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Forord 
 

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform. Rådmannen er gjennom 

kommunelovens § 23 nr. 2 pålagt å utrede sak om kommunereform i Gildeskål og legge denne frem til 

politisk behandling.  

Denne utredningen er utredning av 0-alternativet, altså om Gildeskål kommune kan stå alene i 

fremtiden eller bør slå seg sammen med en annen kommune. Skal Gildeskål kommune slå seg sammen 

med en annen kommune så har kommunestyret vedtatt at det skal være med Bodø kommune. 

Denne utredningen er bygget opp slik at hvert av de 10 kriteriene regjeringens ekspertutvalg har 

utarbeidet som kjennetegn på en robust kommune blir vurdert. Kriteriene angir hva som skal til for at 

en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. 

Rollene er: 

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati  

 

Hvert kriterium behandles for seg og behandlingen er bygget opp slik: 

 Ekspertutvalgets navn på kriteriet er overskrift 

 Ekspertutvalgets beskrivelse av kriteriet er innledning 

 Rådmannens vurdering av Gildeskål i forhold til kriteriet 

 BDOs drøfting og vurdering av kriteriet 

 Rådmannens delkonklusjon om Gildeskål er robust i forhold til kriteriet 

 

Summen av rådmannens delkonklusjoner for hvert kriterium leder frem til hovedkonklusjonen om 

Gildeskål kommune er robust nok til å stå som egen kommune i fremtiden.  

 

BDO har gjennomført en grundig utredning for alle Salten kommunene samlet. BDOs konklusjon er at 

alle Salten kommunene bør slå seg sammen til en kommune. Ingen av kommunene, unntatt Bodø, vil 

være robuste nok alene til å møte fremtiden. BDOs løsninger på de utfordringene de avdekker i 

delutredningene A-D er som regel at en større kommune ikke vil ha problemet eller problemet blir 

mindre. I rådmannens utredning har vi også sett på de områdene der BDO påpeker at Gildeskål 

kommune skiller seg ut, eller er mer eller mindre enn de andre berørt av en utfordring. I rådmannens 

utredning av 0-alternativet er det helt nødvendig å vise til Gildeskål kommunes egenart på godt og 

vondt, for å få frem et reelt politisk beslutningsgrunnlag. 

 

 

Gildeskål, 02.02.2016 

 

Helge D. Akerhaugen 

Rådmann 
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Innledning 
 

Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for 

kommunens arbeid: 

 

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati 

Kommunereformen er en velferdsreform. Det handler om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i 

fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler 

også om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: Barn som trenger 

barnevernet, rusavhengige, mennesker med psykiske helseutfordringer og de som faller utenfor. 

Kommunereformen handler også om en bedre organisering i områder der både innbyggere og 

næringsliv daglig krysser flere kommunegrenser, og der større kommuner vil kunne gi en mer 

helhetlig og god planlegging til det beste for innbyggerne. 

Ekspertutvalget for kommunereform har satt opp ti kriterier for kommunene – som alle kommuner må 

vurdere. 

Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. 

Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller 

og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut 

over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes 

oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur.  

 

Kriterier rettet mot kommunene:  

 

1. Tilstrekkelig kapasitet  

2. Relevant kompetanse  

3. Tilstrekkelig distanse  

4. Effektiv tjenesteproduksjon  

5. Økonomisk soliditet  

6. Valgfrihet  

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  

8. Høy politisk deltakelse  

9. Lokal politisk styring  

10. Lokal identitet  

 

 

Kriterier rettet mot staten:  

 

1. Bred oppgaveportefølje  

2. Statlig rammestyring  
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Nærmere om kriteriene:  

 

1. Tilstrekkelig kapasitet  
Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse oppgavene 

på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med tilgang til relevant 

kompetanse. Å få én stilling med god fagkompetanse vil ikke gi grunnlaget for et godt fagmiljø. Til 

det trenger man også kapasitet til å behandle en viss mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å 

utvikle fagområdene.  
 

2. Relevant kompetanse  
I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke fagmiljøer 

og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i kompetansen. Manglende 

kapasitet og kompetanse er også fremhevet som utfordringer for at kommunen skal ivareta sine roller 

som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor kommunens rolle som demokratisk arena kan 

en kommunal administrasjon med kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag 

for de folkevalgte bedre den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av 

hensyn til lokal-demokratisk styring er det avgjørende at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse og ikke er avhengig av samarbeid eller hjelp fra andre.  
 

3. Tilstrekkelig distanse  
Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og 

innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i 

myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal 

habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utidig press.  
 

4. Effektiv tjenesteproduksjon  
Større kommuner vil legge bedre til rett for økt rammestyring fra statens side og dermed økt mulighet 

for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. Større kommuner kan gi bedre utnyttelse av potensielle 

stordriftsfordeler. Bosettingsmønsteret i kommunen og hensynet til innbyggernes ønske om nærhet til 

tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente ut stordriftsfordeler på alle tjenester i kommunen. Men det 

vil trolig være effektiviseringsgevinster på enkelte områder – slik som i den overordnede styringen og 

planleggingen i sektoren.  
 

5. Økonomisk soliditet  
En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode velferdstjenester er at 

kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere uforutsette hendelser. Kommuner med 

sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk handlingsrom, kan i større grad håndtere uforutsette 

hendelser uten at det får direkte konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner er 

mer sårbare enn større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å omdisponere 

innenfor.  
 

6. Valgfrihet  
Innbyggerne vil i større grad kreve flere valgalternativer innenfor tjenestene. Større kommuner kan 

tilby en større bredde i tilbudet til sine innbyggere, som vil være vanskelig å tilby i små kommuner.  
 

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  
Kommunene må ha en inndeling som er mest mulig funksjonell for de områder det er nødvendig å se i 

sammenheng for å sikre helhetlige løsninger, særlig på areal- og transportområdet. De siste tiårene har 

det vært en vedvarende regional integrasjon gjennom pendling og tettstedsutvikling, slik at 

kommunene i stadig mindre grad utgjør en funksjonell enhet. Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i 

byområder gjør behovet for mer funksjonelle samfunnsutviklingsområder at kommunene bør vurdere 

sammenslåing. Erfaring tilsier at kommunene hver for seg har sterke insentiver for å ivareta egne 

behov og at de felles løsningene ikke blir optimale, verken i planleggingen eller i implementeringen av 

planene. I mindre sentrale strøk vil kriterier som kapasitet og kompetanse om samfunnsutvikling være 

viktigere når kommunesammenslåing skal vurderes.  
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8. Høy politisk deltakelse  
Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med valgmuligheter både i forbindelse med 

stemmegivningen og at innbyggerne har mulighet til å få sin stemme hørt mellom valgene. Større 

kommuner legger i dag i større grad til rette for deltakelse mellom valgene, og de har oftere ulike 

former for medvirkningsorgan. På noen indikatorer scorer de minste kommunene høyest – 

valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de minste kommunene og flere innbyggere i små kommuner 

har vært i kontakt med ordfører enn i større kommuner. Men analyser viser at for noen av disse 

indikatorene har resultatet mer å gjøre med kjennetegn ved innbyggerne enn at kommunen er liten.  
 

9. Lokal politisk styring  
Det er avgjørende for lokal politisk styring at den kommunale administrasjonen har nødvendig 

kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Kommunene bør 

ha mulighet for en hensiktsmessig lokal organisering og prioritering, og ikke være nødt til å organisere 

sin tjenesteproduksjon i interkommunale ordninger for å levere lovpålagte velferdstjenester.  
 

10. Lokal identitet  
Det er etter utvalgets vurdering to dimensjoner som spiller inn på dette området, og som kommunene 

bør vurdere i spørsmålet om sammenslåing: opplevd tilknytning til et område og felles identitet med 

andre områder. Antakelsen om at noe av dagens nærhet vil forsvinne ved større kommuner, enten det 

gjelder til kommunehuset, lokalpolitikerne eller tjenester, vil med stor sannsynlighet bli opplevd som 

problematisk og utfordrende av de berørte innbyggerne. En slik opplevelse vil kunne bli forsterket 

dersom dagens politiske og administrative system ikke tilpasses nye forutsetninger. Resultatet vil 

kunne bli et svekket lokalt demokrati. Utvalget tar også som utgangspunkt at det vil være lettere å 

gjennomføre sammenslåinger med kommuner som i stor grad opplever å ha interkommunal identitet, 

enn mellom kommuner som ikke har det.  
 

11. Bred oppgaveportefølje  
Utvalget mener at det er sentralt at kommunene fortsatt har ansvar for en bred oppgaveportefølje. 

