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Organisasjonskart 2013 

 
 
 

 
 
Gildeskål Eiendom KF fremkommer ikke i det administrative organisasjonskartet, da de ledes 

av et eget styre som organisatorisk rapporterer direkte til kommunestyret. 

 

Gildeskål Eiendom KF er å regne som en del av kommunen og ivaretar kommunens 

eiendomsfunksjon.  
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Innledning fra ordføreren 
 

Året som er gått har på mange måter vært et godt år for Gildeskål kommune, så vel 
økonomisk, organisatorisk som politisk. 
 
Kommunestyret vedtok sist høst å selge vår eierpost i Sjøfossen kraftlag AS til Salten 
kraftsamband AS.  Kommunens aksjer ble da solgt for 340 millioner kroner. Etter å ha vært 
på eiersiden i nærmere 70 år er det forståelig at ikke alle var like sikker på at dette salget var 
riktig, men etter som tiden har gått har jeg inntrykk av at de aller fleste er positive. Salget av 
aksjene er gjort på bakgrunn av prisutviklingen på kraft, nå og i nær fremtid og at aktuelle 
kjøpere var tilgjengelig i markedet.  De frigjorte midlene fra dette salget kan ikke, og skal 
ikke brukes til å underbygge ordinær drift.  Kommunestyret har vedtatt å forvalte 300 
millioner kroner i obligasjoner og aksjer, på lang og mellomlang horisont. Dette gir oss en 
forventet gjennomsnittlig årlig avkastning på ca 12 – 14 millioner kroner. 
 
I tillegg har kommunestyret vedtatt å bruke 40 millioner kroner til investeringer – i hovedsak 
i infrastruktur. Det betyr kraftig opprustning av de kommunale veiene, ny vannutbygging, 
veglys, næring og kulturbygg i kommunen. 
 
I sum vil dette føre til at vi kan ruste opp standarden på kommunal eiendom og samtidig ha 
et solid årlig utbytte av forvaltningen som igjen kan påvirke kommunens drift. 
 
Gjennom Husbankens prosjekt ”Boligbygging i distriktene” har vi vært delaktig i ca 40 
boenheter når alle pågående og godkjente byggeprosjekter ferdigstilles. Deriblant 
ombyggingen av Inndyr gamle skole som startet opp i 2013 og ferdigstilles i 2014. 
 
Kommunen har i dette året startet revisjonen av hele kommuneplanen. I dette arbeidet har 
vi gjennom folkemøter engasjert befolkningen til å være delaktig i å forme fremtiden for 
Gildeskål kommune, noe som har engasjert befolkningen og gitt mange gode innspill. Planen 
ferdigstilles før sommerferien. 
 
Næringslivet i Gildeskål går i hovedsak godt og det er stor interesse for etablering i 
Sundsfjord havbrukspark som var ferdig regulert i 2013. 
 
Politisk er det i mer eller mindre alle kommuner en debatt om hvorvidt kommunene har 
behov for, eller ønsker en reform av kommunestrukturen. Denne utredningen går sin gang 
og inntil noe i så måte endres vil vi fremdeles ha fokus rettet mot å utvikle kommunen på 
alle områder slik at vi fremstår som en god kommune å bo og leve i, og en attraktiv 
kommune å flytte til. 
 
Petter J. Pedersen 
Ordfører
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Rådmannens kommentarer 
 

Året som har gått har vært et hektisk og ambisiøst driftsår i Gildeskål kommune. Driften av 
kommunen er en kompleks og sammensatt virksomhet, og er stadig under press for å være 
mer rasjonell og effektiv. I tillegg blir kommunal sektor utfordret på produksjon, både i form 
av nye oppgaver, og utvidelse av allerede eksisterende oppgaver.  
 
Årsmeldingen skal gi et statusbilde av situasjonen ved utgangen av året av de ulike drift- og 
utviklingsoppgaver, samt en beretning om den løpende driften (forvaltningen).  
 
Økonomi – kommunen har levert et marginalt plussresultat i 2013. Resultatet er noe svakere 
enn det burde ha vært da driftsøkonomien er tilført større inntekter enn budsjettert, 
gjennom finansiell avkastning. De vesentligste overskridelser var som for 2012, i oppvekst og 
kultur, og uforutsett høge utgifter til brøyting og vintervedlikehold av kommunale veier. Det 
er derfor fortsatt et behov å stramme inn driftsutgiftene ytterligere med 5-6 millioner kroner 
på sikt for å harmonere utgiftene med realistiske scenarioer for inntektsøkonomien 
fremover. Det er svært viktig at man ikke vurderer mulig avkastning på kapitalen etter 
Sjøfossen salget som løsningen på driften, da denne er sårbar i forhold til 
markedssvingninger. Denne kapitaløkonomien må anses å være sparepenger, og må 
utelukkende tenkes mot samfunnsmessige infrastruktur investeringer og evt. reduksjon av 
gjeldsbelastningen til kommunen. 
 
Organisasjon – den vedvarende utfordrende økonomiske situasjonen til kommunen 
utfordrer organisasjonens omstillingsevne kontinuerlig. Årsmeldingene fra virksomheten 
vitner om stor aktivitet, og medarbeidere med høge ambisjoner om å levere gode tjenester 
til kommunens befolkning. Det er videre store seniorutfordringer i organisasjonen, og det vil 
være krevende rekrutteringsutfordringer spesielt innen oppvekst og plan og utvikling i 2014. 
Det er likevel trygghet i at kommunen har status som en attraktiv arbeidsplass, med god 
rekrutteringsevne. Det er også hyggelig å kunne si at sykefraværet er redusert fra 2012 til 
2013, selv om det fortsatt er for høgt i forhold til ambisjonene.  
 
Planavdelingen – kommunestyret vedtok en full rullering av vårt kommunale planverk, med 
ambisjoner om å utvikle ennå bedre og fremtidsretta samfunnsmål for kommunen og en 
harmonerende arealdisponering. Det er flott og observerer at det folkelige engasjementet 
rundt planverket er stort. Et robust og velfundert planverk er både lovpålagt og nødvendig. 
Planverket har til hensikt å sikre at vi bevisst tenker langsiktig og fremtidsretta perspektiv på 
samfunnsutviklingen. Planavdelingen har videre hatt store oppgaver knyttet til store 
reguleringsplaner for næringsarealer, og utbyggingen av Gildeskåls nye vannforsyning som 
skal ferdigstilles i 2014.  
 
Oppvekst og kultur – denne virksomheten har i de senere år vært en økonomisk utfordring. 
Det er derfor gjennomført en vesentlig ryddejobb i 2013. Videre er det veldig betryggende å 
se at det robuste og langsiktig planarbeidet for å styrke kvaliteten i skolene er godt i gang. 
Det må erkjennes at dette er langsiktig og tålmodig arbeid. Det arbeides for å skape en felles 
plattform og identitet for alle Gildeskål skolene, gjennom å utvikle lederskapet i skolene, 
fokus på klasserommet som læringsarena, informasjonsarbeidet heim og skole og 
tydeliggjøre rollene skole, elev og foresatte. Det arbeides også med offensive strategier og 
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handlingsplaner for å kunne redusere omfanget av spesialundervisning, gjennom fokus på 
tidlig innsats (1-4 trinn).   
 
Pleie og omsorg – virksomheten leverer gode resultater både økonomisk og faglig i 2013. 
Dette til tross for store faglige utfordringer gjennom den fortsatte innfasingen av 
Samhandlingsreformen, som legger spesielt press på pleie og omsorgssektoren.  
Vi er i en svært annerledes situasjonen enn mange andre kommuner, som sliter både 
økonomisk og driftsmessig å kunne tilby et fullgodt tilbud til de eldre. Vi har fortsatt god 
mottak og beredskapskapasitet, og enkelt rom til alle beboere. Samt at våre 
hjemmetjenester sikrer gode tilbud til de som velger å bo hjemme, til tross for en 
utfordrende geografi.  Det er videre arbeidet med organisasjonsutvikling i institusjonen i 
2013, med fokus på tydeligere roller og lederskap, gode felles møteplasser, og robuste 
innarbeidede rutiner.  Arbeidet tar sikte å avsluttes i 2014.  
 
Helse og sosial – NAV har fått ny leder fra det private næringslivet i 2013, og vi oppfatter 
hun å har tilført nye ideer og visjoner om NAVs arbeid i kommunen. Mottak av flyktninger 
har møtt de politiske ambisjoner, og det arbeides godt og bredt for å sikre flyktningene både 
i og etter introperioden i nært samarbeid med KiG. Barneverntjenestene er fortsatt blant de 
beste i hele Nordland, og legetjenestene utfordres også av arbeidet med 
samhandlingsreformen, men vi har oppfatter å ha robust og gode lege og helsetjenester.   
 
Dersom vi skal se fremover i året som vi har foran oss, er det rådmannens oppfatning at 
dette er noen av hovedutfordringene fremover:  
 

 Harmonere fremtidige driftsinntekter med driftsutgiftene 

 Skape et økonomisk handlingsrom for fremtidig ønsket politikk 

 Fortsette næringsutviklingsarbeid, spesielt med fokus på nye blå næringer 

 Fortsette arbeidet med å etablere flere og ulike boformer spredt utover i kommunen. 
Få på plass bolig politisk plan. 

