av elevene. Vi har hatt en gjennomgang av alle elever som får 
spesialundervisning, og vi ser at vi har sammen med foreldre og skole fått ”friskmeldt” 
elever. 
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Resultater på nasjonale prøver: 
 
Vi ser at resultatene på de nasjonale prøvene har blitt høyere enn tidlig. Hva det skyldes. Kan 
være uklart, men det har vært en mer målbevisst satsing på prøvene. I tillegg kan det og 
skyldes mer tilfeldigheter omkring årsklassene. 
 
Resultater på eksamen: 
Vi ser at det er stort samsvar mellom standpunktskarakteren og de karakterene som elevene 
fikk til eksamen. Det viser at vi har en vurdering som er i samsvar med forskriftene og som 
sier noe om hva den enkelte elev presterer ut fra sine forutsetninger. 
Elev/ansatte og foreldreundersøkelsen: 
Elevene i Gildeskål trives på skolen men vi ligger fortsatt for høyt på antall barn som hevder 
at de blir mobbet. Her er målet en null toleranse, men vi har enda et stykke igjen før vi har 
nådd dette. Skolene skal fra våren 2013 delta i et prosjekt som går på elevenes psykososiale 
miljø.  
 
Russlands-samarbeid mellom skoler/barnehager: 
Høsten 2012 var elever fra Gildeskål kommune i Lodeynoye Pole. Det var elever fra 
ungdomstrinnet på Nygårdsjøen Oppvekstsenter, Sandhornøy skole og barnehage og Inndyr 
skole. Utbytte av selve turen er bra, men jeg tror at dersom vi skal bruke så mye ressurser på 
dette samarbeidet, så må en også vurdere hvordan denne kunnskapen blir brukt i ettertid og 
gjennom hele året. 
 
SFO: 
Det ble fra 11.oktober gitt tilbud om 11 måneder SFO tilbud. Dette tilbudet gis i alle 
skolekretser, men i to kretser må den organiseres som egne SFO. På de øvrige stedene er 
dette blir dette lagt til barnehagene. Tilbudet er gjort kjent, men det er stor variasjon på 
bruken. Da vi hadde ute en undersøkelse blant foreldrene, var det flere som sa at de vil 
bruke det, enn det vi faktisk ser at det blir brukt. 
 
Kulturskole: 
Fra 1. august overtok pedagogisk konsulent ansvaret som rektor på kulturskolen. Vi har fra 
august også hatt tilbud om sang og piano på inndyr og på Nygårdsjøen. I tillegg har vi lærer i 
gitar og som har vært aktiv på skolearrangementer. Fra august har vi ikke hatt tilbud om 
dans, da denne læreren har vært ute i en omsorgspermisjon. 
I vårsemesteret har vi hatt 59 elever knyttet opp mot kulturskolen, mens fra høsten har det 
vært 33 elever. 
 
Bygninger: 
Vi har høsten 2012 hatt tilsyn fra arbeidstilsynet på to av våre skoler. På den ene fikk vi en 
del avvik som det nå blir tatt tak i. Det går på inneklima. I tillegg har vi på en annen enhet 
avvik fra Salten brann, hvor det ikke er nok rømningsveier fra andre etasje. 
 
Konklusjon: 
Jeg ser at det gjenstår flere områder under oppvekst som vi må få på plass. Målet er å få en 
skole for kommunen som driver etter de samme overordnede planer. Det er nå slutt på å 
kunne drive etter privat praksis. Vi må og få på plass flere lærere som er utdannet. Mer 
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stabilitet i ledergruppa for skolene. De enhetene som har hatt stabil ledelse over tid gjør det 
bra på nasjonaleprøver, holder seg innenfor de økonomiske rammene vi har. Det fører til en 
trygghet som igjen fører til større stabilitet i arbeidsstokken. 
Økonomisk klarte vi ikke å holde oss innenfor budsjettet. Vi har en overforbruk på ca 3,6 
millioner. Dette er altfor høyt og vi må få på plass en mye bedre økonomi kontroll. 
 
Kultur: 
 
Ungdomsarbeid: 
Kommunen har ingen barne og ungdomsarbeider. Kulturkonsulenten sa opp sin stilling fra 1. 
november. Ny kulturkonsulent var på plass fra 3. januar.  
Årets Basecamp gikk til Saltdal, og 12 ungdommer herfra reiste sammen med Meløy i en leid 
buss. Det gjør at vi fikk lave kostnader på denne turen. 
Det ble holdt et felles 16 mai arrangement for alle ungdommene i kommunen i regi SLT 
gruppa.  
 