Utvalget tar til følge signalene fra regjeringen om at nye robuste kommuner skal tilføres flere 

oppgaver, og mener i utgangspunktet at flere oppgaver under lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke 

lokaldemokratiet. Etter utvalgets oppfatning er imidlertid det sentrale for kommunens ivaretakelse av 

sin rolle som demokratisk arena at kommunene allerede i dag ivaretar betydningsfulle oppgaver.  
 

12. Statlig rammestyring 
Etter utvalgets vurdering er det viktig at den statlige styringen blir avpasset slik at det lokale 

demokratiske handlingsrommet tillater at lokale preferanser i størst mulig grad blir bestemmende for 

hvordan tildelte oppgaver ivaretas, og for fordelingen av ressurser mellom ulike oppgaver. En 

kommunestruktur med større og mer robuste kommuner vil etter utvalgets vurdering redusere dagens 

behov for detaljert statlig styring. 
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1. Tilstrekkelig kapasitet 
 

Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse oppgavene 

på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med tilgang til relevant 

kompetanse. Å få én stilling med god fagkompetanse vil ikke gi grunnlaget for et godt fagmiljø. Til det 

trenger man også kapasitet til å behandle en viss mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å 

utvikle fagområdene. (Ekspertutvalget des14) 

 

Rådmannens vurdering: 

Generelt har Gildeskål kommune tilstrekkelig kapasitet til løse oppgavene kommunen har. Men over 

år har en villet politikk redusert de administrative ressursene betydelig og dette fører til at kapasiteten i 

perioder og innen enkelte områder ikke er tilstrekkelig. Dette fører til at det i perioder tar tid før saker 

blir behandlet ferdig. På den annen side prioriteres det hardt på hva kommunen skal delta på. Dette går 

blant annet ut over nasjonale høringer og andre undersøkelser der kommune blir bedt om å komme 

med svar / synspunkter og i saker der kommune kan velge bort å utrede eget syn på den aktuelle saken.  

 

På noen områder er det få tilfeller som skal behandles hvert år og kommunen har ofte ikke kompetanse 

på disse områdene. Typisk eksempel er juridiske tjenester. Dette er løst gjennom innkjøps-samarbeidet 

i Salten og kommunen har knyttet til seg en advokat som bistår i de fleste arbeids- og avtalerettslige 

spørsmål. I forhold til eiendomsskatt og kraftområdet er det en tilsvarende løsning med et annet 

advokatkontor. På områder som f.eks. brann og renovasjon er kapasitet og kompetanse løst gjennom 

interkommunalt samarbeid under Salten regionråd. 

 

I forhold til det vi kan kalle daglige eller ordinære tjenester har virksomhetene rapportert ulikt. I 

perioder er det få søkere til viktige stillinger inne pleie og omsorg og det kan være krevende å få ansatt 

tilstrekkelig med folk. Tilsvarende på undervisningsområdet. Det er i perioder vanskelig å rekruttere 

ledere, mens det ser ut til at det god søkning til ordinære undervisningsstillinger. På 

administrasjonsområdet er ofte mange søker på f.eks. ingeniør stillinger, men innstilte trekker seg på 

grunn av at lønnen ikke er konkurransedyktig, andre blir avvist på grunn av manglende 

norskkunnskaper. Utfordringene med rekruttering kan bli store om 4-5 år da mange ansatte vil gå av 

med pensjon samtidig over en kort periode. 

 

BDOs vurdering: 

BDO har behandlet dette kriteriet i sluttrapporten og i delutredning A kap. 5.2 og i delutredning B kap. 

3. Rådmannen oppsummerer BDO syn at en storkommune vil ha stordriftsfordeler og ikke ha 

nevneverdige utfordringer med tilstrekkelig kapasitet. Større fagmiljøer vil det også være enklere å 

rekruttere nye medarbeidere til. En viktig faktor er at den store kommune har mye større muligheter til 

å håndtere uforutsette ting som påvirker kapasiteten, slik som sykefravær, vakanser i stillinger og store 

uvanlige saker. 

 

Delkonklusjon tilstrekkelig kapasitet: 

Generelt mener rådmannen at Gildeskål kommune har tilstrekkelig kapasitet. Men kapasiteten varierer 

og i perioder er kapasiteten strukket og ting tar tid. Prioriteringer gjør at vi klarer å levere på de viktige 

områdene. Det alvorlige er at for mange, særlig ledere, er det ikke tid til langsiktig arbeid og utvikling 

av effektive nye arbeidsmetoder for å møte krav som kommer i fremtiden. Dette påvirker 

samfunnsutviklerrollen kommunen har. Rådmannen mener allikevel at utfordringene på kapasiteten er 

et resultat av politikken de senere årene. Det betyr at situasjonen kan endre seg ved en annen og ny 

politisk prioritering. Ved å opprettholde viktige kommunale samarbeid og kjøp av tjenester slik vi gjør 

i dag vil kommunen kunne stå alene dersom det er politisk vilje til å prioritere administrative ressurser 

for å opprettholde en tilstrekkelig kapasitet til å løse oppgavene på en effektiv og god måte. 



Kommunereform – Gildeskål kommune 0-alternativet Side 9 
 

2. Relevant kompetanse 
 

I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke fagmiljøer 

og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i kompetansen. Manglende 

kapasitet og kompetanse er også fremhevet som utfordringer for at kommunen skal ivareta sine roller 

som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor kommunens rolle som demokratisk arena kan 

en kommunal administrasjon med kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag 

for de folkevalgte bedre den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av 

hensyn til lokal-demokratisk styring er det avgjørende at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse og ikke er avhengig av samarbeid eller hjelp fra andre. (Ekspertutvalget 

des14)  

 

Rådmannens vurdering: 

Se også pkt. 1 over 

 

Kommunen utreder saker selv og det innenfor de aktuelle frister. Sakene er tilstrekkelig bredt utredet 

og det legges frem et godt beslutningsgrunnlag for politikken. De aller fleste saker vedtas enstemmig. 

Debattene i kommunestyret tyder det på at det er nyanser som medfører at vedtaket ikke er enstemmig. 

Få om noen saker sendes tilbake til administrasjonen fordi de ikke er tilstrekkelig utredet. 

Noen ganger, når det er hensiktsmessig, deltar kommunen i en type felles saksutredning. Dette skyldes 

ikke manglende kapasitet, men heller at samarbeidende kommuner skal gjøre like vedtak. Dette gjelder 

spesielt samarbeidet i Salten regionråd. 

Det kreves kompetanse for å utrede saker på egen kjøl. Foruten spesialistkompetanse kreves det en 

type bredde- og generalistkompetanse i administrasjonen. Den kan noen ganger være vanskelig å 

rekruttere. 

 

Tabellen nedenfor viser antall utlysninger, stillinger og antall søker på hver stilling siste år. 
 

Tjenesteområde Type stilling 
Antall 

utlysninger 
Antall 
søkere 

Fellesadministrasjon Rådmann 100 % 1 13 

 Økonomisjef 1 3 

 Økonomimedarbeider 1 12 

 Servicemedarbeider 1 13 

Oppvekst og kultur Undervisningsstillinger skoleåret 2015/ 
2016 *) – fast 880 %, vikariat 630 % 

1 63 

 
Pedagogisk leder Sandhornøy skole og 
barnehage – 100 %  

2 5 

 
Rektor Sørarnøy barne- og ungdomsskole - 
100 % vikariat 

2 2 

  Rektor Storvik oppvekstsenter - 100 % 2 3 

 
Pedagogiske ledere, Inndyr barnehage -300 
%  

3 8 

 Undervisningsstilling – Newton, 40 % 1 1 

Pleie og omsorg Sykepleier – fast 350 %, vikariat 90 %  2 + fast 
hjemmeside 

2 

 
Vernepleier, 100 % Miljøterapitjenesten 2 + fast 

hjemmeside 
2 

 Miljøarbeider- 50 %, dagsenter 1 3 
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Helsefagarbeider – faste helge-stillinger + 
50 % *) 

2 13 

 Avdelingsleder, Åpen omsorg øyene, 100 % 1 2 

Helse og sosial Kommunelege II 1 3 

 
Miljøarbeider/sosialfaglig saksbeh. i 
flyktningetjenesten – 100 % 

1 9 

 Folkehelse-/frisklivskoordinator 1 17 

Plan og utvikling Prosjektleder VVA – 100 % 3 år 2 16 

 Byggesaksbehandler 1 9 

Gildeskål Eiendom KF Vaktmester – 100 % 1 7 

 Renholder – 50 %  1 3 
 

Tabellen viser at det er på spesialist og lederområdet det er færrest søkere. Det er også i disse 

stillingene kommunen har lavest toleranse på språkferdigheter, muntlig og skriftlig. Det har blant 

annet vært merkbart innen plan og utvikling som til tross for stort antall søkere ikke får tilsatt noen. 