 Etablere en videre strategi for bredbåndsutbygging 

 Gjennomføre veipakke Gildeskål som skal sikre opprustning av alle kommunale veier. 
Arbeide videre med veilys utfordringene i kommunen.   

 Arbeide for ennå mer robuste samferdselsløsninger for kommunen både på vei og sjø 

 Arbeide for varig nytte av kultursatsingen SALT  

 Felles løft for å sikre at mottak av flyktninger ikke blir en transitt funksjon, men at 
flest mulig av våre nye landsmenn blir nye permanente innbyggere i Gildeskål 

 
Avslutningsvis ønsker jeg å rette en stor takk til alle Gildeskål kommunes medarbeidere, 
tillitsvalgte, og politikere for den store innsatsen og engasjement i 2013.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Politisk beslutningsorganer i Gildeskål Kommune 2013 
 
 

 Kommunestyret 2013 

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 2013 

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 2013 

Utvalg/styrer Antall møter  Antall saker  

Kommunestyret 7 54 

Formannskapet 10 64 

Levekårsutvalget  5 20 

Planutvalget 9 56 

Administrasjonsutvalget 4 8 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5 16 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt  1 1 

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 0 0 

Eldreråd 2 3 

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 2013 

 
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 
Kommunestyret vedtok i sak 19/13 at sammenslåing av Helse/sosial og Pleie/omsorg ikke 
skulle iverksettes. I samme møte ble stillingen som flyktningekoordinator lagt ned og 
oppgavene overført til virksomhetsleder helse og sosial. 
Virksomhetsleder flyttet kontor fra Gibos og til kommunehuset i september. 
 
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. 
Alle enhetene har en HMS perm hvor handlingsplaner, internkontrollsystemer og prosedyrer 
oppbevares. 
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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 under  videreutdanning som 
helsesøster. 
 Kommuneoverlegen er under utdanning som allmennlegespesialist. 
 Virksomhetsleder avsluttet 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. 
Det ble kjøpt inn nytt telefonsystem til legekontoret i 2013. Det har vært noen 
oppstartsproblemer men fungerer bra nu. 
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. 
Stillingen som miljøterapeut i psykisk helse for barn ble nedlagt i 2013. 
Det er ikke avholdt faste basisteammøter med skolene og barnehagene.  
Skolehelsetjenesten har hatt faste dager på Inndyr skole og Meløy  
videregående skole. De andre skolene har hatt besøk etter behov. 
 
Bosetting av flyktninger 
I 2013 bosatte Gildeskål kommune 15 flyktninger, og tok imot 8 barn gjennom 
familiegjenforening. 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. 
 Av alle som er bosatt, 60 personer, er det fire som har valgt å flytte fra kommunen.  
 Flyktningetjenesten ble flyttet over til kommunehuset første halvdel 2013. 
 
Barnevern 
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I 2013 hadde barneverntjenesten 41 saker, av dette var 26 ny meldinger.  
Barneverntjeneste har få fristoverskridelser, både i forhold til meldinger og undersøkelser. I 
hovedsak har alle barn og ungdommer med tiltak fra barneverntjenesten, tiltaksplaner 
og/eller omsorgsplaner.  
I 2013 tok barneverntjenesten omsorgen for et barn, akutt.  Saken har vært ført for 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Omsorgen for barnet ble overført til 
barneverntjenesten.  
Barneverntjenesten hadde 6 barn plassert i fosterhjem, og tilsynsansvaret for 4 barn bosatt i 
fosterhjem i vår kommune. 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 overholdt kravet om oppfølgingsbesøk av barn 
plassert i fosterhjem.  
Barneverntjenesten har internkontroll, noe som er lovpålagt, og det føres avvik for 
fristoverskridelser og evt. andre avvik.  
 
NAV 
Nav sitt arbeid i dette året var preget av å videreføre hovedlinjen i NAV `s virksomhetsmål 
som er å formidle folk over i arbeid, og med unge som den høyest prioriterte målgruppe. 
Herunder skaffe god markedskunnskap og etablere god kontakt med næringslivet her. 
Redusere sykefraværet og få færre over på Arbeidsavklaringspenger (som skjer når 
sykefraværet forlenges utover 1 år, og sykepengeretten opphører.) Yte god veiledning 
overfor 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. Bidra til sosial og økonomisk 
trygghet i vanskeligstilte situasjoner for folk og bedre levevilkårene.           
Sikre en god forvaltning av de sosiale tjenestene som er i Nav kontoret. 
NAV Gildeskål har lykkes i å få flere over i arbeidsrettete tiltak. 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 brukerne i forhold til de ovennevnte mål og utfordringer i 
virksomheten i 2013. 
Det ble ansatt ny Nav leder høsten 2013. 
 
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 med fokus på det fysiske arbeidsmiljø. I etterkant av 
vernerundene lages det en handlingsplan. 
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.  
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Sykefravær 
Sykefraværet ved Helse og sosial har vært lavt. Reglement for oppfølging av sykemeldte 
brukes i hele virksomheten. Det er 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 
 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 2013 

 
Hovedmål: Gildeskål kommune skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet, tjenestene skal 
være tilpasset behovet til den enkelte, være kostnadseffektive og bidra til trygghet og 
livskvalitet for innbyggerne i kommunen.  
 
Organisering 
Pleie og omsorg har i 2013 kun hatt små organisatoriske endringer. Avlastningen på 
Nygårdsjøen er overført fra helse og sosial til pleie og omsorg. Organisatorisk tilhører den fra 
høsten 2013 miljøterapitjenesten i avdeling Åpen omsorg Fastlandet. Det tidligere 
avlastningstilbudet er fra samme tidspunkt et heldøgns botilbud til brukeren. Det er 
tilsammen tilknyttet 7,5 årsverk rundt brukeren.  
Vedtatt effektiviseringsbehov for 2013 ble gjennomført uten endring eller reduksjon av 
antall årsverk. 
 
Kvalitetssikring av tjenestene i virksomheten pleie og omsorg. 
Arbeid med kvalitetssikring av tjenestene utføres kontinuerlig. Virksomheten har fokus på 
internkontroll og prosedyrer utarbeides og revurderes innen de ulike tjenesteområdene.  
Avvik registreres, følges opp og lukkes. 
Det er utarbeidet serviceerklæringer for flere av tjenesteområdene, disse beskriver 
tjenestetilbudet og de forventninger brukerne kan ha til tjenestene som leveres. Service 
erklæringene skal evalueres i 2014. 
Oppdaterte tjenestebeskrivelser ligger også på kommunens hjemmeside. 
             
Ernæring og aktivitet  
er sentrale elementer for bedre folkehelse. Overordnet ernæringsplan er laget og de 
brukerne som har behov for det får sin egen ernæringsplan. På institusjonen serveres daglig 
smoothie laget av frukt og bær, dette er populært blant beboerne og erstatter tilskudd av 
vitamintabletter. Gibos har innendørs trimløype for å fremme fysisk aktivitet hos beboerne i 
institusjon og omsorgsboliger.  
 
Demensplan 2015  
har som mål å styrke demensomsorgen. Kommunen har eget demensteam, som utfører 
kartlegging og utredning av demente i kommunen, er veiledere og en ressurs for pårørende 
og annet personale. I tråd med demensplan 2015 har demensteamet i 2013 gjennomført 
Pårørendeskolen for de som er pårørende og venner til demente og opprettet 
samtalegrupper. 
Aktivitetstilbud til hjemmeboende demente er et satsningsområde og kommunen skal innen 
2015 ha etablert et dagsenter/aktivitetstilbud til denne gruppen. Kommunestyret vedtok i 
budsjettbehandlingen i desember 2013 å opprette en 50 % stilling for å utvikle 
dagaktivitetstilbud/dagsenter til hjemmeboende demente. Helsedirektoratet har gitt 
Gildeskål kommune et tilskudd på kr 267.000,- til innkjøp av utstyr og div. Midlene kan ikke 
benyttes til lønn. Plan for etablering av dagsenter for demente legges frem for politisk 
behandling våren 2014. 
 
For å ivareta demente med behov for ekstra skjerming er det i 2013 ferdigstilt en egen 
skjerming «Solkroken» i den ene dementavdelingen. Her er sikkerhet til beboer og personale 
ivaretatt. Prosjektet fikk støtte fra fylkeskommunen med kr 115.000,- 
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Fagprogrammet Gerica  
benyttes til dokumentasjon og saksbehandling i pleie og omsorg. Det er modulbasert og i 
stadig utvikling og oppgradering. Det har i 2013 vært fokus på den enkelte ansattes tilganger 
i fagsystemet og krav til pasientsikkerhet. Prosedyrer og retningslinjer som sikrer korrekt 
håndtering av pasientopplysninger er utarbeidet. Elektroniske meldinger er en modul i dette 
systemet, og skal sikre at kommunikasjon kommer raskt frem og til rett tid og adresse. 
 