Biblioteket: 
Vi har et flott hovedbibliotek som blir drevet på en fantastisk måte av en erfaren bibliotekar. 
Utlånet har vært stabilt. På biblioteket blir det og arrangert en del kulturelle aktiviteter og vi 
har en nært samarbeid med Salten kommune om lokalhistoriske foredragskvelder. 
Barnas kulturskole (BAKU) 
Hver skole og barnehage arrangere dette på sin e respektive enheter, og med en felles dag i 
kulturhuset på Inndyr. Tema i år var skriveglede, og dette sett i et bredt perspektiv. Hver 
enkelt lagde tekster som ble satt sammen til et hefte. 
 
Oppsummering: 
Når det gjelder kultur så ser jeg oppsving, og jeg tror at det vil bli veldig positivt for 
kommunen. Høyt aktivitetsnivå som igjen fører til kulturelle opplevelse for de som bor i 
kommunen. 
 
Kultur har holdt seg innenfor de rammer som de hadde i budsjettet for 2012. 
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Årsmelding for Plan og utvikling 2011 

 
Hovedmål: Levere tjenester og utføre utviklingsoppgaver innen ansvarsområdet med god 
kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.   

 
Kommentarer fra virksomhetsleder: 
 

 Eiendomsskatt. 
Innføringen av eiendomsskatt har medført betydelig oppfølging av PLU også i 
2012. Deler av arbeidet med eiendomsskatt (grunnlaget med ajourhold av 
databaser) må fortsatt ligge til PLU. Ny programvare "KomTek Forvaltning" er tatt 
i bruk. Dette er en ytterligere forbedring av hjelpemidlene i arbeidet med de 
kommunale avgifter. Med stort sett full bemanning lot det seg også gjøre å få 
registrert inn alle nye tiltak i tiltaksbasen som grunnlag for utskriving av 
eiendomsskatt. 
 

 Innføring av vei og områdeadressering. 
Arbeidet med adressering er startet opp. Her er lokalutvalgene engasjert i 
arbeidet med å komme med navneforslag. De fleste lokalutvalgene har levert inn 
navneforslag. En del mangler enda. Pga. forsinkelsen er hele prosjektet forsinket. 
Formannskapet har hatt saka til behandling, og navneforslagene sendes i 2013 på 
høring til "Stedsnavntjenesten" hos Statens kartverk. 
 

 Oppmåling.          
Alle frister vedr. oppmåling/matrikkelføring ble overholdt på alle aktuelle saker i 
2012. Her er vinterforskriften til god hjelp. Dette lot seg gjøre med stort sett full 
bemanning. For kommende år vil det bli et stort trykk på oppmålingssaker.  

 

 Planarbeidet 
Styrende dokumenter for planarbeidet i Gildeskål: 
Gildeskål kommuneplan  

Samfunnsdel vedtatt 21.6.2007 
 Arealdel vedtatt 21.6.2007 og 19.03.2009 
 Økonomiplan med årsbudsjett. 

 

 Kommunal planstrategi: 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 4.10.2012. 
Gildeskål kommune vedtok å starte en full revisjon av kommuneplanen. 
Med bakgrunn i vedtatt planstrategi skulle det ha vært utarbeidet planprogram 
og meldt oppstart av planarbeidet i 2012. Dette har det ikke vært ressurser til. I 
dette arbeidet har plan og utvikling planansvar for kommuneplanens arealdel, i 
tillegg til detaljplaner og større reguleringsarbeider som er vedtatt i 
planstrategien. 

 

 Planregisteret: 
Dette arbeidet skulle vært ferdig i 2012.  
Prosjektet vil bli ferdig i 2013. Da vil alle reguleringsplanene i tillegg til 
kommuneplanens arealdel bli lagt inn i planregisteret. Planene kan da vurderes i 
kommunens kartgrunnlag. Dette forenkler saksbehandlingen. 
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I neste omgang blir alle planer lagt ut på kartportalen på kommunens 
hjemmeside. 
Da kan alle se hva som er tillatt og ikke tillatt i kommunen. F.eks. kan en 
byggsøker vurdere sitt tiltak i forhold til vedtatt arealdisponering.  

 

 Reguleringsplanarbeid: 
Det har vært relativt stor aktivitet med detaljplanlegging: 
I 2012 har det vært startet arbeid med 8 reguleringsplaner (oppstartsmøter 
m.m.). 
3 planforslag ble sendt på høring. 4 planer ble vedtatt.  
Av større planarbeider som ble ferdig var Sørarnøy havn og Solvikhaugen 
boligfelt.  
 
Planarbeider som ikke ble ferdig i 2012 utenom hytteplaner: 
- Sundsfjord havbrukspark, Inndyr v/Coopen-Inndyrsvågen og Hestøysundet 
boligfelt. Omregulering av Vågsosen havn har stoppet opp. 
 