Det er på dette området kommune er mest sårbar. For å dekke mange fagområder og oppgaver må en 

ha medarbeidere med stor breddekompetanse. Dette får vi som regel til på ledersiden. Men 

konsekvensen er at vi har kompetente ledere som også benyttes som avanserte saksbehandlere. Dette 

fører til at vi mister noe kapasitet på ledersiden av disse stillingene (se også kriterie 1). 

Det er få ansatte på hvert område. Derfor blir det begrenset med fagmiljø og muligheten for faglig 

utvikling internt. 

 

BDOs vurdering: 

BDO har behandlet dette kriteriet i sluttrapporten og i sin delutredning A kap. 5 delutredning B kap. 3. 

Konklusjonene er tilsvarende det som er gitt under pkt. 1 over. Det er igjen stordriftsfordelen som 

løser kompetanseutfordringen. Det er lettere å rekruttere til en storkommune og det blir større 

fagmiljøer. Bredere kompetanse som gir bedre kapasitet til å utrede saker og større miljø å spille på i 

kompliserte saker. Samtidig oppnås mindre sårbarhet ved at det er færre nøkkelpersoner 

 

Delkonklusjon relevant kompetanse: 

Det er i perioder utfordringer for en mindre kommune å skaffe relevant kompetanse. Når man lykkes 

med det vil slike personer ofte bli brukt til saker mot yttergrensen av sin kompetanse fordi det ikke er 

noen andre å spille på. Det er en lederutfordring å bruke de ansattes kompetanse riktig og til riktig tid. 

Lederen er ofte selv en slik person, slik at tiden som kan brukes til effektiv styring av 

saksbehandlerressursen blir brukt til noe annet. 

På den annen side så konkluderer BDO med at alle persontjenester skal leveres der personen er. Det 

betyr at spedbarnskontrollen i Gildeskål skal skje av helsesøster i Gildeskål. Det betyr også at 

sykehjemstjenestene skal skje i Gildeskål. Det er derfor relevant å spørre om det egentlig blir noen 

forskjell og blir større fagmiljøer i en stor kommune når den ansatte allikevel må være på arbeid i 

Gildeskål hver dag. 

Gildeskål kommune er rimelig ajour med alt pliktig planverk inkludert kommuneplanen. Rollen som 

samfunnsutvikler er godt i varetatt til tross for beskrivelsen av kapasitet i kap. 1 over og beskrivelsen 

av kompetanse i dette kapitelet. Administrative ressurser er samtidig et politisk spørsmål og ressursen 

kan raskt bedres dersom politikken ønsker å styrke denne. Kommunen må derfor sies å ha relevant 

kompetanse til å møte fremtiden som egen kommune. 
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3. Tilstrekkelig distanse 
 

Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og 

innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i 

myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal 

habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utidig press. 

(Ekspertutvalget des14)  

 

Rådmannens vurdering: 

Gildeskål samfunnet har mange ressurspersoner som er aktivt deltakende på mange områder. Dette 

medfører at noen personer går igjen i ulike roller. Dette kan ved første øyekast synes å reise 

habilitetsproblemer. Det er ikke ofte at spørsmålet om habilitet blir reist i kommunestyret, 

formannskapet eller politiske utvalg. Dette skyldes at politikken i Gildeskål har klart både å fordele 

verv/oppgaver fornuftig og at politikerne selv avklarer med ordfører om deres habilitet. 

 

Politikken i Gildeskål er videre helt tydelig på rolleavklaringen mellom administrasjonen og 

politikken. Ordfører tar rutinemessig opp med rådmannen behovet for å drøfte enkeltspørsmål med 

saksbehandlere. 

 

Rådmannen har gjennomført en undersøkelse blant virksomhetslederne og tilbakemeldingene er at det 

ikke oppfattes å være noe problem med tilstrekkelig distanse. Det eneste området som har rapportert 

negativt på dette punktet er skole og oppvekst. På små skoler kan det være en utfordring at ansatte er 

fagperson, foreldre, aktiv i ansattes organisasjoner og aktiv i lokalmiljøet ellers.  

 

Rådmannen har gjennomført en bekvemmelighetsundersøkelse blant enkelte næringsaktører som 

bruker byggesak mye. Tilbakemeldingen er at saksbehandlingen i kommunen er på et faglig høyt nivå 

og profesjonell. Det fremholdes at veiledningen i regelverk er god og at dette er viktigste årsak til at 

byggesak blir raskt behandlet. 

 

BDOs vurdering: 

BDO behandler dette kriteriet i sin delutredning B kap. 4. BDO viser til NIBR rpt. 2001 som fant at 

små kommuner har utfordringer knyttet til habilitet og en NIBR studie fra 2001 som fant at små 

kommuner har utfordringer med små saksbehandlingsressurser og å overholde frister. 

BDO har funnet at flere små kommuner, også i Salten, har utfordringer med tette bånd mellom ansatte 

og innbyggere. Små kommuner har oftere utfordringer med habilitet både i politikken og i 

administrasjonen. På den annen side sier NIBR at i små kommuner er det ofte gjennomsiktige forhold 

som gjør det vanskeligere å skjule forskjellsbehandling. 

 

Delkonklusjon tilstrekkelig distanse: 

Tilstrekkelig distanse er etter rådmannens syn en løpende problemstilling som alltid må være i fokus. 

Det at Gildeskål kommune har få problemer med dette i dag er ikke det samme som at det ikke vil 

oppstå i fremtiden. Det vil derfor være avgjørende at dette blir vurdert i alle sammenhenger, ved valg 

til medlemmer i råd og utvalg og representanter i ulike sammenhenger. Dessuten må det være en åpen 

dialog om temaet. Ansatte må være bevisst denne problemstillingen hele tiden. BDOs vurdering er 

også at gjennomsiktigheten i små kommuner er stor og at dette kan avhjelpe utfordringen. I 

vurderingen om Gildeskål kommune skal stå alene i fremtiden er tilstrekkelig distanse et utfordrende 

punkt, men ikke avgjørende. 
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4. Effektiv tjenesteproduksjon 
 

Større kommuner vil legge bedre til rett for økt rammestyring fra statens side og dermed økt mulighet 

for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. Større kommuner kan gi bedre utnyttelse av potensielle 

stordriftsfordeler. Bosettingsmønsteret i kommunen og hensynet til innbyggernes ønske om nærhet til 

tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente ut stordriftsfordeler på alle tjenester i kommunen. Men det 

vil trolig være effektiviseringsgevinster på enkelte områder – slik som i den overordnede styringen og 

planleggingen i sektoren. (Ekspertutvalget des14) 

 

Rådmannens vurdering: 

Det alt vesentlige av kommunens tjenesteproduksjon er tjenester til person gjennom livsløpet. 

Tjenester til person leveres fra fødsel med oppfølging av nyfødte, og til en verdig avslutning av livet 

på sykehjemmet. Underveis i livsløpet har vi bl.a. barnehage, skole, omsorgs-, sosial- og helsetjenester  

Disse tjenestene har som fellesnevner at de må leveres der folk er, og mer eller mindre der de bor. 

 

Alle kommunens tjenester er i budsjett og økonomiplanen budsjettert som rammeområder. Innenfor 

kommunens tjenesteområde er det samtidig politisk avklart i Gildeskål at det skal være en 

desentralisert struktur. Konsekvensen av dette er at kommunen har begrensede muligheter til å skape 

og utnytte en type småskala stordriftsfordeler lokalt. Et politisk vedtak kan gjøre om på dette. Det er 

mulig å effektivisere ved å endre tjenestestrukturen både innen skole/barnehage og innen omsorg.  

 

Gildeskål kommunen har alle tjenester på administrasjon og kommuneplanområdet slik alle 

kommuner har. En større kommune vil også ha det, men har potensiale til å drive dette mer effektiv 

slik ekspertutvalget mener. På disse områdene får Gildeskål kommune en type smådriftsulempe fordi 

kommune må ha og dermed også har kostnadene for disse tjenestene. På disse områdene er det også vi 

har de største utfordringene i tråd med det ekspertutvalget også sier. På den annen side har kommunen 

også noe smådriftsfordeler. Både ansatte og politikere har betydelig kjennskap til lokale forhold. Det 

gjør at saksbehandlingen blir mer effektiv fordi man lettere får tak i informasjon og bruker mindre tid 

på å undersøke forhold. 