Tilsyn fra offentlig instanser 
Virksomheten har i 2013 hatt tilsyn fra mattilsynet på Nygårdsjøen eldresenter og Gibos 
institusjonskjøkken. 
På Nygårdsjøen eldresenter ble det gjennomført inspeksjon og det ble gitt to pålegg; 
Krav om å etablere tilfredsstillende internkontroll 
Justere temperatur i kjølerom 
 
På institusjonskjøkken på Gibos ble gjennomført revisjon som en del av nasjonalt 
tilsynsprosjekt,  Listeria i spiseklar mat. Varsel om pålegg i forhold til; 
Belegg på kjøkkenvegg var løsnet, murvegg under var noe smuldret. 
Varmeovn var festet på ubehandlet trevirke. 
Vindu kan åpnes og det manglet myggnett. 
 
Påleggene er utbedret og mattilsynet har bekreftet påleggene som etterkommet. 
 
Branntilsyn: 
Salten Brann IKS gjennomførte i 2013 branntilsyn ved eldresentrene og på Gibos 
Tilbakemeldingene fra branntilsynene var meget positiv, det ble ikke funnet avvik ved 
eldresentrene mens det ved Gibos ble det gitt et avvik; 
Vedrørende håndtering av farlig stoff der forbruksanlegg med ammoniakk ikke var innmeldt 
DSB.  
 
Avviket er ordnet og Salten Brann har akseptert tilbakemelding. 
 
Samhandlingsreformen 
Innføring av ny folkehelselov og ny kommunal helse- og omsorgs lov 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 om gjensidige forpliktelser innen gitte tidsaspekt som må følges opp.  
 
For å imøtekomme rask utskrivelse fra sykehuset har Gibos institusjon etablert to rom for å 
ta i mot beboere på korttidsopphold og avlastning. På disse to rommene er det to senger og 
planlagt for at to beboere kan bo sammen ved behov. Pasienter som ikke kan tas i mot i 
kommunen når de meldes utskrivingsklare belastes kommunen med kr 4.250,- pr døgn. 
 
Dementavdelingen har i tillegg en fast avlastningsplass som tilbys hjemmeboende demente. 
Det er nødvendig for å gi pårørende egen fritid, slik at de gis mulighet for å ivareta omsorgen 
for «sine» så langt det er ønskelig og forsvarlig. 
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Samhandlingsreformen har medført en meget stor økning av antall korttidsopphold på 
institusjonen. 
 

Antall korttidsdøgn 2011 Antall korttidsdøgn 2012 Antall korttidsdøgn 2013 

Korttidsopphol
d 

Avlastning Korttidsopphold Avlastning Korttidsopphol
d 

Avlastning 

219 80         683    79 1491 101 

  
Av de 1491 korttidsdøgnene i 2013 var 1158 i forbindelse med utskrivelse fra 
Nordlandssykehuset for videre behandling og oppfølging i institusjonen. De resterende 333 
korttidsdøgn var knyttet til innleggelse fra hjemmet for behandling i institusjonen.  
I tillegg ser vi en merkbar økning av tidlig utskrivelse fra sykehuset til hjemmet, der brukeren 
har behov for en lang komplisert behandling og oppfølging.  
Tidlig utskrivelse fra sykehuset stiller krav til økt kompetanse hos personale og avansert 
medisinskteknisk utstyr. 
 
Kommunen har også i 2013 leid ut institusjonsplasser til Meløy kommune. 
 
E-link 
Meldingsløftet og samhandlingsreformen forutsetter at kommunen skal kommunisere 
elektronisk mellom tjenesten pleie og omsorg, legekontor, sykehus og NAV. E-link ble 
installert i vårt fagsystem Gerica høsten 2013 og det ble samtidig gjennomført opplæring i 
systemet. Vi begynte umiddelbart å kommunisere med NAV i forhold til vederlagsberegning. 
I løpet av 2014 vil vi ta i bruk e-link for å kommunisere med legekontor og sykehus. 
 
 
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. I 
desember ble arbeidet med kompetanseplan for kommunen igangsatt. I den forbindelse vil 
det bli gjort kartlegging av kortsiktige og langsiktige kompetansebehov. 
 
Flere ansatte har deltatt på interne og eksterne kompetansegivende kurs og opplæring i 
spesialisthelsetjenesten i forhold til konkrete behandlingsopplegg. 
En person fra kommunen har fullført desentralisert sykepleierutdanning og 4 har tatt 
fagbrev som helsefagarbeidere. En av fagarbeiderne i virksomheten er i gang med 
videreutdanning innen kreftomsorg. 
Lederne i pleie og omsorg har gjennomført et 2- årig program i regi av RKK og universitetet i 
Tromsø, ”Veksthus for ledere” 
2 sykepleiere er startet videreutdanning innen psykisk helsearbeid. 
 
Virksomheten har fortsatt utfordringer i å rekruttere fagkompetanse.  
Liten tilgang på tilkallingsvikarer gjør det utfordrende å fylle vaktplaner ved vakanser, 
sykefravær og ferie. Det medfører igjen at ansatte må arbeide ekstra, overtid, forskjøvet vakt 
mv. Dette gir økte kostnader, samt at det fører til økt belastning på den enkelte 
arbeidstaker.  
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Institusjonen har vakante stillinger for sykepleiere og helsefagarbeidere, mens i andre deler 
av virksomheten er faste stillinger i hovedsak besatt.  
Flere av flyktningene har hatt språkpraksisplass på Gibos. Tilbakemeldingene har vært 
positive, både fra flytningene, beboere og ansatte. 
 
Arbeidsmiljø 
Det er ikke foretatt en særskilt kartlegging av arbeidsmiljøet. Virksomheten gjennomfører 
medarbeidersamtaler der det med 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.  
Med bakgrunn i henvendelse fra tillitsvalgte vedrørende arbeidsmiljø på Gibos er det startet 
en prosess. Prosessen vedrørende Arbeidsmiljø Gibos ledes av arbeidsgiver med gode 
innspill fra tillitsvalgte. Hovedpunktene er organisatoriske forhold, rolleavklaring/klarhet i 
stillingsbeskrivelser, adferd/kultur og manglende samhold/tilhørighet. Utfordringene og 
tydelige rammer med krav til arbeidsmiljø er presentert i allmøter. Ansatte er delt inn 
arbeidsgrupper som skal arbeide frem forslag til tiltak sammen med arbeidsgiver. Prosessen 
skal evalueres før sommeren 2014. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i pleie og omsorg er fortsatt for høyt, pr 31.12.13 var det 11,2 % og det er en 
nedgang på ca. 4 % fra 2012. Nedgangen er størst i langtidsfraværet over 40 dager. 
Arbeidet med å redusere sykefraværet har stort fokus, 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 
arbeidslivssenter i forbindelse med tilretteleggingstiltak for sykemeldte og tiltak for å unngå 
sykemelding. 
 
Forhold til brukerne  
Virksomheten hadde pr 31.12.13 registrert ca. 245 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.  
Fylkesmannen er klageinstans for klager på tjenester og har mottatt 4 klager på tjenester i 
2013. 2 av sakene er avsluttet og fylkesmannen mener at brukerne får et forsvarlig tilbud fra 
Gildeskål kommune og det er ikke gjort noe som har vært kritikkverdig. 
 
Gibos institusjon har eget brukerutvalg, det er et rådgivende organ for å styrke 
brukermedvirkningen.  Det er ikke fremkommet klager fra brukerutvalget i forhold til de 
tjenestene som leveres på institusjonen.  
Brukerutvalget har også avgjørende myndighet for bruk av pengegaver som institusjonen 
mottar. 
sosiale arrangementer med underholdning 
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Årsmelding for Oppvekst og kultur 2013 

 
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. 
 
Satsingsområder skole: 
Fagplaner: Utarbeidet ny mal for fagplaner, gjeldende for alle skolene. Gjelder fagene norsk, 
matematikk, naturfag og engelsk. Brukt utviklingsarbeidstid og plandager på arbeid med 
fagplanene. Et omfattende arbeid, spesielt med tanke på at det kom nye nasjonale fagplaner 
høsten 2013. Fagplanarbeidet videreføres i 2014 med nye fag. 
Vurdering for læring: Det har vært kursing på i 2012 og første planleggingsdag i 2013. 
Arbeides med utarbeiding av felles rutiner og implementering. Et arbeid som fortsettes i 
2014.  
Realfagsatsing og med bruk av Newton: Skolene har vært på fellesturer i regi Newton og vårt 
eget rom /lærer har blitt brukt. Inndyr skole og Nygårdsjøen oppvekstsenter har og deltatt 
på First Lego League. 
 