 Byggesak. 
Det er behandlet 95 søknader innen byggesak som er fordelt mellom søknad om 
dispensasjon, søknad om ferdigattest, søknad om enkle tiltak, søknad om tiltak i 2 
trinn,(rammetillatelse) og søknad om igangsettingstillatelse. 

 

 Tilsyn. 
I 2012 ble det ikke foretatt tilsyn av foretak i byggebransjen pga manglende 
kapasitet.  Det ble derimot gjennomført dokumenttilsyn på foretak som har søkt 
om lokal godkjenning for ansvarsrett. Det er uheldig at det ikke er ressurser til å 
foreta tilsyn i byggesaker da dette er en kommunal oppgave etter plan og 
bygningsloven som bl.a. skal sikre best mulig kvalitet på tiltakene.  

 

 Årsmelding landbruk. 
Pr 1. januar 2012 var det 32 søkere om produksjonstilskudd. Samlet utbetaling av 
produksjonstilskudd og avløsning ferie/fritd i 2012 var på kr 6.893.762.Vi hadde 
18 søknader om miljøtilskudd; samlet utbetaling på kr 125.180.  

 
Det ble levert til sammen 623.700 liter melk, ca 44 tonn grisekjøtt, 16 tonn 
sauekjøtt og 60 tonn storfèkjøtt.  

 
Det ble behandlet 6 søknader om SMIL-tilskudd (spesielle tiltak i landbrukets 
kulturlandskap). Vi benyttet tildelt pott på kr 170.000 og hadde i tillegg 
disponibelt kr 55.230 i inndratte midler. Disse ble også benyttet.    

 
Vi mottok ingen meldinger om overvintringsskader eller avlingssvikt. Ingen 
søknader om refusjon av utgifter til sjukeavløsning.  Ingen spesielle prosjekt i 
2012. 

 

 Miljø. 
Den 14.12.12 fattet Kongen i statsråd vedtak om opprettelse av Lahku 
nasjonalpark på Sundsfjordfjellet. Totalt areal er 188 km2 og 70 % av det ligger i 
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Gildeskål kommune. Offisiell åpning vil skje i 2013. Kommunen deltok i 
arbeidsgruppe mens verneplanen var under arbeid. 

 
Kommunen har deltatt i referansegruppe i arbeidet med forvaltningsplan for 
landskapsvernområdet Øya/Langholmen. Arbeidet startet opp sent på høsten 
2010 og planen forventes ferdigstilt i 2013. 
Kommunen deltok på ei samling på Saltstraumen i juni om kartlegging og bruk av 
biomangfolddata; arrangert av Direktoratet for naturforvaltning.   

 

 Skogforvaltning.  
Fra 1. april 2012 har Gildeskål kommune overtatt ansvaret for skogforvaltningen i 
kommunen. Avtalen om skogbruksfaglig samarbeid mellom Meløy kommune og 
Gildeskål kommune ble sagt opp da vi selv har nødvendig kompetanse i 
kommunen. 
Kommunen har engasjert to skogsarbeidere fra Latvia for en periode fra mai–juni 
mnd. Skogsarbeiderne har primært foretatt tynning i granskog i Oterstrand 
området. Arbeidet er finansiert av midler fra nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
(Nmsk) tildelt av Fylkesmannen.  
Kommunen har oppdaget ulovlig og ikke innmeldt hogst på Finnset og på Kjelling. 
Entreprenøren er blitt kontaktet og saken er under oppfølging. 

 

 Viltforvaltning. 
Gildeskål kommune har overtatt ettersøk av skadet/påkjørt dyr, og oppgaven er 
lagt til viltansvarlig i kommunen. Tidligere var denne oppgave innleid. 
Kommunen har fått innvilget søknad om utvidet jakt til jul i 2012. Dette er en 
prøveordning som skal vurderes med hensyn til mulig videreføring.  
I februar 2012 har det kommet et nytt rundskriv om viltloven hvor det legges 
mere ansvar på kommunene. Det er et krav til kommunene om å utarbeide lokale 
målsettinger for hjorteviltforvaltning. 

 

 Kommunale vannverk. 
Kommunen har utarbeidet konkurransegrunnlag for konsulenttjenester for 
utbygging av kommunale vannverk i h.h.t. hovedplan vann. Multiconsult er valgt 
til konsulenter for detaljprosjektering av vannverksutbyggingen etter en 
tilbudsrunde.  Konsulenten har utarbeidet detaljbeskrivelse av vanntårn på 
Sørarnøy og på Inndyr som er lyst ut på anbud. 
I desember har det vært store problemer med vannforsyningen på Stjernåga 
vannverk. Dette er noe som kan skje ved langvarig frost uten snø. Det ble innført 
nattestengning av vann for Arnøyene i perioder, og lakseslakteriet fikk ikke slakte 
laks.  
Det har vært ukentlig kontroll av vannrenseanleggene og det er tatt 15 analyser 
av vannet på alle kommunale vannverk. 
I tillegg er det utført mindre reparasjoner på vannverkene og ledningsnettet i året 
som gikk. 