 

BDOs vurdering: 

BDO behandler dette kriteriet i sin sluttrapport spes kap. 6 og i delutredning B kap. 1.3 og 3. BDO 

finner at det er begrenset med stordriftsfordeler om noen ved en kommunesammenslåing. Dette gjelder 

Barnehage, skole pleie og omsorg tjenestene. Der det kan hentes ut stordriftsfordeler er på 

administrasjon og tekniske tjenester. Samtidig kan det på områder som myndighetsutøvelse tas ut 

stordriftsfordeler i noen tilfeller. Men BDO sier også at på områder som f.eks. barnevern er små 

kommuner ofte svært gode. Gildeskål kommune er det på dette området. 

 

Delkonklusjon effektiv tjenesteproduksjon: 

En kommune bør alltid søke å effektivisere sin tjenesteproduksjon. Gildeskål kommune har en ekstern 

vurdering av effektivitet (Bedriftskompetanse 2014) og konklusjonen her er at kommunens drift er 

effektiv. Skal det effektiviseres ytterligere må strukturen innen skole og omsorg endres, slik at man får 

tatt ut stordriftsfordeler lokalt. Ved en kommunesammenslåing kan man gjennomføre effektiviseringer 

innen administrasjon og ledelse og kanskje noe på tekniske tjenester. Økonomiske virkninger av dette 

vil være små i forhold til kommunens totale budsjett. I og med at det er lite sannsynlig at man klarer å 

få effektivisert driften og tatt ut stordriftsfordeler som følge av en kommunesammenslåing bør dette 

kriteriet tillegges mindre betydning. Derimot har argumentet betydning om kommune vil stå alene. 

Kommunen kan selv gjennomføre nettopp de samme strukturendringene og effektivisere driften. Dette 

vil styrke kommunens mulighet til å stå alene langt inn i fremtiden. Det er altså ikke avgjørende å slå 

seg sammen til en større kommune for å få gjennomført dette. 
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5. Økonomisk soliditet 
 

En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode velferdstjenester er at 

kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere uforutsette hendelser. Kommuner med 

sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk handlingsrom, kan i større grad håndtere uforutsette 

hendelser uten at det får direkte konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner er 

mer sårbare enn større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å omdisponere 

innenfor. (Ekspertutvalget des14) 

 

Rådmannens vurdering: 

Gildeskål kommunes økonomiske situasjon er på mange måter annerledes en det som er vanlig blant 

kommuner. Det er politisk besluttet å ha en desentralisert struktur, og dermed kostbar drift, på 

skole/oppvekst og pleie/omsorg. Disse to områdene utgjør mer enn 67 % av driftsbudsjettet. I 

forbindelse med ekstern gjennomgang av disse områdene (Bedriftskompetanse 2014) er de blitt 

beskrevet som drift med høy effektivitet og høy kvalitet på tjenestene. Driftsbudsjettet er presset. Men 

det er etablert gode og funksjonelle rutiner for økonomirapportering og kommunen har dyktige ledere 

som utøver streng budsjettkontroll. Kommunen har også gode funksjonelle rutiner for planlegging, noe 

som reduserer risikoen for uforutsette hendelser som skaper sjokk i økonomien. Dersom det allikevel 

skjer endringer så har kommunen et stort potensiale for strukturendring som vil frigjøre 

budsjettmidler. Dette er allerede utredet og kan iverksettes. Virkningen vil blant annet være større og 

færre skoler og større og færre eldresenter. Om det påvirker kvaliteten vil det sikkert være mange 

meninger om, men det er gjennomførbart og tjenestene vil fortsatt bli levert på et høyst akseptabelt 

nivå.  

 

Driftsregnskapet for kommunen viser at kommunen går med overskudd alle år unntatt 2012 (fra 

årsberetning 2014 tall i MNOK). 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Netto driftsres. 5 090 7 660 17 689 3 886 2 235 -3 830 2 885 15 060 

 

Økonomiplanen frem til 2019 (vedtatt i kommunestyret 10.12.2015) viser at kommunen går med 

overskudd i hele planperioden. 

 

Fylkesmannens råd er at kommunene bør bestrebe seg på å ha et netto driftsresultat over tid på 3-5 %. 

Ved å ha et positivt netto driftsresultat over tid vil kommunene være i stand til å etablere frie 

fondsmidler for å håndtere muligheter og ikke minst svingninger i kommunens utgiftsnivå.  

 

 2016 2017 2018 2019 

Anbefalt (3 %) 7 206 270 6 900 899 7 104 899 7 104 899 

Faktisk 1 205 488 6 426 538 4 060 538 3 736 538 

Differanse 6 000 782 474 361 3 044 361 3 368 361 

 

Det er hvert år i hele økonomiplanperioden budsjettert med positivt netto driftsresultat. Men det er 

lavere enn fylkesmannens laveste anbefalte nivå på 3 %.  

Departementet har sendt ut forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Departementet legger opp 

til å presentere det nye inntektssystemet i kommuneproposisjonen for 2017. Høringsnotatet presenteres 

forslag til nye kostnadsnøkler og endringer i de regionalpolitiske tilskuddene. Forslaget til nytt 

inntektssystem tar hensyn til kommuners geografisk ulemper, noe som gjelder Gildeskål kommune:  
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1. Smådriftsulemper til tjenester vil fortsatt kompenseres 

2. Smådriftsulemper på kommunenivå vil ikke lenger bli sett på som en fullt ut 

frivillig kostnad og dermed ikke kompensert fullt ut 

3. Strukturkriteriet benyttes for så skille mellom frivillig og ufrivillige 

smådriftsulemper, og graden av frivillighet 

4. Ved hjelp av strukturkriteriet differensieres kompensasjonen for 

smådriftsulemper i basistilskuddet som del av utgiftsutjevningen 

5. De regionalpolitiske tilskuddene endres (Nord-Norgetilskuddet)  

 
De regionalpolitiske tilskuddene endres og det samme skjer med skatteelementet i IS. Hvor store 

endringene totalt sett blir for Gildeskål kommune er det ikke godt å gjøre rede for pr dato. Basert på 

det vi vet per januar 2016 har vi fått KS til å gjøre en beregning for Gildeskål kommune. Denne 

beregningen viser at Gildeskål kommune vil få en redusert inntekt på 1 153 per innbygger som følge 

av endringer i kriteriene. Samtidig får Gildeskål kommune en endring som følge av det nye 

strukturkriteriet med økt inntekt per innbygger på 539 kr. Netto blir endringen en redusert inntekt på 

kr 615 per innbygger eller ca. 1 250 000 kr om man legger 2037 innbyggere til grunn slik KS har gjort. 

Kommunens inntektsbudsjett for 2016 er på 223 756 512 kr og den foreløpig beregnede endringen i IS 

blir da redusert inntekt med 0,56 %. I økonomiplanen ser man at en slik inntektsnedgang fra 2017 ikke 

har nevneverdig betydning da kommunens utgiftsbudsjett for 2017 har betydelige reduksjon (9,4 

MNOK) som følge av engangsutgifter i 2016 som ikke videreføres.  Det er ikke mulig å gjøre bedre 

beregninger på det nåværende tidspunkt, men foreløpig ser det ut til at Gildeskål kommune kan 

håndtere endringene i inntektssystemet uten særlig dramatikk. Rådmannen tør antyde at det 

økonomiske elementet blir en mindre viktig del av kommunestrukturvurderingene enn vi til nå har 

trodd.  

 

På den annen side har kommunen betydelige finansielle muskler etter salget av energiaksjer. 

Kommunen har et ubundet kapitalfond på @290 MNOK og dette er større enn det kommunen har i 

gjeld. Kommunen har store investeringsmuligheter og disse blir brukt. Kommunen investerer i lokal 

infrastruktur (vei, vann, bredbånd og 4G mobildekning), næringstomter og næringsutvikling og 

boligtomter. Dette gir også resultater i form av nye næringsetableringer og befolkningsvekst. Gildeskål 

kommune har vekst i befolkningen og i flg. SSB har kommunen nå 2047 innbyggere. Prognosen ved 

utløpet av 2017 er 2044 og dette er allerede nådd. Over tid vil dette påvirke rammeoverføringer og 

skatteinntekter. Forslaget til kriterier i nytt inntektssystem ser fortsatt ut til å ivareta kommuner av 

Gildeskåls type. Kommunen får høy uttelling på det nye strukturkriteriet på grunn av de store 

avstandene. Signalene er at da skal kommunen kunne ha en forventning om rammeoverføringer på 

dagens nivå. 