Vi har følgende skoler:  

Inndyr skole, 1.-10.trinn 115 elever 

Sørarnøy skole og barnehage 1.-10.trinn 33 elever 

Nygårdsjøen oppvekstsenter 1.-10.trinn 31 elever 

Sandhornøy skole og barnehage 1.-10.trinn 31 elever 

Storvik oppvekstsenter 1.-7.trinn 15 elever 

Sum  226 elever 

Voksenopplæringen 23 elever med rett og plikt 4 elever uten rett og plikt 

Voksenopplæringen grunnskole 5 elever  

 
Voksenopplæringen med elever som ut fra loven har rett på 600 timer med norsk og 
samfunnsopplæring. Voksenopplæringen grunnskole er elever som ikke har fått 
grunnskoleundervisning i sitt hjemland. 
 
Resultater på nasjonale prøver i Gildeskål: 
 

5.trinn 2011-12 2012-13 2013-14 Norge 13-14 

Engelsk X 1,9 1,6 2,0 

Lesing 1,6 2,1 1,6 2,0 

Regning 1,4 1,9 1,5 2,0 

 

8.trinn 2011-12 2012-13 2013-14 Norge 13-14 

Engelsk 2,7 3,0 3,1 3,0 

Lesing 2,7 3,0 3,0 3,1 

Regning 2,9 2,7 3,1 3,1 

 

9.trinn 2011-12 2012-13 2013-14 Norge 13-14 
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Engelsk x x x x 

Lesing 3,2 3,1 3,3 3,4 

Regning 3,1 3,4 3,0 3,4 

 
Resultatene i Gildeskål varierer for mye i fra år til år. Noen ganger har vi årstrinn som 
presterer over landssnittet, og noen ganger under. For høsten 2013 er det 5.trinn som scorer 
lavt. Kommunen har tidligere jobbet systematisk for å få bedre resultater ved at resultatene 
har vært evaluert. For å oppnå gode resultater kreves det gode forberedelser, god 
gjennomføring og god evaluering. Dette har ikke vær gjennomført ved alle skolene i 2013, og 
heller ikke fulgt opp av nivået over skolene. 
 
Resultater på eksamen: 
Vi presenterer ikke noen eksamensresultater siden tallgrunnlaget er for lite. Vi ser likevel at 
våre elever ligger rundt landsgjennomsnittet, men noen ganger under og noen ganger over. 
Vi har noe å gå på i forhold til øving og rutinger i forhold til muntlig eksamen. Her vil det bli 
opplæring våren 2014. I forhold til skriftlig eksamen har vi gode rutiner, men en del skoler 
har for dårlig datautstyr til selve gjennomføringen. Vi ser at det er stort samsvar mellom 
standpunktskarakteren og de karakterene som elevene fikk til eksamen.  
 
Elevundersøkelsen 2012: 
 

7. trinn 2011-2012 Gildeskål Nordland Norge 

Sosial trivsel 4,4 4,3 4,4 

Trivsel med lærerne 4,0 4,1 4,1 

Mestring 3,6 3,8 3,9 

Faglig utfordring 3,8 4,1 4,0 

Elevdemokrati 3,5 3,5 3,6 

Fysisk læringsmiljø 3,4 3,0 3,2 

Mobbing på skolen 1,6 1,5 1,4 

Motivasjon 4,0 4,1 4,2 

Faglig veiledning 3,6 3,4 3,4 

 
 

10. trinn 2011-2012 Gildeskål Nordland Norge 

Sosial trivsel 3,7 4,2 4,3 

Trivsel med lærerne 3,2 3,8 3,8 

Mestring 3,5 3,7 3,8 

Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1 

Elevdemokrati 2,9 3,1 3,2 

Fysisk læringsmiljø 2,3 2,4 2,7 

Mobbing på skolen 1,6 1,5 1,4 

Motivasjon 3,6 3,8 3,8 

Faglig veiledning 2,9 3,2 3,1 

Medbestemmelse 1,8 2,3 2,3 

Karriereveiledning 2,8 3,5 3,6 

 
Vi har enda ikke fått resultatene fra 2013, siden disse ble gjennomført med utsatt frist til 
14.januar 2014. Har derfor valgt å vise resultatene fra våren 2012. Elevene i Gildeskål trives 
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på skolen, men vi lå for høyt på antall barn som hevder at de ble mobbet. Alle skolene har 
deltatt i et prosjekt/tilsyn gjennomført av Helse og Miljøtilsynet i Salten hvor fokus har vært 
på elevenes psykososiale miljø. Her kom det frem at vi må få følgende på plass: 

 Trivselsplan 

 Opprette miljøutvalg ved alle skoler. 

 Oppdatere handlingsplaner mot mobbing for skoler som ikke har gjort det. 

 Iverksette enkeltvedtak i alle mobbesaker jfr. Opplæringsloven. 
 
Spesialundervisning: 
Vi har i kommunen fortsatt for mange elever som får spesialundervisning. Flere elever er i 
løpet av 2013 «friskmeldt», men vi har fått flere nye tilmeldinger. Tilsyn viser at skolene gjør 
formelt en god jobb i forhold til enkeltvedtak og oppfølgingen av disse. 
 
Særskilt norskopplæring(§2.8 i Opplæringslova), 
Inndyr skole har pr dags dato 16 minoritetsspråklige elever fra flere nasjoner. De er 
aldersmessig fordelt over alle trinn unntatt 10.trinn. Noen har flyktningebakgrunn, mens 
andre er arbeidsinnvandrere. Elevene ser ut til å trives godt, og de er ivrige på å lære norsk. 
 
Tilsyn 
Det har vært tilsyn i forhold til følgende områder: 
Salten kommunerevisjon – Kvalitet i skolen. 3 kommentarer/avvik – er lukket. 
Fylkesmannen – Spesialundervisning. 1 avvik – er lukket 
Salten Brann – Branntilsyn. Inndyr ok. 
Helse og Miljøtilsynet i Salten – Psykososialt miljø. 4 merknader som lukkes våren 2014. 
 
Russlands-samarbeid mellom skoler/barnehager: 
Høsten 2013 var elever fra Lodeynoye Pole på besøk i Gildeskål.  Tema var robotering og 
årets oppdrag «Nature’s Fury» i First Lego League. Finale på Sandhornøy skole. Det var 
elever fra ungdomstrinnet på Nygårdsjøen Oppvekstsenter, Sandhornøy skole og Inndyr 
skole som hadde besøk av elever. Barnehagen på Inndyr hadde besøk av to førskolelærere. 
Ellers besøk på Flymuseet i Bodø og lokale besøk i Gildeskål. 
 
SFO: 

 Antall elever Antall elever 11 mnd 

Inndyr skole 22 14 

Nygårdsjøen oppvekstsenter 9 0 

Sandhornøy skole og barnehage 6 6 

Sørarnøy skole og barnehage 2 2 

Storvik oppvekstsenter 5 3 

Sum 44 25 

 
Fra høsten 2013 ble ordningen med helårs sfo gjort til en fast ordning i Gildeskål. Over 
halvparten av elevene benytter seg av helårs sfo. Utenfor Inndyr er det muligheter for 
samordning med barnehagen. På Inndyr rapporteres det at den virkelige bruken er bare 
rundt halvparten av de som betaler for tilbudet. Bemanningen blir da noe høyere enn det 
som er nødvendig. Vi bør derfor se på tilbudet, spesielt på sommeren. 
 
Barnehager: 
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Satsningsområder barnehage:  
Satsingsområdene er Antall, rom og form/ Språk og begrepsutvikling/ Dokumentasjon og 
vurdering/ Helsefremmende barnehager. I 2013 ble det særlig fokus på Helsefremmende 
barnehager med dyrking av mat og bærekraftig utvikling, hva vi spiser og fysisk aktivitet. 
Noen av barnehagene har sin egen grønnsakhage og der har vi dyrket poteter, salat og 
gulrøtter. 
 

Inndyr barnehage 4 avdelinger 60 plasser  

Nygårdsjøen oppvekstsenter 2 avdelinger 26 plasser 

Sandhornøy skole og barnehage 1 avdeling 19 plasser 

Sørarnøy skole og barnehage 1 avdeling 6 plasser 

Storvik oppvekstsenter 1 avdeling 10 plasser 

Sum  121 plasser 

 
 
Oppsummering: 
2013 har vært et år preget av ustabilitet i forhold til ledelse. Det har ført for dårlig faglig 
oppfølging i forhold til målsetningene. Vi er ikke fornøyd med resultatene i nasjonale prøver 
på 5.trinn, mens 8.trinn er der vi ønsker at våre elver skal være. Økonomisk har det også ikke 
vært fulgt godt nok opp i løpet av året. Det har resultert i et overforbruk på 1 million kroner. 
Bedre en 2012(overforbruk 3,6), men fortsatt et overforbruk. Mot slutten av år ble det tatt 
tak i faglig kvalitet, og det ble gjort et grundigere arbeid med budsjettet for 2014.  Tilsyn har 
vist at vi har mye på plass, men vi kan bli bedre på forebyggende arbeid i forhold til økt 
trivsel, og dermed et bedre psykososialt miljø for elvene.  Alle skolene melder om gammelt 
og utslitt datautstyr. Spesielt gjelder dette pcer. 
 
Barnehagene har gjennom økt fokus på kosthold/egen dyrking og fysisk aktivitet satt fokus 
på et viktig forebyggende arbeid som vil gi resultater over tid.  
 