 

 Kommunalt avløp. 
Etter at kloakken ble ført ut av Sørarnøy havn i 2011 har vært foretatt målinger av 
vannet inne i havnen uten at det er påvist forurensning fra avløpet. 
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Det er i tillegg utført en del renovering av gamle avløpsledninger på forskjellige 
plasser i kommunen. Dette arbeidet vil fortsette i 2013.  
 

 Kommunale veier. 
Det har i året som har gått bare vært utført nødreparasjoner på veiene. I løpet av 
høsten/vinteren har vi hatt problemer med issvuller over Finnes- og Alsvikveien. 
På grunn av at snøen kom sent fikk vi store slitasjeskader på veiene i høst/vinter. 
 

 Plan utskifting av PCB-armatur veilys. 
Det er fortsatt ikke laget plan for utskifting av PCB – armaturer i veilysene. I 
budsjettsammenheng er dette ikke prioritert. Det er gjort henvendelser til 
lokalutvalgene der disse utfordres til å ha en gjennomgang av veilysene innenfor 
sitt område med tanke for å kutte ut lys som ikke kommer allmennheten til nytte. 
Det er heller liten respons på oppfordringen om reduksjon av antallet lys. 
 

 Medarbeidere.  
Vår nytilsatte medarbeider innen geodata har sluttet og tiltrådt stilling i privat 
virksomhet. Stillingen er satt vakant, noe som får betydning for vår kapasitet 
innen spesielt arbeidet med geodata framover. 

 

 Arbeidsmiljø.  
Generelt godt arbeidsmiljø ifølge tilbakemeldinger fra ansatte og lavt sykefravær. 
Størst fare for arbeidsmiljøet er store arbeidsmengder.  

 
Forholdet til brukerne: 
Virksomheten er utpreget publikumsrettet med mange henvendelser. Byggsøk 
ble implementert i 2012.  
 
Kommunens tre felles væreverdier er for vår virksomhet konkretisert slik:  

 
Tilgjengelig – kjent åpningstid, god kontaktformidling, nettjenester. 
Løsningsfokusert – vi hjelper deg å finne løsninger på ditt behov innenfor 
gjeldende regelverk. 
Kvalitetsorientert – korrekt og tilstrekkelig veiledning og saksbehandling, gode 
digitale verktøy. 
 

OVERSIKT OVER UTBYGGINGSPROSJEKTER - PLANER  
 

 
EMNE 

 
BESKRIVELSE 

 

 
TID 

 
STATUS 

Hovedplan vann Overordnet plan for 
hvordan 
vannforsyningen skal 
dekke behovet til 
innbyggerne i 
kommunen 

2011 Hovedplanen vedtatt 
15.12.2011. 

Avløp Våg-Mårnes Legge om og    2008 Ikke oppstartet 
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videreføre avløp fra 
Våg til Mårnes 

Brannstasjon Inndyr Utrede alternativer, 
iverksette. 

 
 

Ikke avklart. 

Sørarnøy havn Utarbeidelse av ny 
reguleringsplan 

2012 
Vedtatt i 2012 

Omlegging av 
Kjellingveien 

Kommunal vei legges 
om av hensyn til 
næringstrafikk mm 
reguleringsplan 
utbygging 

Ihht. vedtak  
 

 

Grunnundersøkelser 
gjennomført. 
Omleggingen er ikke 
utført. 

Industriområde 
Inndyr 

Oppfølging av 
reguleringsplan, erverv 
og tilrettelegging ihht 
behov 

 Ikke prioritert 
budsjettmessig. 

      Gang- sykkelveg     
      Mevik - Grimstad 

Regulering i samarb. 
med vegvesenet. 

 Ferdig i 2012. 

Boligfelt 
Hestøysundet 

Samarbeidsprosjekt 
mellom Søriparten 
Utmarkslag og 
kommunen 

 Regulering oppstartet 
på nytt.  

Boligfelt Nygårdsjøen Byggetrinn 1  Infrastruktur klargjort 
for 8 boligtomter. 
Vedtatt pris for 
tomtene. 

Solvikhaugen 
boligfelt 

  Vedtatt i 2012. 

Trafikksikkerhetsplan Plan som trenger 
revisjon 

2006 Ikke påbegynt 

Boligpolitisk plan I flg kommunal 
planstrategi skal 
planen utføres i løpet 
av 2012.  