 

Økonomiplanen legger videre til grunn at kommunens satsing på næringsutvikling i Sundsfjord trolig 

vil gi 150 nye innbyggere i løpet av 2017. Dette vil gi utslag på beregningen av skatt og 

rammetilskudd. Forutsatt SSBs prognose for høy folketallsutvikling samt økning av 150 nye 

innbyggere vil folketallsprognosen se slik ut: 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

0-1 år 38 38 59 60

2-5 år 69 70 91 94

6-15 år 210 209 216 221

16-22 år 169 174 172 163

23-66 år 1096 1098 1201 1210

67 år og eldre 452 455 455 459

Sum folketall 2034 2044 2194 2207

Prognose
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Prognosen er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene i økonomiplanperioden. 

 

Prognoser på befolkningsutvikling, næringsutvikling og øvrige mål i økonomiplanen 2016-2019 er i 

samsvar med kommunens kommuneplan, samfunnsdelen og arealdelen for perioden 2016-2027. 

 

På risikosiden så har kommunen plassert hele det ubundne kapitalfondet i markedet. Kommunen har 

oppnådd betydelig finansiell avkastning, helt opp mot 10 % av driftsbudsjettet. Men regnskapsreglene 

gjør at dersom markedet går ned kan kommunen måtte bokføre tap som vil påvirke driftsbudsjettet. 

Budsjettmålet er derfor å avsette midler til en type «risikofond» for å håndtere negative svingninger i 

markedet. Dette har kommunen så langt ikke lykkes fullt ut med. 

 

BDOs vurdering: 

BDO behandler dette kriteriet i sin delutredning A kap. 7. BDO benytter i det vesentlige målekriterium 

som er kjent fra fylkesmannens anbefalinger og som Gildeskål kommune også rapporterer til eget 

kommunestyre, kommunerevisjonen, KOSTRA og fylkesmannen. BDO presenterer tallmaterialet for 

kommunene i Salten og kommenterer dette i forhold de kriteriene fylkesmannen har gitt om blant 

annet anbefalte nivåer. Gildeskål kommune kommer dårlig ut på noen og bedre ut på andre. BDO 

trekker konklusjoner basert på dette tallmaterialet. BDO ser også på mulige virkninger av nytt 

inntektssystem. Dette er basert på den kunnskapen BDO(og alle andre) hadde høsten 2014 og våren 

2015. I det perspektivet blir konklusjonen til BDO (sluttrapport pkt. 6.5.4) at en sammenslåing vil gi 

en bedre og mer stabil økonomisk soliditet, enn kommunene vil klare hver for seg. BDO viser at 

Gildeskål og Beiarn kommuner skiller seg ut positivt på flere områder, men det påvirker ikke 

konklusjonen nevneverdig. 

 

Delkonklusjon økonomisk soliditet: 

Kommunenes økonomi er i utgangspunktet et relativt oversiktlig område fordi fylkesmannen har satt 

opp en del målekriterier for alle kommuner. Samtidig rapporterer kommunene etter samme system og 

det blir derfor lett både å hente ut data og sammenligne. Når kommunene rapporterer selv til eget 

politisk nivå er dette fulgt av en årsberetning (som også er delvis standardisert) og en fri årsmelding 

om resultatrapportering. Når BDO peker på at Gildeskål kommune har høy gjeld er det riktig. Når 

Gildeskål kommune selv rapporterer om sin gjeld deles gjelden opp i hva som er til investering i og 

utenfor selvkostområdene. Da fremkommer risikoen ved gjelden på en annen måte i og med at det 

rapporteres hvor mye gjeld (renter og avdrag) som betales av andre enn kommunen selv. Siden 

Gildeskål kommune har så stor andel gjeld innenfor selvkostområdet oppfattes gjeldsnivået som 

komfortabelt, selv om gjelden er høy og dermed slår negativt ut i sammenligninger. 

Når BDO viser at Gildeskål kommune har et høyt vedlikeholdsetterslep er det riktig. Rådmannen har 

orientert over om den desentraliserte tjenestestrukturen og den krever mange m² som fører til mye 

vedlikehold og også manglende vedlikehold. Ved endring av tjenestestrukturen blir også 

vedlikeholdsetterslepet endret. 

Gildeskål har betydelig finanskapital og har 165 000kr i fond per innbygger, mens Bodø har 9 596 kr i 

fond per innbygger. 

Gildeskål kommune har innbyggervekst og ligger foran SSBs prognoser. Gildeskål kommune har en 

økonomi som finansierer et absolutt akseptabelt tjenestenivå med gode kvaliteter. Prognosene for 

fremtiden, også hensyntatt nytt inntektssystem, tilsier at Gildeskål kommune har økonomisk soliditet 

til å stå alene. 
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6. Valgfrihet 
 

Innbyggerne vil i større grad kreve flere valgalternativer innenfor tjenestene. Større kommuner kan 

tilby en større bredde i tilbudet til sine innbyggere, som vil være vanskelig å tilby i små kommuner. 

(Ekspertutvalget des14).  

 

Rådmannens vurdering: 

Innbyggernes valgfrihet er nært knyttet opp til kommunens driftsøkonomi. Jo bedre økonomisk 

grunnlag jo større muligheter for å tilby mangfold innen tjenesteområdene. Gildeskål kommune har 

presset driftsøkonomien helt ned på et minimum. De tjenestene som leveres er i tråd med det som er 

lovpålagt og knapt noe mer enn det på de fleste områder. Da sier det seg selv at valgfriheten er 

begrenset.  

 

BDOs vurdering: 

BDO har behandlet dette kriteriet i sluttrapporten særlig kap. 6 og i delutredning B kap. 3 Når BDO i 

de samme kapitlene også omtaler mulighetene for stordriftsfordeler og effektivisering finner de at det 

ikke er sannsynlig å oppnå. Men BDO mener at der man ikke kan oppnå stordriftsfordel kan det være 

at man kan øke valgfriheten gjennom en kommunesammenslåing. Dette fordi en større enhet har mer å 

kjøre med og grunnlag for å etablere nye tilbud som måtte bli etterspurt bedre enn de små tidligere 

kommunene hver for seg. 

 

Delkonklusjon kriteriet valgfrihet 

Det å møte valgfrihet gjennom å tilby et større mangfold/bredde på tjenestetilbudet er antakelig bare et 

spørsmål om kapasitet og ressurser, altså ansatte, kompetanse og penger. I dette perspektivet synes det 

åpenbart at jo større kommunen er, jo større muligheter har den til å tilby et slikt mangfold som gir 

innbyggerne valgfrihet. Gildeskål kommune vil neppe kunne tilby noen særlig grad av valgfrihet, selv 

om det alltid vil kunne tilbys noen varianter og tilpasninger for den enkelte innenfor det tjenestenivået 

man allerede har. Dersom valgfrihet er et sentralt kriterium vil ikke Gildeskål kunne oppfylle dette ved 

å stå alene. 
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7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
 

Kommunene må ha en inndeling som er mest mulig funksjonell for de områder det er nødvendig å se i 

sammenheng for å sikre helhetlige løsninger, særlig på areal- og transportområdet. De siste tiårene 

har det vært en vedvarende regional integrasjon gjennom pendling og tettstedsutvikling, slik at 

kommunene i stadig mindre grad utgjør en funksjonell enhet. Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i 

byområder gjør behovet for mer funksjonelle samfunnsutviklingsområder at kommunene bør vurdere 

sammenslåing. Erfaring tilsier at kommunene hver for seg har sterke insentiver for å ivareta egne 

behov og at de felles løsningene ikke blir optimale, verken i planleggingen eller i implementeringen av 

planene. I mindre sentrale strøk vil kriterier som kapasitet og kompetanse om samfunnsutvikling være 

viktigere når kommunesammenslåing skal vurderes. (Ekspertutvalget des14) 

 

Rådmannens vurdering: 

Det har over mange år vært en klar trend at folk søker til byer og sentrale strøk. Dette er ikke spesielt 

for Norge, men gjelder hele Europa.  Det finnes oversikter over det som er kalt felles bo, -arbeids, - og 

serviceregioner (BAS-region). I mange deler av Norge er det ikke noe klart skille i praksis mellom 

kommuner i dette perspektivet. Tar man for seg områdene rundt Oslofjorden ser man dette ganske 

tydelig. Men når vi kommer til Salten, er situasjonen annerledes. Her er det også laget oversikt over 

BA/BAS- regioner. Men de geografiske forholdene gjør at det ikke er like åpenbart at dette er en 

fornuftig regiontenking. NIBR (2013) har plassert Gildeskål og Bodø i en BA region, samme som 

forrige vurdering i 2002. Deler av Gildeskål kan sies å inngå i en felles bo og arbeidsmarkedsregion 

(BA region) med Bodø. Men for deler av kommunen blir det kunstig å hevde dette når reisetid tas med 

i vurderingen. At folk i Gildeskål i stor grad benytter servicefunksjoner i Bodø er mer et uttrykk for at 

det er der dette finnes og folk har over tid vent seg til og akseptert reisetiden.  