Kultur: 
 
2013 har vært et meget spennende år. Ny kulturmedarbeider startet i jobben 3.januar og 
trengte noe tid for å finne ut av ting. Kulturkontoret hadde en stor mangel på prosedyrer og 
rutiner, men vi er nå i full gang med å lage disse, slik at ikke eventuelle nye ansatte må bruke 
like mye tid på slikt. 
 
Første halvår ble i stor grad brukt til jobbing med Kirkespillet «Den Mørke Arven» som 
opprinnelig skulle fremføres på Gildeskål gamle kirkested i juli 2013. Da regissøren for 
stykket ble langtidssykemeldt, ble også forestillingene utsatt til 2014, for å være sikker på at 
vi viste frem et fullgodt produkt.  
 
Det har også blitt lagt ned en god del tid i å jobbe mot lag og foreninger, for å støtte opp om 
de som faktisk er ryggraden i Gildeskåls kulturliv. Dette har vært gjort både med praktisk og 
økonomisk støtte. 
 
I anledning stemmerettsjubileet, ble det satt opp en forestilling på ungdomshuset på Inndyr. 
Besøksantallet var katastrofalt, men de fremmøtte fikk en god opplevelse likevel. 
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2013 ble rekordår for fjelltrimmen, med 100 stykker som hadde gått tilstrekkelig med turer 
for å få Fjelltrimkruset. Det er også startet opp et sti- og løypeprosjekt som er i regi av Salten 
friluftsråd, der Nordfjorden og Arnøyene er med. 
 
I august hadde vi en storstilt åpning av Lahko nasjonalpark. Arrangementet under dagen 
hadde vi på Glomfjellet, mens festmiddagen ble holdt på Heimsjyen. Miljøvernministeren og 
flere prominente gjester var til stede og alle var veldig fornøyd med gjennomføringen. 
 
I september ble Basecamp Salten arrangert i Valnesfjord. Kulturmedarbeider reiste med 18 
påmeldte, og da Meløy ikke deltok i år måtte vi leie egen buss. Dette ble en flott men våt 
helg. 
 
Gildeskål ungdomsråd halter dessverre fortsatt litt. Vi jobber med saken, men merker at 
resursene ikke alltid strekker til. Det er også en jobb å gjøre i forhold til å få medlemmene til 
å engasjere seg i andre saker enn ungdomsarrangement. Disse arrangementene er flott, men 
det er ikke akkurat det som bør være ungdomsrådets hovedfokus. Gildeskål har fortsatt 
ingen Barne- og ungdomsarbeider. Ungdomsklubben på Inndyr ligger også nede. 
Forhåningen er å få denne opp å gå, men det krever en del forarbeid. 
 
 
Biblioteket: 
Årets statistikk viser en nedgang i utlån og besøk. Noe kan forklares med at biblioteket var 
stengt 1,5 måned på grunn av permisjoner/sykemeldinger.  En stor andel av medietilveksten 
kommer fra Norsk kulturfond (53%). Biblioteket har arrangert foredragskvelder og 
utstillinger i samarbeid med Nordlandsmuseet. Det har vært strikkekaféer og forfatterbesøk. 
Høsten 2014 fikk biblioteket nytt biblioteksystem,  Mikromarc.  Systemet kjører felles 
katalog med Meløy bibliotek. Bokbussen hadde store utgifter til vedlikehold i fjor.  Vi har 
brukt av bundne fondsmidler for å få dette utført. 
 
Kulturskole: 
Fra 1. august 2012 overtok pedagogisk konsulent ansvaret som rektor i kulturskolen. 
Ansvaret for denne stillingen har vært hos virksomhetsleder høsten 2013, siden pedagogisk 
konsulent da var rektor på Sørarnøy. Vi i sang og piano på Inndyr og på Nygårdsjøen med 13 
elever, gitar/bass på Inndyr med 13 elever og dans på Sørarnøy med 17 elever. Til sammen 
43 elever fra oppstart høsten 2013. 
 
Oppsummering: 
Det skjer veldig mye i kommunen for tiden, og det er mye på gang, så det er jo lov å håpe på 
at Gildeskål skal bli den kulturkommunen den en gang var. 
Hovedansvar 5 hadde et positivt resultat i 2013. 
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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. 
Stort arbeidspress på medarbeideren innen oppmåling og matrikkelarbeid er årsaken til at 
ikke alle nye tiltak er registrert inn i tiltaksbasen som grunnlag for utskriving av 
eiendomsskatt. 
 
Innføring av vei og områdeadressering. 
Arbeidet med adressering er ikke fullført. Fylkeskartkontoret har velvillig tilbudt kommunen 
hjelp til å få prosjektet videre. De er startet opp uten at prosjektet ble ferdig i 2013. 
Navneforslagene er sendt på høring til "Stedsnavntjenesten" hos Statens kartverk. Kommer 
det endringer må saka opp til ny behandling i formannskapet. 
 
Oppmåling.          
I 2013 var det journalført 69 nye saker til oppmåling. I tillegg ble det tatt en del eldre saker.  
Restansen på saker eldre enn 2013 er ca. 8-10 saker (som må fullføres i 2014). Sakene ble 
gjennomført innenfor tidsfristen på 16 uker, slik at man oppnådde fullt gebyr.  Noen saker er 
overført til 2014. 
 
Til markarbeidet ble det i 2013 innleid ekstra hjelp til oppmålingsingeniøren.   
 
I tillegg til oppmåling/matrikkelarbeid har det vært brukt en del ressurser  på eiendomsskatt, 
og tilsvarende på veiadresseprosjektet. (Her er det håp om å få hjelp av Statens kartverk til 
videreføring av prosjektet). Når det gjelder innmåling av bygg, ble dette ikke prioritert i 
2013. Her må det tas et tak i 2014. Det ble også utført en del oppmåling/stikningsarbeid 
innenfor vann og avløp. 
 
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 2012 - 2016: 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 4.10.2012. Kommunestyret har i 
planstrategien vedtatt hvilke planoppgaver som skal prioriteres de enkelte år fram til og med 
2015.   
Gildeskål kommune vedtok å starte en full revisjon av kommuneplanen. Plan og utvikling har 
ansvar for kommuneplanens areal. Fremdrift av dette arbeidet er vedtatt i planprogrammet. 
Planarbeidet ble startet opp i 2013, men forventes ikke ferdig før i 2014.  
Plan og utvikling har også ansvar for trafikksikkerhetsplan. Dette arbeidet skulle vært ferdig i 
2013. Det samme gjelder en del større reguleringsarbeider, som skulle oppstartes etter at 
kommuneplanens arealdel var ferdig. 
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Planregisteret: 
Planregisteret ble ferdig i 2013. Årsversjonen av planregisteret for 2013 ble vedtatt av 
planutvalget i møte 10.02.2014. 
 
Alle reguleringsplaner i tillegg til kommuneplanens arealdel er lagt inn i planregisteret og er 
lagt ut på kartportalen på kommunens hjemmeside. Dette forenkler saksbehandlingen 
(delings- og byggsaker). Alle som ønsker det kan se hva som er tillatt og ikke tillatt i 
kommunen. F.eks. kan potensielle byggsøkere vurdere sitt tiltak i forhold til vedtatt 
arealdisponering.  
 
Pr. 31.12.2013 er status følgende (Gildeskål arealplanstatus): 
Totalt er det 94 arealplaner.  
76 er endelig vedtatte planer.  
Ved årsskiftet var det et planforslag som er klart for sluttbehandling (Inndyr – Havnegata).   
Det er annonsert oppstartet arbeid med 6 planer mens det for 3 planer er avholdt 
oppstartsmøter (foreløpig ikke annonsert oppstart). 
4 planer er erstattet av andre planer mens 1 er trukket.  
 
Av større planarbeider som ble ferdig var reguleringsplan for Sundsfjord Havbrukspark.  
Utfordringer: Reguleringsplan for Hestøysundet boligfelt er stoppet opp.  
 
 
Byggesak. 
Det er behandlet 75 søknader innen byggesak som er fordelt mellom søknad om 
dispensasjon, søknad om ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse, søknad om enkle tiltak, 
søknad om tiltak i 2 trinn,(rammetillatelse) og søknad om igangsettingstillatelse. 
 
Tilsyn. 
I 2013 ble det foretatt ett foretakstilsyn og 3 dokumenttilsyn. Pga manglende kapasitet er 
det ikke foretatt flere tilsyn. Det er uheldig at det ikke er kapasitet til føre flere 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. 
I januar 2013 var det 29 søkere om produksjonstilskudd, og i august 31. Samlet utbetaling av 
produksjonstilskudd og avløsning ferie/fritid i 2013 var på kr 7.020.721. Vi hadde 12 
søknader om miljøtilskudd; samlet utbetaling på 78.525.  
 
Det ble levert til sammen ca 625.000 liter melk, ca 45 tonn svinekjøtt, 13 tonn sauekjøtt og 
60 tonn storfèkjøtt.  
 