 Utsatt til 2013 for 
utarbeiding og vedtak 

Planprogram I flg planstrategien 
skulle planprogram 
være utarbeidet i 2012 

 Arbeidet er i startfasen. 
Behandles før 
sommeren 2013. 
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Økonomi og KOSTRA tall 2012 

 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallene publiseres av Statistisk 
Sentralbyrå (SSB). I oversikten nedenfor viser vi noen områder som vi mener er viktige, og 
som gir informasjon om hvordan Gildeskål ligger an sammenlignet med gjennomsnittet i 
Nordland, landet og kostragruppe 6 (Gildeskål sorterer under denne gruppen). 

SSB har foretatt en gruppering av kommunene i 29 kategorier etter folkemengde og 
økonomiske rammebetingelse, og grupperingen er foretatt etter tre ulike dimensjoner. 

1. Folkemengde, hvor det skilles mellom små, mellomstore og store kommuner.  

2. Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å 
innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, og disse kostnadene varierer med 
demografiske, sosiale og geografiske forhold.  

3. Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter 
kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en 
antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet.  

I kostragruppe 6 ligger små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger og høye 
frie disponible inntekter. Øvrige kommuner i denne gruppen fra Nordland er Bindal, Vega, 
Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Træna, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord, Røst 
og Moskenes. 
 
Vi kommer presenterer en grundigere analyse til kommunestyret og politiske organer når 
kommunebarometret for foregående år presenteres i april 2013.  
 
Kommentarer til KOSTRA-tall i tabellen nedenfor 

 
Dette er kun et mindre utvalg av det tallmaterialet som finnes på www.ssb.no/kostra. Flere 
detaljer og tall kan fremskaffes for de ulike tjenesteområder og det er muligheter til å 
sammenligne oss med andre kommuner. (KS 6 = Kostragruppe 6) 
 
Finansielle nøkkeltall 
 
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer og er et 
mål for kommunens økonomiske handlefrihet. For 2012 er det i realiteten ingenting, da 
kommunen leverte ett netto negativt resultat på i overkant av 3.8 millioner kroner. 
Resultatgraden er netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg for 
kommunesektoren anbefaler en resultatgrad over tid på 3,0 – 3,5 % for at kommunen skal 
ha den nødvendige handlefriheten. For å øke resultatgraden til anbefalt nivå i Gildeskål er 
det fortsatt nødvendig å redusere driftsnivå med 4-5 millioner kroner i de nærmeste årene.  
 
Kommunen er sammenlignbar på inntektssiden med KS6, men har en langt høgere 
gjeldsbelastning. Store deler av lånene til kommunen har forutsigbare renter gjennom 
relativt lange bindinger, og således ikke vesentlig sensitiv for rentesvingninger frem mot 
2016. Den høge lånebelastningen gir lite grunnlag for ytterligere låneopptak.  

http://www.ssb.no/kostra
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Prioriteringer 
 
Prioriteringer må leses hvordan den politiske disponeringen av budsjettet er fordelt utover 
de ulike tjenesteområdene. Vi prioriterer større midler til oppvekst og skole enn 
sammenlignbare kommuner. Opplagt ut fra det antall skolekretser kommunen fortsatt 
opprettholder.  
 
For de fleste områdene ser vi at Gildeskål generelt ligger forholdsvis høyt i netto 
driftsutgifter pr innbygger, særlig sammenlignet med gjennomsnittet i Nordland og landet 
for øvrig.  At vi er en kommune med få innbygger gir store utslag her.  
 
Dekningsgrader 
 
Kommunen har høg barnehagedekning. Spesialundervisningsnivået er høgt, men er i 
reduksjon fra 2011, hvor vi hadde en andel på 19.6 sammenlignet med 17.4 for 2012.  
 
Vi har god dekning på enerom for de eldre på institusjon, og har 100% dekning per i dag. 
Fremskriving av demografiske data, er at den eldste gruppen ikke er i vesentlig vekst frem 
mot 2020, og således er det grunnlag å tro at vi er godt kalibrert med pleietjenester for de 
eldste i perioden fremover.  
 
Vi er fortsatt høgt på andel i kommunale boliger, og det er et tegn på at vi fortsatt har 
utfordringer og underskudd på boliger i kommunen. Selv om dette er en skjebne vi deler 
med mange i KS6.  
 
Produktivitet og enhetskostnader 
 
Vi er høg sammenlignet med fylket og landet for øvrig på skole, men har brutto 
driftskostnader sammenlignbar med øvrige kommuner i KS 6. Innen pleie og omsorg er vi på 
landsgjennomsnittet, og en del lavere enn det KS 6 kommunene har. Barnehager har øket 
noe i kostnader fra 2011 til 2012, men er fortsatt vesentlig lavere enn Nordland, KS6 og 
landet for øvrig.  
 