 

Gildeskål kommune er meget opptatt av bomiljø, boligutvikling og næringsutvikling og legger til rette 

for etableringer av boliger og ny næring. Gitt at samferdselsspørsmålet blir løst, kan man tenke seg at 

en ny storkommune vil utvikle boligområder i Gildeskål fordi det rett og slett ikke er plass til alt i 

byen eller det ønskelig med flere boliger i mer landlige og sjø nære områder. Med de geografiske 

utfordringene som er, blir det vanskelig å mene noe kvalifisert om dette vil bli bedre i en ny 

storkommune. Gildeskål kommune grenser til en bykommune men ikke til et byområde, til det er det 

for mye fjell og hav i mellom som skaper praktiske reiseutfordringer. Uten at gjøres konkrete politiske 

grep kan man ikke betrakte Gildeskål og Bodø som en funksjonell samfunnsutviklingsenhet.  

 

Gildeskål kommune har gode rutiner på arbeidet med samfunnsplanlegging. Kommunen er ajour og i 

avslutningsfasen på ny kommuneplanen, både arealdelen og samfunnsdelen. I drøftingen av dette 

kriteriet er det interessant å merke seg at årsaken til at kommunen nå er forsinket, er at Nordland 

fylkeskommune ikke har kapasitet til å overholde de fastsatt frister, men har bedt om betydelig 

forlengelse av fristen. Ingen andre høringsinstanser hadde behov for det. En av årsakene til at 

Gildeskål er ajour med sitt planverk er smådriftsfordelen.  Kommunen har en liten organisasjon som 

raskt kan snu seg rundt. Det er betydelig lokalkunnskap hos saksbehandlerne og befaringer 

gjennomføres raskt og effektiv med minimal tidsbruk. Kontakten med grunneierne er meget god og 

bidrar til gode løsninger for alle parter. 

 

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig både for båt og buss tilbudet. En kommunesammenslåing vil 

ikke påvirke dette uten videre i og med at fylkeskommunen ikke blir berørt om Gildeskål kommune 

slår seg sammen med Bodø. Men man kan tenke seg at «gamle» Gildeskål ville få større tyngde i 

samtaler om samferdselstilbudet med fylkeskommunen om det var Bodø med sine innbyggere som 

snakket og ikke Gildeskål alene som nå. 
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BDOs vurdering: 

BDO behandler dette kriteriet i sluttrapporten og i delutredning A kap. 5 og 6 og i delutredning C kap. 

2. BDO har ikke dette kriteriet spesifikt vurdert. Men de henviser til betydningen av helhetlig 

samfunnsplanlegging flere steder i sine delutredninger når de kommenterer næringsutvikling, 

samferdsel, arbeidspendling, rekruttering og å beholde kompetanse. BDOs utgangspunkt er at store 

enheter bedre kan ivareta større og mer regionale oppgaver bedre enn kommunene hver for seg. Større 

fagmiljøer vil lettere kunne skaffe seg nødvendig kompetanse og drive faglig utvikling. Dette har 

betydning for en helhetlig samfunnsutvikling. BDO henviser til de beskrevne BA/BAS regionene både 

fra NIBR og også fra NORUT 2013. BDO påpeker at integrasjonen mellom mange kommuner (NIBR 

inndelingen) er svak siden kommunen selv er egen BA-region. I denne inndelingen er Gildeskål og 

Bodø en BA-region. 

 

Delkonklusjon funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

At Gildeskål kommune og Bodø kommune ikke utgjør noen særlig reell BAS region er et 2016 

faktum. I et 30-40 års perspektiv kan man tenke seg at dette blir annerledes. Om Bodø utvikler seg 

østover mot Tverlandet og sør mot Saltstraumen og det her blir utbygd flere servicefunksjoner med 

tilhørende arbeidsplasser endres dette. De nordøstlige delene av Gildeskål vil da kunne ha en nærmere 

tilknytning rent praktisk til denne delen av Bodø. Det viktige spørsmålet blir da om en 

kommunesammenslåing vil kunne fremskynde en slik utvikling. Til tross for dette vil store deler av 

Gildeskål fortsatt ha de samme avstandsutfordringene selv om de vil bli noe mindre. 

På plansiden og ikke minst kapasitet, er det fortsatt ikke noen entydig løsning med en ny 

storkommune. Smådriftsfordelen gir en effektivitet som ikke like lett blir tatt vare på i en ny 

storkommune. Det er også usikkert om en ny storkommune vil avhjelpe manglende kapasitet i 

Nordland fylkeskommune slik at de blir i stand til å overholde fristene som settes i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet. Den nye storkommunen vil ha det samme arealet som de gamle sammenslåtte 

kommunene med de samme problemstillingene.  

Rådmannen ser ingen kapasitet eller kompetansemessige grunner til at en kommunesammenslåing 

skulle gi en bedret situasjon for Gildeskål kommune på dette området. Gitt en regional utvikling som 

beskrevet over og at Gildeskål kommunes innlemming i en ny storkommune kan påvirke utviklingen 

og kanskje få fart på utviklingen, ikke minst innen samferdsel, så vil en kommunesammenslåing i et 

30-40 års perspektiv være positivt. 
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8. Høy politisk deltakelse 
 

Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med valgmuligheter både i forbindelse med 

stemmegivningen og at innbyggerne har mulighet til å få sin stemme hørt mellom valgene. Større 

kommuner legger i dag i større grad til rette for deltakelse mellom valgene, og de har oftere ulike 

former for medvirkningsorgan. På noen indikatorer scorer de minste kommunene høyest – 

valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de minste kommunene og flere innbyggere i små kommuner 

har vært i kontakt med ordfører enn i større kommuner. Men analyser viser at for noen av disse 

indikatorene har resultatet mer å gjøre med kjennetegn ved innbyggerne enn at kommunen er liten. 

(Ekspertutvalget des14) 

 

Rådmannens vurdering: 

Det er lagt til rette for et aktivt lokaldemokrati i Gildeskål. Det er 7 lokalutvalg i kommunen. Dette 

sikrer en bred politisk medvirkning på kretsnivå. Disse utvalgene har en grunnfinansiering med et 

fastbeløp likt for hvert utvalg og i tillegg et beløp per innbygger. Lederen av hvert lokalutvalg har i 

tillegg en godtgjørelse på 0,6 % av ordførers godtgjørelse. Overføringen til lokalutvalgene er et 

investeringstilskudd som skal benyttes til ulike nærmiljøtiltak som lokalutvalget ønsker å få 

gjennomført. Lokalutvalgene deltar ellers med innspill til kommunes planarbeid. 

I større prinsipielle saker har kommunen gjennomført folkemøter på skolene. Dette har vært 

kommuneplaner og omorganiseringssaker innen helse/omsorg og skole. Politikere og administrasjonen 

blir invitert til møter i lokalutvalgene for å orientere om ulike saker utvalgene har på dagsorden. 

Ved kommunestyremøter kan innbyggerne komme og stille spørsmål og ellers kommentere saker de 

siste 30 minuttene før kommunestyremøtet starter.  

Alle utvalg utgått av kommunestyret støttes med sekretærbistand og det stilles møterom til disposisjon. 

Dette inkluderer utvalg som ungdomsråd, råd for funksjonshemmede, eldreråd osv. Alle disse 

utvalgene blir også invitert til å uttale seg i saker. 

Det er lav terskel for å ta kontakt med den politiske ledelsen i kommunen. Ordfører, varaordfører og 

formannskapets medlemmer, samt utvalgsledere har ofte og god kontakt med innbyggerne. 

Valgdeltakelsen ved kommunevalg i Gildeskål er høyere enn landsgjennomsnittet de siste tre valg. I 

2007 var den 3,6 % høyere, i 2009 3,3 % høyere og i 2015 4,4 % høyere enn landsgjennomsnittet. Ved 

Stortingsvalg ligger valgdeltakelsen ca. 2,8 % under landsgjennomsnittet ved de to siste valg. 