Det ble behandlet 6 søknader om SMIL-tilskudd (spesielle miljøtiltak i landbrukets 
kulturlandskap). Vi benyttet tildelt pott på kr 140.000 og hadde i tillegg disponibelt kr 84.200 
i inndratte midler. Kr 80.508 av disse ble benyttet.    
 
Vi mottok ingen meldinger om overvintringsskader eller avlingssvikt.  
 
Vi mottok to søknader om refusjon av utgifter til sjukeavløsning, samlet utbetaling kr 27.102.   
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Kommunen søkte om midler og fikk foretatt beitekartlegging av Forstrandhalvøya i 2013. 
Tilskudd kr 65.000. Arbeidet ble utført av Bioforsk Tjøtta. 
 
Fylkesmannen foretok i 2013 forvaltningskontroll for ordningene produksjonstilskudd og 
økologisk drift. Tema var kommunens saksbehandling og gjennomføring av 
stikkprøvekontroller. Rapporten viste to avvik og to merknader, men oppsummerte at 
Fylkesmannen har et godt inntrykk av kommunens saksbehandling.  
 
Det ble behandler 18 søknader om deling etter jordloven og 8 søknader om  konsesjon.  
 
Fagansvarlig deltok på følgende kurs og konferanser i 2013: 
 
Teknakurs om rettigheter i fast eiendom.  4. april 
Fylkesmannens landbrukskonferanse; 11. – 12.april 
Kurs i bruk av Artskart, 8. mai 
Kurs for saksbehandlere, nytt regionalt miljøprogram, miljøtilskudd og overgang til 
elektronisk søknads- og saksbehandlersystem; 27. – 28. mai  
Konferanse om kommunens rolle i landbrukspolitikken; 2. – 3. oktober 
Dagseminar agronomi og grovfòrproduksjon, 28. oktober 
 
Natur og 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 Gildeskål kommune. Offisiell 
åpning skjedde 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 ble ferdigstilt i 2013.  
 
Skogforvaltning.  
I 2013 engasjerte kommunen en arbeider fra Polen for utplanting av gran. Arbeidet er 
finansiert av midler fra nærings- og miljøtiltak i skogbruket (Nmsk) tildelt av Fylkesmannen. 
Kommunen hadde 80.000 til dette formålet. 
Det er oppdaget ulovlig og ikke innmeldt hogst på Finnset og på Kjelling. Entreprenøren er 
blitt kontaktet og han skal ordne opp med bl.a. nyplanting i løpet av 2014. 
 
Viltforvaltning. 
Gildeskål kommune har overtatt ettersøk av skadet/påkjørt dyr, og oppgaven er lagt til 
viltansvarlig i kommunen. Tidligere var denne oppgave innleid. 
Det kom krav til kommunene om å utarbeide lokale målsettinger for hjorteviltforvaltninger. 
Dette er utført og nye målsettinger er vedtatt. Nye regler om økt minsteareal har resultert i 
at de 6 bestandsområder som var i Gildeskål er redusert til 3 ved sammenslåing av 
bestandsplanområder. Søndre Gildeskål og Sørfjorden bestandsplanområde er slått sammen 
til ett område og Fleina, Inndyr og Sundsfjord er slått sammen til ett. 
 
Kommunale vannverk. 
Inndyr vannverk er under utbygging. Vanntårnet på Sørarnøy er kommet opp og framføring 
av vannledningen til Sund er kommet godt i gang. Leverandør av 2 vanntårn og renseanlegg 
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ved Lauvvatnet er antatt. Anbudsgrunnlaget for bygging av hus til renseanlegget og 
sjøvannsledning fra Sund til Horsdal er under sluttføring. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelse 
for sentralt overvåkningsanlegg har tatt lang til og er ikke klart for utsendelse på anbud. 
Også i 2013 har det vært problemer med vannforsyningen på Stjernåga vannverk. Dette er 
noe som kan skje ved langvarig frost eller mangel på nedbør. 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. 
Det er utført en del renovering av gammel avløpsledning på Inndyr. Dette arbeidet vil 
fortsette i 2014.  
 
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 spesielt på Finnesvegen.  
Vintervedlikeholdet av kommunale veger har vært meget stort. Store snømengder i februar, 
mars og april, økte satser på brøyting og beredskapstillegg samt nytt av året med påplussing 
av 25 % merverdiavgift har resultert i store overskridelser på posten vintervedlikehold. 
 
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 har ikke lyktes å få redusert antallet lys 
etter henstilling til lokalutvalgene. 
 
Medarbeidere.  
Stillingen som medarbeider innen geodata er satt vakant etter at en medarbeider sluttet. 
Dette har resultert i at oppmålingsingeniøren er blitt mer belastet. Konkret har dette gått ut 
over registrering av nye eiendomsskatteobjekter.  
 
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 være verdier 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  
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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 
videreføre avløp fra 
Våg til Mårnes 

2008 Ikke oppstartet 

Brannstasjon Inndyr Utrede alternativer, 
iverksette. 

 
 

Ikke utført. 

Sørarnøy havn Ny reguleringsplan 
utarbeidet 2012 

Vedtatt i 2012. Ikke 
avklart hvor ny kai skal 
etableres. 

Omlegging av 
Kjellingveien 

Kommunal vei legges 
om av hensyn til 
næringstrafikk mm 
reguleringsplan 
utbygging 

Ihht. vedtak  
 
 

Grunnundersøkelser 
gjennomført. 
Omleggingen er ikke 
utført. 

Boligfelt Hestøysundet Samarbeidsprosjekt 
mellom Søriparten 
Utmarkslag og 
kommunen 

 Regulering oppstartet 
på nytt. Ikke fullført. 

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

Solvikhaugen boligfelt Ferdig regulert  Grunnerverv delvis 
utført. 

Trafikksikkerhetsplan Plan som trenger 
revisjon 

2006 Ikke påbegynt 

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

 Ikke utført etter vedtatt 
planstrategi. 
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Kostra tall for 2013 

 
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 dette grundigere i kommunestyret og politiske organer når 
kommunebarometret for foregående år presenteres i april 2014.  
 
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 
 

  
1838 

Gildeskål 
1838 

Gildeskål Nordland KS 6 

Landet 
uten 
Oslo 

  2013 2012 2013 2013 2013 

Finansielle nøkkeltall           

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0,1 0,2 2,1 1,3 2,1 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 1,3 -1,3 1,7 2,8 2,5 

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 64057 62935 51624 68471 47407 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 244,9 232,9 216,8 205,1 207,3 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 158,9 2 13,1 27,4 16,9 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 89007 92865 55681 61924 53826 

 
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer og er et 
mål for kommunens økonomiske handlefrihet. For 2013 er det kraftig forbedret fra 2012, 

http://www.ssb.no/kostra
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hvor vi hadde en minus på 3.5 MNOK. For 2013, har vi omkring 3.5 MNOK i pluss.   Dette gir 
oss en resultatgrad (som er netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter), på 1.3 %. 
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 6-7 millioner 
kroner i de nærmeste årene.  
 
Gildeskål kommune har slik nevnt tidligere lavere frie inntekter per innbygger sammenlignet 
med KS6, og 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.  
 
Prioriteringer 

Prioritering 
Gildeskål 

2013  
Gildeskål 

2012 Nordland KS6 

Landet 
uten 
Oslo 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 115265 116232 119147 123980 119005 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, 
konsern 17264 18446 13317 17079 12249 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 3630 3677 2768 4414 2159 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 27927 29840 18238 27721 15503 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 
Feil i 
data 2152 3516 2088 2964 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 9746 7780 8531 10021 7161 

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 9676 10425 5402 11015 4115 

 
Prioriteringer må leses hvordan den politiske disponeringen av budsjettet er fordelt utover 
de ulike tjenesteområdene. Vi er veldig sammenlignbar med KS6 på alle sektorer. En del 
lavere på barnehager og administrasjon, er det mest vesentlige forskjellen.  
 
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 
 

 

Gildeskål 
2013  

Gildeskål 
2012 Nordland KS6 

Landet 
uten 
Oslo 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 96,1 96 92 90,3 90,8 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 17 17,4 10,2 10,7 8,4 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 14,8 15 12,2 18,9 10,1 

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,9 9 10,3 12 8,9 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 89,7 100 94,9 95,7 93,5 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 22,9 24,3 15,1 18,6 13,5 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 15,8 4,7 : : 3,8 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 7 6,2 : : 4,7 

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 0 : 37 79 31 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere .. 36 27 34 21 

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,9 0,9 .. .. .. 

 
Kommunen har høg barnehagedekning. Spesialundervisningsnivået er fortsatt høgt, men går 
i rett retning fra både 2011 og 2012 (fra 19.4% 2011 til 17 % i 2013) 
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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.  
 