Vi ser sliter likevel å komme ned på driftsnivået, og dermed enhetskostnadene for de ulike 
tjenesteområdene i tråd med politisk beslutninger. Tallene gir oss grunnlag å hevde at det få 
områder vi har vesentlig større brutto kostnader enn KS 6.  
 

  
1838 

Gildeskål Nordland KS 6 

Landet 
uten 
Oslo 

  2012 2012 2012 2012 

Finansielle nøkkeltall         

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,1 2,2 2,6 2,1 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,8 1,8 3,9 2,6 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 232,1 209,4 199,5 194,5 

Frie inntekter i kroner per innbygger 62935 49818 66412 45652 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 84992 50931 58486 44196 

  
    Prioritering         
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Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 110657 114003 125181 114983 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år 165656 109080 150460 96330 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 5086 2740 4459 2094 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten 30531 17950 27748 15289 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1385 3150 1753 2721 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 7780 7635 9470 6830 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 9541 5304 10696 3975 

  
    Dekningsgrad         

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 96 91,5 90 90,8 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 17,4 10,8 11,6 8,6 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 15 11,6 17,5 9,9 

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 9 9,6 10,8 8,6 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 94,7 95,3 93,2 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 24,3 15,4 19,2 13,8 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av 
innbyggerne 20-66 år 4,7 : : 3,6 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,2 : : 4,8 

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 
innb. 35 71 374 205 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 36 26 35 20 

          

Produktivitet/enhetskostnader         

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage 130480 157062 167118 157355 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, 
skolelokaler og skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev 143955 108150 149833 97115 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 8,2 12,1 9,1 14,6 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i 
kroner) 167138 190950 216777 213814 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 953324 981775 1008132 959213 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 3320 3929 3714 3106 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2053 2656 3213 3428 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)  1856 2245 2314 2376 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 50222 96594 76027 118401 
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Personal og organisasjon 

 
Personal og lønn 
 

I Gildeskål kommune har vi totalt 218,3 faste årsverk inkl de som pr dato er vakante. Disse 
fordeler seg som følger på de ulike virksomhetene pr 01.12.12: 

Virksomhetsområder Antall faste årsverk % vis fordeling 

Strategisk ledelse/Fellestjenestene *) 14,8 6,8 

Oppvekst og kultur 81,6 37,4 

Pleie og omsorg 82,0 37,5 

Helse og sosial 17,8 8,1 

Plan og utvikling 9,5 4,4 

Gildeskål Eiendom KF 12,6 5,8 

Totalt 218,3 100 
*) Rådmann, sentraladministrasjon (personal/lønn, IT, servicekontor/arkiv, HMS/folkehelse), økonomiavdeling  

 
Videre fordeler de faste ansatte/stillingene seg som følger fordelt på kjønn og deltid/heltid: 

Ansatte *)  Antall deltid          i  %  Antall heltid           i  % Alle 

Kvinner 100 47 113 53 213 

Menn 14 24,6 43 75,4 57 

Totalt 114 42,2 156 57,8 270 
 *) Inkl Gildeskål Eiendom KF med 9 stk på heltid og 6 stk på deltid.  

 
Utviklingen i antall faste årsverk og forholdet mellom deltid og heltid og mellom kjønnene er 
vanskelig å kommentere. Øverste tabell er ny og tidligere tall på deltid/heltid har inneholdt 
både faste ansatte/stillinger og timelønte vikarer, noe som ikke gir et korrekt bilde. Vi endrer 
nå dette og f.o.m. 2013 vil vi få sammenlignbare tall mht utvikling i årene som kommer.   
 
Det har vært stor aktivitet innen rekruttering i 2011 og den har vært videreført i 2012: 

 Strategisk ledelse/ 
Fellestjenestene 

 
Ass. rådmann 

 
1 utlysning 

 
11 søkere 

 Ny IKT fagarbeider 100 % 1 utlysning 3 søkere 

Oppvekst og kultur 2 x rektor 100 % 3 utlysninger 1/3/6 søkere 

 PPT 100 %  1 utlysning 0 søkere 

 5 x 100 % Ped.leder 2 utlysninger 6 søkere 

 Allmennlærere 4 utlysninger  20 søkere 

 Barne- og ungdomsarb./ass.  3 utlysninger 16 søkere 

 100 % kulturkonsulent 1 utlysning 7 søkere 

Pleie og Omsorg Vernepleier 100 % vikariat 4 utlysninger 1 søker 

 Sykepleiere 3 utlysninger 4 søkere 

 
Helsefagarbeider/ 
 Arbeidsleder 

1 int. +2 eksterne 
utlysninger  24 søkere 

 Renholder 1 utlysning 8 søkere 

Helse og sosial Helsesøster 1 utlysning 2 søkere 

 Miljøterapeut, rusomsorg 1 utlysning 5 søkere 

Plan og utvikling Ingen utlysninger - - 

Gildeskål Eiendom KF Daglig leder 1 utlysning 6 søkere 

 Renholder 1 utlysning 8 søkere 
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I tillegg er det etter drøftinger med tillitsvalgte gjennomført 2 direktetilsettinger etter 
overtallighet og omplassering innen oppvekst og kultur.  
 