Gildeskåls innbyggere er forøvrig engasjert i en rekke lag og foreninger som også kommer med 

innspill til politikken i Gildeskål. De senere årene har det også vært en merkbar økning i aktiviteten på 

sosiale medier. Spesielt facebook som har mange ulike grupper der folk kommer med synspunkter. 

 

BDOs vurdering: 

BDO behandler dette spørsmålet i sin delrapport D under pkt. 2. BDOs funn er i samsvar med 

rådmannens vurdering over. BDO peker allikevel på at Gildeskål kommune skiller positivt ut på flere 

områder i forhold til de andre kommunene i Salten.  

 

BDO har vurdert politikernes kompetanse. De peker på en komplisert politisk hverdag der politikerne 

skal forholde seg til en rekke lover og regler og at kompetansen i mange tilfeller ikke strekker til. De 

mener at dette løses ved at man frikjøper politikere slik at de får bedre tid til å sette seg inn i saker og 

regelverket rundt dem. 
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Delkonklusjon høy politisk deltakelse 

Det er lagt til rette for et aktivt lokaldemokrati i Gildeskål. Vår konklusjon er at dette fungerer og at 

det er et lokalpolitisk engasjement. Det er få saker som ikke vedtas enstemmig i kommunestyret. Det 

er heller ikke registrert noen lovlighetsklager på politiske vedtak. BDOs påstand om manglende 

politisk kompetanse som et problem deles ikke. En analyse av bakgrunnen til politikere i Gildeskål vil 

vise en variert yrkessammensetning og bred kompetanse både i kommunestyret og i utvalgene. Ved 

kommunevalg rekrutteres det nærmere 30 % nye representanter. Dette sikrer fornyelse samtidig som 

kompetanse opprettholdes og overføres til nye representanter. I hovedutvalgene er det også 

medlemmer uten eget sete i kommunestyret, dette bidrar til rekruttering inn i politikken. Sakslistene 

fra lokalutvalgene viser at de både tar opp saker som er til behandling i kommunestyret og egne helt 

lokale saker for kretsen. 

Politisk deltakelse anses ikke å være noen utfordring dersom Gildeskål kommune velger å stå alene  



Kommunereform – Gildeskål kommune 0-alternativet Side 21 
 

9. Lokal politisk styring 
 

Det er avgjørende for lokal politisk styring at den kommunale administrasjonen har nødvendig 

kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Kommunene bør 

ha mulighet for en hensiktsmessig lokal organisering og prioritering, og ikke være nødt til å 

organisere sin tjenesteproduksjon i interkommunale ordninger for å levere lovpålagte 

velferdstjenester. (Ekspertutvalget des14) 

 

Rådmannens vurdering: 

Gildeskål kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeid. Disse er i det vesentlige en følge av 

kommunens deltakelse i Salten regionråd. Kommunene har i samarbeid utviklet disse områdene og det 

er etablert styringssystemer som sikrer politisk styring, dog ikke direkte fra eget kommunestyret. 

Barnevern, et område mange kommuner samarbeider om, men som Gildeskål kommune håndterer på 

egen hånd meg egne ansatte, er det heller ikke registrert avvik, klager eller pålegg fra fylkesmannen. 

 

Gildeskål kommune har et omfattende delegasjonssystem. Det er registrert få, om noen, klager på 

vedtak fattet av administrasjonen etter fullmakt. Det er heller ikke registrert lovlighetsklager eller 

klager på vedtak fattet av utvalg etter fullmakt. Det er svært sjelden at et saksfremlegg blir returnert til 

administrasjonen for ytterligere utredning i den politiske behandlingen. Når det har skjedd har dette 

vært knyttet til nye opplysninger eller politisk ønske om å behandle flere saker samtidig eller i 

sammenheng. Saksutredninger er ikke returnert på grunn av manglende faglighet i utredningen. 

 

BDOs vurdering: 

BDO behandler dette spørsmålet i sin delrapport D under pkt. 2. BDO drøfter det demokratiske 

problem rundt deltakelse i interkommunale samarbeid og rekruttering til styreverv i samarbeidene. 

BDO påpeker innbyggernes reduserte mulighet til å stille politikerne til ansvar når det etter BDOs 

oppfatning ikke her helt tydelig hvem som har ansvaret. BDO mener dette er et større problem for de 

minste kommunene, som Gildeskål, og at det kan løses ved kommunesammenslåing. Ved en 

kommunesammenslåing vil behovet for interkommunalt samarbeid bli redusert. 

 

Delkonklusjon lokal politisk styring: 

Interkommunalt samarbeid reduserer både demokratisk innsyn og kontroll. Når vi ser på hvilke 

samarbeid Gildeskål kommune deltar i mener rådmannen at dette ikke er noe stort problem. Dels fordi 

samarbeidenes aktivitet er service og tjenesterettet, som renovasjon, og dels fordi styringssystemene 

som Salten regionråd har utviklet sikrer både styring og rapportering fra virksomhetene til politisk 

nivå. 

 

Dersom Gildeskål kommune velger å stå alene i fremtiden er det ikke forhold i dag som tilsier at 

kommune vil måtte øke deltakelsen i interkommunale samarbeid. Vi mener at Gildeskål kommune har 

reell politisk og administrativ kontroll på alle de lovpålagte oppgavene kommune har ansvaret for. 
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10. Lokal identitet 
 

Det er etter utvalgets vurdering to dimensjoner som spiller inn på dette området, og som kommunene 

bør vurdere i spørsmålet om sammenslåing: opplevd tilknytning til et område og felles identitet med 

andre områder. Antakelsen om at noe av dagens nærhet vil forsvinne ved større kommuner, enten det 

gjelder til kommunehuset, lokalpolitikerne eller tjenester, vil med stor sannsynlighet bli opplevd som 

problematisk og utfordrende av de berørte innbyggerne. En slik opplevelse vil kunne bli forsterket 

dersom dagens politiske og administrative system ikke tilpasses nye forutsetninger. Resultatet vil 

kunne bli et svekket lokalt demokrati. Utvalget tar også som utgangspunkt at det vil være lettere å 

gjennomføre sammenslåinger med kommuner som i stor grad opplever å ha interkommunal identitet, 

enn mellom kommuner som ikke har det. (Ekspertutvalget des14) 

 

Rådmannens vurdering: 

Gildeskål kommunestyret har vedtatt at det er Bodø som er den kommunen det er aktuelt å slå seg 

sammen med, om kommunen skal slå seg sammen med en annen kommune. Det er et naturlig 

synspunkt som kommer frem i vedtaket. Bodø er byen for Gildeskålfolket. Det er her flyplassen, 

jernbanen og de store kjøpesentrene ligger. De siste årene har også kulturhuset Stormen og det nye 

biblioteket kommet til.  

 

Men når vi ser på Gildeskål med sine fem bygder så blir bildet litt mer nyansert. Storvik, sør i 

kommunen, har nok sin sterkeste tilknytning sørover til Meløy og Ørnes. Det er også mange 

dagpendlere til Meløy kommune herfra. Arnøyene nord-vest i kommunen har hurtigbåtforbindelse 

direkte til Bodø og mange Arnøyværinger føler tilknytning til Bodø mer enn til Inndyr, kommunens 

senter. Nygårdsjøen nord-øst i kommunen ligger sør for Saltstraumen og Tverlandet og er den delen av 

kommunen som har kortest vei inn til Bodø ca. en time med bil. Dette gjør det reelt mulig å dagpendle 

på jobb i Bodø og ellers reise til byen på kveldsbesøk. 

 

Gildeskålsamfunnet er veldig stolt av egen historie. Ofte trekkes både Elias Blix og middelalderkirken 

frem. Felles historie skaper identitet og når det kommer til stykket er innbyggerne stolte av å være fra 

Gildeskål. Avisa Nordland har også omtalt Gildeskål kommune som «tøffingen i Salten». Det var ikke 

uten grunn, kommunen er på mange områder tøffere og setter i gang ting andre kommuner ikke en 

gang tenker på. Det skaper identitet hos innbyggerne.  

 

Samtidig er det også hver bygd for seg. Det kommer til utrykk ved at det skoler og barnehager i alle 

bygdene, eldreomsorgen er nesten tilsvarende desentralisert. Alle bygder skal ha det likt, med like mye 

asfalt og gatelys osv.  

 

Gildeskål har nesten 3 ganger så mange lag og foreninger per 1000 innbyggere som Bodø (BDO C 

4.2). Dette kan være et uttrykk for sterk lokal identitet og interesse for nærmiljøet. 