Produktivitet og enhetskostnader 
 

Produktivitet/enhetskostnader 
Gildeskål 

2013  
Gildeskål 

2012 Nordland  KS6 

Landet 
uten 
Oslo 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 145480 139878 161542 167637 164133 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 
222, 223), per elev, konsern 154431 167352 112944 154884 102033 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 10,1 8,2 11,9 9,1 14,3 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 158486 167138 205114 218753 221209 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 1006026 1021568 994274 1037079 977750 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 4614 3320 3312 3640 3020 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2052 2053 2663 3210 3383 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)  1856 1856 2425 2697 2472 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 0 267 .. .. .. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) 5 .. .. .. .. 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 77333 50222 105223 87669 126148 

 
Vi er kommet ned på nivå med KS6 på brutto driftskostnader innen skole som var den 
vesentlige forskjellen i fjor. Innen pleie og omsorg på institusjonsnivået er vi lavere noe 
lavere enn KS6 , og betydelig lavere på hjemmetjenester sammenlignet med KS6. 
Barnehager har øket noe i kostnader fra 2012 til 2014, men er fortsatt vesentlig lavere enn 
Nordland, KS6 og landet for øvrig.  
 
Vi er høgt på årsgebyr vannforsyning, naturlig nok, ettersom hovedplan vann slår inn. Det er 
likevel verdt å merke seg at vi i sum for vann, avfall, og avløpstjenesten er på 
sammenlignbart nivå med KS6.  
 



Gildeskål kommune - Årsmelding 2013 

 

30 

Personal og organisasjon 
 

I Gildeskål kommune har vi pr 01.12.13 totalt 205,9 faste årsverk inkl. de som pr dato er 
vakante. Disse fordeler seg som følger på de ulike virksomhetene: 
 

Virksomhetsområder 
Ant. faste årsverk 

2013 
% andel 2013 

Ant. faste 
årsverk 2012 

% andel 2012 

Strategisk ledelse/ 
Fellestjenestene *) 13,8 6,7 14,8 6,8 
Oppvekst og kultur 80,4 39,1 81,6 37,4 
Pleie og omsorg 78,3 38,0 82,0 37,5 
Helse og sosial 11,2 5,4 17,8 8,1 
Plan og utvikling 9,5 4,6 9,5 4,4 
Gildeskål Eiendom KF 12,7 6,2 12,6 5,8 
Totalt 205,9 100 218,3 100 

*) Rådmann, sentraladministrasjon (personal/lønn, IT, servicekontor/arkiv) og økonomiavdeling  

 
Sentraladministrasjonen er redusert med 1 årsverk i 2013 (HMS/folkehelsekoordinator) iht. 
vedtatt omstilling desember 2012.  
 
Oppvekst og kultur la opp til å redusere med 3 årsverk fra 01.08.13 knyttet til vedtatt 
omstilling, men kun 1,5 av disse ble effektuert grunnet tilflytting ressurskrevende elever og 
diverse feilbudsjetteringer. Videre er det endringer i stillinger pga. variasjoner i barnetallet i 
barnehagene og skolene.  
 
Helse og sosial har en nedgang på 6, 6 årsverk i form av 1 miljøstilling (knyttet til omstilling), 
1 flyktningekoordinator (arbeidet ivaretas av virksomhetsleder) og avlastning Nygård 1,6 
stillinger (overført til Pleie og omsorg). I tillegg var det i fjor tatt med ca. 3 årsverk på 
avlastningsteamet som ikke skulle ha vært med, da de ikke var faste stillinger.  
 
Pleie og omsorg har overtatt avlastning Nygård med 1,6 årsverk. Nedgang i årsverk skyldes et 
team på 5 årsverk som ble avsluttet. Differanse på 0,3 årsverk skyldes at man var noe upresis 
i 2012 mht. vakanser. 
 
Gildeskål Eiendom KF har økt med 0,1 årsverk innen renhold knyttet til ny oppmåling av 
areal på kulturhuset.  
 
Videre fordeler de faste ansatte seg som følger på kjønn og deltid/heltid: 
 

 2013 2012 

Ansatte*)  Ant.deltid     %  Ant.heltid     %   Alle  Ant.deltid     % Ant.heltid     % Alle 

Kvinner 89 43,0 118 57,0 207 100 47 113 53 213 

Menn 12 25,5 35 74,5 47 14 24,6 43 75,4 57 

Totalt 101 39,8 153 60,2 254 114 42,2 156 57,8 270 

 *) Inkl Gildeskål Eiendom KF med 10 (9 i 2012) stk. på heltid og 5 (6 i 2012) stk. på deltid.  

 
 
 
Antall ansatte på heltid har totalt sett økt med 2,4 % - for menn er det en nedgang på 0,9 % 
mens det for kvinnene er en økning i heltid på 4 %. Økningen gjelder både Gildeskål 
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kommune og Gildeskål eiendom KF. Dette er en positiv utvikling og er i samsvar med 
arbeidsgivers intensjon om å ansette i flere heltidsstillinger.  
 
Ser vi på fordelingen mellom kvinner og menn, så har kvinneandelen økt fra 2012 til 2013. 
Mennene utgjorde 18,5 % av de ansatte i 2013, mens de i 2012 utgjorde 21,1 %.    
 
Rekruttering 2013: 
 

Tjenesteområde Type stilling 
Antall 

utlysninger 
Antall 
søkere 

Strategisk ledelse/ 
Fellestjenestene IKT – fagarbeider vikariat, 100 % 1 7 søkere 
 Fagansvarlig IKT, 100 % 1 3 søkere 

 Økonomimedarb./skatteoppk.100 %  1 6 søkere 
Oppvekst og kultur Styrer barnehage vikariat, 100 % 1 1 søker 
 Rektor 2 x 100 % 5 10 søkere 
 Allmennlærere 1 18 søkere 
 Barne- og ungdomsarb./ass., 100 %  1 6 søkere 
 Pedagogisk ledere, 3 x 100 %  1 4 søkere 
Pleie og omsorg Renholder Gibos vikariat 1 6 søkere 
 Sekretær, 50 % 1 3 søkere 
 Sykepleiere 1 3 søkere 
 Helsefagarbeidere 1 39 søkere 
Helse og sosial Saksbehandler/økonomisk rådg. NAV 2 11 søkere 
Plan og utvikling Arealplanlegger 1 6 søkere 
Gildeskål Eiendom KF Renholder 2 x 12 % / 75 % 2 *) 9 søkere 
 Daglig leder 1 5 søkere 

 

I tillegg er det etter drøftinger med tillitsvalgte gjennomført 5 direktetilsettinger (utvidelse 
av stillinger), 4 overføringer av stillinger til annet arbeidssted og 3 saker vedrørende 
omplassering etter overtallighet. Disse har skjedd innen virksomhetene, Pleie og omsorg, 
Oppvekst og kultur og Strategisk ledelse/fellestjenestene.  
 
Etter drøftinger med tillitsvalgt ble en stilling, på 12 %, lyst ut internt *).  
 
Sykefraværsstatistikken for 2013 viser følgende: 
 

Fraværsstatistikk 01.01. – 31.12.2013 Gildeskål kommune (tall i %)   

Avdeling E.meld. 

fravær  

1 - 24 dg 

Sykemeld.        

1 – 16 dg 

Sykemeld.    

17 - 39 dg 

Sykemeld.      

>= 40 dg 

Totalt 

fravær 

2013 

Totalt 

fravær 

2012 

Endr. 

2012-

13 % 

Strategisk ledelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oppvekst og kultur 1,3 0,9 1,2 7,5 11,0 8,1 +35,8 

Pleie og omsorg 1,1 0,9 0,9 8,3 11,2 15,2 -26,3 

Helse og sosial 0,7 0,3 0,1 4,1 5,2 8 -35,0 

Plan og utvikling 0,1 0,3 0,6 3,0 4,1 1,3 +215,4 

Fellestjenestene 0,8 0,3 1,5 2,7 5,2 2,8 +85,7 

Totalt fravær 2013  1,1 0,8 1,0 6,9 9,7   
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Totalt fravær 2012 1,1 0,7 1,0 7,1  10,0  

Endr. % 2012-2013  0 +14,3 0 -2,8   -3,0 

Fraværsstatistikk 01.01. - 31.12.2013 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 

2013 

Totalt 

fravær  

2012 

Endr. 

2012-

13 % 

Totalt fravær 2013 0,8 0,0 0,0 3,5 4,3   

Totalt fravær 2012 0,4 1,1 1,3 5,7 
 

8,9  

Endr.% 2012–2013 +100,0 -100,0 -130,0 -38,6 
 

 -51,7 

*) Avvik ved summering tall sideveis skyldes avrundinger til nærmeste desimal innenfor enkelt- kategorier. 

 
Arbeidet med å redusere sykefraværet er i kontinuerlig fokus. Det siste året har man 
videreført arbeidet med bevisstgjøring av den ansattes rolle og ansvar i forhold til ergonomi 
og egen helse. Innen Pleie og omsorg er det anskaffet flere hjelpemidler, men man ser at 
man fortsatt har en jobb å gjøre når det kommer til ansattes egne holdninger til å bruke 
disse hjelpemidlene aktivt. Det samme gjelder i barnehagene og i skolene.   
 
Totalt sett viser sykefraværet i kommunen en liten nedgang på 3,0 % fra 2012 til 2013. 
Gildeskål Eiendom KF har en stor nedgang på 51,7 % i samme periode.  
 