Sykefraværsstatistikken for 2012 viser følgende: 

Fraværsstatistikk 01.01. – 31.12.2012 Gildeskål kommune (tall i %) 
  

Avdeling E.meld. 

fravær  
1 - 24 dg 

Sykemeld.        

1 – 16 dg 
Sykemeld.    

17 - 39 dg 
Sykemeld.      

>= 40 dg 
Totalt 

fravær 
2012 

Totalt 

fravær 

2011 

Endr. 
2011-

2012 

Strategisk ledelse 0 0 0 0 0 0 0 

Oppvekst og kultur 1,2 0,7 1,1 5,2 8,1 10,6 - 23,6 

Pleie og omsorg 1,0 1,0 1,2 12,2 15,2 14,1 + 7,8 

Helse og sosial 1,5 0,2 0,7 5,7 8 5,2 + 53,8 

Plan og utvikling 1,2 0 0 0,2 1,3 8,1 - 84,0 

Fellestjenestene 1,3 0,3 1,2 0 2,8 1,4 + 100,0 

Totalt fravær 2012  1,1 0,7 1,0 7,1 10,0 - - 

Totalt fravær 2011 1,1 0,5 0,9 8,0 - 10,5 - 

Endring 2011-2012  0 + 40,0 + 11,1 - 11,3  - - -4,8 

Fraværsstatistikk 01.01. - 31.12.2012 Gildeskål Eiendom KF (tall i %)    

Avdeling E.meld. 
fravær 

1 - 24 dg 

Sykemeld. 
1 - 16 dg 

Sykemeld.      

17 - 39 dg 
Sykemeld.      

>= 40 dg 
Totalt 
fravær 
2012 

Totalt 

fravær  
2011 

Endr. 

2011-

2012 

Totalt fravær 2012 0,4 1,1 1,3 5,7 8,9 - - 

Totalt fravær 2011 0,6 0,6 1,7 6,6 - 9,6 - 

Endring 2011–2012 - 33,3 + 83,3 - 23,5 - 13,6 - - -7,3 

 
Etter endringen som skjedde 1.juli 2011, da aktiv sykemelding ble borte, har arbeidet med 
sykefraværet vært sterkt i fokus. Der årsaken til fraværet er helseplager pga fysisk belastning 
tas dette opp gjennom bevisstgjøring av den ansattes rolle og ansvar i forhold til egen helse. 
Spesielt innen pleie og omsorg er det fra arbeidsgivers side satt fokus på ergonomi og 
hjelpemidler, ved at man har anskaffelse flere hjelpemidler for forebygning av 
avbelastningsskader. For ansatte i barnehagene ser man et stort forbedringspotensial i 
forbindelse med investeringer i tekniske hjelpemidler.  
 
Totalt sett viser sykefraværet i Gildeskål kommune en nedgang i 2012 på 4,8 % 
sammenlignet med 2011. I Gildeskål Eiendom KF er nedgangen på 7,3 % for samme periode. 
Den størst nedgangen ser vi innen langtidsfraværet - over 40 dager. Det er viktig å være 
oppmerksom på at enkelte områder har få ansatte og fravær da vil gi store prosentvise 
utslag, særlig der sykefraværet er lavt i utgangspunket. 
 
 Årsaken til nedgang i langtidsfravær over 40 dager for begge organisasjoner kan være 
mange. En mulig årsak er at det er blitt mer bevissthet på at det å være sykemeldt 
nødvendigvis ikke er en privatsak. Gjennom tett dialog med arbeidsgiver, sykemelder, 
bedriftshelsetjenesten og NAV settes det krav til og fokus på den ansattes egen helse, egen 
arbeidsevne og den ressurs vedkommende er for arbeidsgiver. For å sikre at ingen faller 
utenfor og derigjennom søke å redusere fraværet f.o.m. dag 17 ytterligere, er det bestemt at 
kommunen fra 01.01.13 innfører en ny rutine ved lønn- og personalenheten, hvor man ved 
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registrering av sykemeldingene også følger opp at de ulike trinnene i oppfølgingsprosessen 
faktisk gjennomføres. 
 
Som bakteppe må vi ha med oss økningen i sykefraværet fra 2010 med 8,1 % til 2011 med 
10,5 %. Selv om nedgangen i sykefraværet fra 2011 til 2012 er positiv og kan tyde på at 
kommunen i større grad lykkes med sitt oppfølgingsarbeid, så er det ikke tilstrekkelig. 
Fremover vil det i større grad bli prioritert å gå bakom tallene og analysere disse for å finne 
årsakssammenhenger, med sikte på å ytterligere kunne forbedre vårt oppfølgingsarbeid.   
 
I 2012 ble det avholdt ett AMU møte sent på året. Som følge av kommunestyrets 
omstillingsvedtak i siste møte i 2012, reduseres sentraladministrasjonen med en stilling i 
løpet av 2013, noe som vil påvirke leveringsevnen innenfor oppgaver knyttet til 
personal/HMS. For fremtiden søker vi allikevel å legge opp til en noe økt møtefrekvens med 
2-4 møter i året. For 2013 er det lagt opp til 4 møter. Videre er det f.o.m. 2013 lagt opp til 
månedlige møter med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.  
 
For øvrig har vi innenfor lønnsområdet i 2012 kommet i gang med overføring av elektroniske 
timelister, noe som vi vil se effekten av i løpet av 2013. 
 
HMS 
 

I HMS arbeidet har det i stor grad vært fokus på vernerunder og utarbeiding av prosedyrer. 
Legekontoret har fått mange rutiner på plass, spesielt innenfor økonomi. I slutten av 2012 
startet arbeidet med revisjon av Gildeskål kommunes internkontrollhåndbok HMS, dette 
arbeidet vil fortsette inn i 2013.  
 
Innen utgangen av 2013 vil en 50 % HMS stilling som følge av kommunestyrets 
omstillingsvedtak i 2012, bli overført til annen vakant stilling i kommunen. HMS ansvaret 
ivaretas av virksomhetslederne og sentraladministrasjon. 
 
Folkehelse 
 

Innenfor folkehelse har fokuset i hovedsak vært på tobakksforebygging og kosthold. Alle 
ungdomsskolene i Gildeskål er nå med i prosjektet ”Fri” – som er et tobakksforebyggende 
program for ungdomsskolene. Det ble også i 2012 forberedt en sak angående tobakksfri 
arbeidstid i Gildeskål kommune, som av ulike årsaker først politisk behandles i 2013. 
Kosthold har vært et viktig emne innenfor barnehagene, og helsesøster har deltatt på 
skolering ang ”Bra mat” kurs. Det vil bli avhold flere slike kurs i Gildeskål i tiden fremover.  
 
Fra og med 01.04.13 vil en 50 % folkehelsestilling som følge av kommunestyrets 
omstillingsvedtak i 2012, bli overført til annen vakant stilling i kommunen. 
Folkehelsekoordineringen ivaretas fra samme dato av oppvekst og kultur, i tillegg opprettes 
det en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra alle virksomheter for bedre å kunne 
ivareta det helhetlige perspektivet innenfor folkehelsearbeidet.    
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Servicekontor og arkiv 
 

Servicekontoret har i 2012 bidratt i forbindelse med utgivelsen av 2 utgaver av Gildeskålavisa 
“Å eg veit…”. Dette er et samarbeid mellom Gildeskål kommune, Gildeskål kirkelige Fellesråd 
og lokalutvalgene. I tillegg fikk Gildeskål kommune ny hjemmeside høsten 2012. Videre ble 
saksbehandlersystemet ESA oppgradert.  
 
Fremover vil fokuset være på utarbeidelse av arkivplan, fullimplementering av 
saksbehandlingssystemet ESA og på sikt et fullelektronisk arkiv. 
 
IT 
 

I 2012 ble kapasiteten i datanettverket utvidet, og dette løste problemet med at PC’er mistet 
kontakten med kommunens servere. Utvidelsen muliggjorde også trådløse nett på 
kommunens lokasjoner, og det ble lagt ut trådløse nett på kommunehuset. Renoveringen av 
serverløsningen, som ble påbegynt i mars 2011, fortsatte i 2012 og er nå ferdigstilt; gammel 
maskinvare på serverrommet ble tatt ut av produksjon og erstattet med ny. Fagsystemet 
Gerica ble oppgradert og utvidet. For øvrig er det brukt mange ressurser på vedlikehold av 
gamle PC’er i nettet.  
 
Det er til dels store utfordringer på IT området både med hensyn til behovet for økte 
økonomiske ressurser og manglende bredde når det gjelder kompetanse. Dette er 
momenter som er viktige for å kunne ivareta en helhetlig IT funksjon, noe vi vil komme 
nærmere inn på i kommende IT plan i 2013. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
Rådmann 
 