Innen Pleie og omsorg og Helse og sosial ser man en klar nedgang i langtidssykefraværet 
over 40 dager. Dette skyldes at man i denne gruppen har fått en avklaring vedr ansattes 
helsesituasjon og ev overgang til AAP (arbeids- og avklaringspenger). Innen de andre 
virksomhetene (unntatt Strategisk ledelse) har man en økning i sykefraværet. Oppvekst og 
kultur har hatt den største økningen på 35,8 %, og det er innen ledelse/administrasjon og i 
barnehagene at oppgangen er størst. Her ser man og en sammenheng mellom høyt 
sykefravær i ledelsen (ved de ulike enheter og sentralt), og liten oppfølging av sykemeldte. 
Både Plan og utvikling og Fellestjenestene er områder som har få ansatte, og selv små 
økninger i fravær innenfor disse områdene gir derfor svært store prosentvise utslag, selv om 
fraværet i seg selv ikke ligger høyt.  
 
 
Som bakteppe til de ovenfor nevnte tall må vi ha med oss økningen i sykefraværet fra 2010 
(8,1 %) til 2011 (10,5 %). Selv om nedgangen i sykefraværet fra 2011 (10,5 %) til 2012 (10,0 
%), og videre til 2013 (9,7 %), er positiv og kan tyde på at kommunen i større grad lykkes 
med sitt oppfølgingsarbeid, så er det fortsatt ikke tilstrekkelig nedgang.  
 
Med bakgrunn i intensjonsavtalen med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv (IA), skulle 
resultatene av fremtidig nærværsarbeid sees opp mot målingen for 2.kvartal 2001. Gildeskål 
kommune lå da på 10,5 %. Ved oppstart av IA-arbeidet var målsetningen å få til en reduksjon 
på 20 %, for Gildeskål tilsvarer dette et måltall på 8,4 % (på nasjonalt nivå tilsvarer målet 5,6 
%).  Selv om NAV kun tar utgangspunkt i legemeldt sykefravær, mens vi tar med alt 
(egenmeldt sykefravær utgjør 1,1 %), så viser tallene at vi fortsatt ligger for høyt både i 
forhold til eget måltall og nasjonalt sett. 
 
For å sikre at ingen faller utenfor og derigjennom søke å redusere fraværet f.o.m. dag 17 
ytterligere, ble det fra 01.01.13 innført en ny rutine ved lønns- og personalenheten, hvor 
man ved registrering av sykemeldinger også følger opp at de ulike trinnene i 
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oppfølgingsprosessen faktisk gjennomføres. Dette har medført at vi igjennom 2013 har sett 
en merkbar forbedring på enhetene (med unntak av Oppvekst og kultur som følge av 
sykemeldt ledelse) mht. å følge opp de rutiner og dokumentasjonskrav som foreligger.  
 
Innenfor lønnsområdet er det i 2012/2013 jobbet med å få til overføring av elektroniske 
timelister, fra 01.04.14 implementeres systemet fullt ut.  
 
Personal har i 2013 vært den koordinerende part for den administrative arbeidsgruppa som 
har begynt forberedelsene til nytt delegasjonsreglement, med sikte på politisk ferdigstillelse 
våren 2014. Videre har retningslinjer for oppfølging av sykefravær blitt revidert, og det har 
blitt arrangert 2 temadager med fokus på IA arbeid og avholdt 1 temadag for våre seniorer.   
 
Videre har det i 2013 vært lagt opp til månedlige møter med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud, med unntak av sommermånedene. Høsten ble noe redusert grunnet 
kolliderende møteplaner.  
 
Arbeidet med ny kompetanseplan for kommunen startet opp desember 2013. I 2014 vil det 
bli kjørt en intern prosess mht. kartlegging av kortsiktige og langsiktige kompetansebehov, 
med en prioritering av disse. Planen legges frem for politisk behandling våren 2014. Parallelt 
legges det inn ekstra ressurser i arbeidet med å sikre at de ansattes nåværende kompetanse 
kartlegges, oppdateres og dokumenteres i kommunens systemer, slik at vi til enhver tid vet 
hva vi har.   

 
HMS 
 
I HMS arbeidet har det i stor grad vært fokus på vernerunder, oppfølging/lukking av avvik og 
utarbeiding av prosedyrer. I 2013 har det vært lagt ned et stort arbeid i revideringen av 
Gildeskål kommunes internkontrollhåndbok HMS, denne ble vedtatt av AMU i september 
2013.  
 
50 % HMS stilling ble med bakgrunn i kommunestyrets omstillingsvedtak i 2012, tatt bort i 
2013, og stillingsinnehaver overført til annen vakant stilling i kommunen. HMS ansvaret 
ivaretas av virksomhetsledere og sentraladministrasjon. 
 
I 2013 ble plan for kommunal kriseledelse revidert og en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) for Gildeskål utarbeidet. Begge med gode tilbakemeldinger fra 
Fylkesmann. I desember 2013 startet arbeidet med siste lovpålagte plan innen dette 
området. Etter utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse må det utarbeides en «oppfølgingsplan 
for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid», denne ferdigstilles våren 2014.   
 
Det har videre vært et tett samarbeid med Gildeskål Eiendom KF i forbindelse med HMS-
arbeid knyttet til bygningsmessige forhold på kommunehuset og forvaltningsmessig knyttet 
til ferdigstilling av rapporter ifm tidligere tilsyn på 3 skoler (Arbeidstilsynet og HMT Salten). 
 
I 2013 ble det avholdt 4 AMU møter, mot kun 1 møte i 2012. Som følge av kommunestyrets 
omstillingsvedtak i 2012, ble sentraladministrasjonen redusert med en stilling i 2013, noe 
som påvirker leveringsevnen innenfor oppgaver knyttet til personal/HMS. Vi søker allikevel å 
videreføre den økte møtefrekvensen, og for 2014 er det lagt opp til 4 møter.  
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Folkehelse 
 
Innenfor folkehelse har det bl.a. vært fokusert på tobakksforebygging, og det ble i 2013 
fremmet en sak til politisk behandling angående tobakksfri arbeidstid i Gildeskål kommune. 
Høsten 2013 var det lagt opp til røykestoppkurs i regi av vår bedriftshelsetjeneste, men 
kurset ble avlyst pga. manglende påmelding. Personal tar sikte på å invitere til nytt kurs i 
2014. Videre har det vært gjennomført ulike folkehelseaktiviteter i regi av de ulike 
virksomhetsområdene. 
 
I 2013 ble og retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill i Gildeskål utarbeidet og vedtatt. 
 
50 % folkehelsekoordinatorstilling ble med bakgrunn i kommunestyrets omstillingsvedtak i 
2012, tatt bort i 2013, og stillingsinnehaver overført til annen vakant stilling i kommunen. 
Folkehelsekoordineringen ble fra samme dato overført oppvekst og kultur. I tillegg ble det 
opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra alle virksomheter, for bedre å 
kunne ivareta helhetsperspektivet innenfor folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen tok mot 
slutten av 2013 kontakt med alle fylkets kommuner, med sikte på å inngå nye 
folkehelseavtaler.   

 
Servicekontor og arkiv 
 
Servicekontoret har gjennom 2013 bidratt i forbindelse med «nysatsingen» på personvern-/ 
informasjonssikkerhetsarbeid, et arbeid som har ligget noe brakk de siste årene. Videre har 
enheten bidratt i forberedelsene til nytt delegasjonsreglement og kriseberedskapsplan.  
 
Stortings- og sametingsvalg ble gjennomført i 2013. I tillegg er det gjort en grundig jobb 
internt på enheten mht. kartlegging/rydding av oppgaver og ressursbruk, og standarder for 
leveranse er utarbeidet.  
 
Arbeidet med lovpålagt arkivplan startet opp i desember 2013 og vil bli en sentral og 
omfattende oppgave i 2014. Det tas sikte på politisk fremlegging av arkivplan innen 
utgangen av 2014. Videre vil fokuset fremover være på fullimplementering av 
saksbehandlingssystemet ESA, og på sikt fullelektronisk arkiv. 

 
 
IT 
 
Det har vært til dels store utfordringer på IT området i 2013, både med hensyn til behovet 
for økte økonomiske ressurser og manglende bredde når det gjelder kompetanse. Gjennom 
nytilsetting og derigjennom ny fagsammensetning har kompetansen økt betraktelig, og vi er 
nå der vi skal være faglig sett.  
 

Gjennom sommer og høst 2013 har det blitt jobbet med å utarbeide en prosjektplan for 
innføring av et mer helhetlig og sikkert IT-system, og på den måten fullføre arbeidet som ble 
påbegynt men ikke fullført i 2011-12. Arbeidet har dannet grunnlag for budsjett 2014 og 
derigjennom ivaretas behovet for en helhetlig, universell/standardisert og robust IT-
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plattform for fremtiden. Dette strukturarbeidet har vært særs nødvendig med bakgrunn i det 
risikobilde som ble avdekt sommeren 2013. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2014, samtidig 
tas det sikte på å legge frem en IT plan til politisk behandling innen utgangen av 2014. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
Rådmann 
 