 

BDOs vurdering: 
BDO behandler dette kriteriet mer generelt i sin utredning både i sluttrapporten og i delutredning D 

kap. 2 og 3 om valg og lokalutvalg og bruk av disse. BDO beskriver muligheter for lokalpolitisk 

deltakelse og påvirkning. BDO sier noe om hvilke muligheter det kan være for å gi et 

kommunedelsutvalg reelle arbeidsoppgaver og myndighet i styringen av «den gamle kommunen» i 

den nye kommunen. I sluttrapporten blir dette behandlet flere steder under hvert av 

sammenslåingsalternativene.  
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Delkonklusjon lokal identitet: 

Det er mange tegn i Gildeskålsamfunnet som peker på sterk lokal identitet. Det er høy valgdeltakelse, 

et betydelig antall lag og foreninger og lokalutvalg i hver bygd. Det er både små og store 

arrangementer av ulik art rundt omkring i kommunen. Disse arrangementene samler til dels svært 

mange mennesker og det er et stort antall frivillige som bidrar til at dette kan gjennomføres. Selv om 

deler av kommunen har en naturlig tilknytning til Meløy kommune i sør, er det allikevel rådmannens 

oppfatning at de fleste i Gildeskål kommune føler en tilknytning til Bodø. Det er ikke grunn til å tro at 

det lokale engasjementet blir borte om kommunen slår seg sammen med Bodø kommune. Om det 

skulle påvirkes er det naturlig å peke på valgdeltakelsen som erfaringsmessig er lavere i større 

kommuner. På den annen side vil en intensjonsavtale kunne si noe om hvilken rolle 

kommunedels/lokalutvalgene skal ha i den nye kommunen Dette kan igjen påvirke interessen lokalt 

for deltakelse på flere områder. 

I spørsmålet om nærhet til tjenester er det ikke sannsynlig at innbyggerne vil merke noen endringer 

ved en kommunesammenslåing. Geografien og avstandene gjør at tjenester blir levert som nå i 

overskuelig fremtid også ved en sammenslåing. Dette er også et sentralt pkt. i BDOs vurdering. Det er 

derfor ikke noen grunn til å frykte at dette skal skape noen utfordringer for innbyggerne i spørsmålet 

om sammenslåing eller ikke. 
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11. Nye oppgaver 
 

Regjeringen har fremmet Stortingsmelding nr. 14 (2014-2015) om nye oppgaver til større kommuner. 

Meldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver kommunene kan få ansvaret for. Meldingen varsler 

en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene. 

De største kommunene kan også få ansvaret for videregående skoler og kollektivtransport. Det legges 

vekt opp til i meldingen at kommunene generelt skal få større frihet fra statlig styring. Midler som i 

dag kanaliseres til fylkeskommunen vil således bli kanalisert til de kommunene som ønsker og ivareta 

disse funksjonene på et desentralisert plan. 

Arbeidsrettede tiltak 
Ansvaret for finansieringen og forvaltningen av VTA og VTO utredes nærmere med sikte på 

overføring til kommunene. 

Hjelpemidler 
Ansvaret for hjelpemidler til varige behov kan overføres til kommuner på 15 000-20 000 innbyggere. 

Arbeids- og utdanningsreiser 
Ordningen med Arbeids- og utdanningsreiser kan overføres fra Arbeids- og velferdsetaten til større 

kommuner 

Tannhelsetjenesten 
Allmenntannhelsetjenesten, spesialisttannhelsetjenesten og fylkeskommunenes ansvar etter 

tannhelsetjenesteloven overføres til større og mer robuste kommuner 

Habilitering og rehabilitering 
Større kommuner kan få et større ansvar for rehabiliteringstjenester som i dag ivaretas av 

spesialisthelsetjenesten. Det skal utredes nærmere hvilke oppgaver innenfor rehabiliteringsfeltet 

kommunene skal få et større ansvar for, samt i hvilken form en slik ansvarsendring skal skje. 

Psykisk helse – distriktspsykiatriske sentre, DPS 
Departementet foreslår å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for DPS til 

kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Formålet med forsøksordningen vil være å 

undersøke om et kommunalt ansvar for tjenesten kan bidra til et bedre og mer helhetlig tilbud til 

brukerne. DPS er, og vil i forsøket fortsatt være, en spesialisthelsetjeneste. Det kommunale 

driftsansvaret skal utøves etter avtale med RHF, som fortsatt vil inneha det lovbestemte sørge-for 

ansvaret. 

Notarius publicus’ vigsler og notarialbekreftelser 
Departementet mener at tingrettenes og Oslo byfogdembetes myndighet til å forestå vigsler kan 

overføres til kommunene. Kommunene kan også gis notarialmyndighet til å bekrefte underskrifter på 

dokumenter og bekrefte rett kopi, i tillegg til de andre notarius publicusmyndighetene. 

Klima- og miljøforvaltning 
Forvaltning av små verneområder etter naturmangfoldloven § 62 kan overføres til større kommuner. 

Fylkeskommunens myndighet etter innlandsfiskeforskriften § 2 tredje ledd kan overføres til større 

kommuner. Fylkeskommunens myndighet til å fastsette utvidet jakttid for enkelte 

fremmede/introduserte arter etter § 2 i forskrift om jakt- og fangsttider og hvor det i liten grad er 

nødvendig å ta hensyn til regional utbredelse, kan overføres til større kommuner. Myndighet til å gi 

utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11 når det gjelder grønnsaksvaskerier og til å behandle 
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saker vedrørende støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller kan overføres til større 

kommuner. 

Det boligsosiale området – tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til, tilpasning av 
bolig 
Departementet foreslår at midlene til tilskudd til etablering og den personrettede delen av tilskudd til 

tilpasning innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Forslaget om å overføre tilskuddene 

innebærer at statens administrasjon bortfaller. Husbanken har i dag oppgaver med blant annet å fordele 

tilskuddsmidlene mellom kommunene, og med rapportering og kontroll av bruken av midlene. Disse 

oppgavene vil falle bort, slik at det kan frigjøres ressurser til andre viktige oppgaver i Husbanken. 

Husbanken skal fortsatt ha en rolle som veileder overfor kommunene på det boligsosiale området. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmehaller kan overføres til kommunene. 

Tilskudd til frivilligsentraler 
Det vil være hensiktsmessig å overføre ansvaret for å gi tilskudd til frivilligsentraler til kommunene. 

Videregående opplæring 
De fleste kommuner vil også etter kommunereformen være for små til å kunne ivareta ansvaret for 

videregående opplæring uten omfattende interkommunalt samarbeid. Departementet mener derfor at 

ansvaret for videregående opplæring ikke kan overføres til kommunene generelt. Ansvaret for 

videregående opplæring kan overføres til de største kommunene. 

Skoleskyss 
Regjeringen foreslår at ansvaret for skoleskyssen kan overføres til kommuner som overtar ansvaret for 

videregående opplæring og kollektivtransport. 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
Forvaltningen av utvalgte kulturlandskap i jordbruket kan overføres fra fylkesmannen til kommunene. 

Tilskudd til verdensarvområdene 
Forvaltningen av tilskudd til verdensarvområdene kan overføres fra fylkesmannen til kommunene. 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
Forvaltningen av tilskudd til veibygging og til drift med taubane kan overføres fra fylkesmannen til 

kommunene 

Tilskudd til tiltak i beiteområder 
Med større kommuner og generelt bedre landbruksfaglig kompetanse foreslår departementet at 

forvaltningsansvaret for ordningen kan overføres fra fylkesmannen til kommunene. 

Kollektivtransport 
Det fylkeskommunale ansvaret for kollektivtransporten, inkludert TT-ordningen, kan overføres til de 

største kommunene. Forutsetningene for at en kommune skal ha ansvar for kollektivtransporten er at 

kommunen omfatter et område som utgjør en felles bolig-, arbeids- og serviceregion (geografisk 

funksjonelt område) og som har et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi befolkningen et ønsket 

kollektivtransporttilbud innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad. Ansvaret for skoleskyss 

kan overføres til kommuner som overtar ansvaret for videregående opplæring og kollektivtransport. 

Lokal nærings- og samfunnsutvikling 
Når utredninger og et sammenstilt kunnskapsgrunnlag foreligger, vil det utgjøre et grunnlag for å 

vurdere om det er behov for å klargjøre og styrke kommunenes rolle knyttet til lokal nærings- og 

samfunnsutvikling. Regjeringen vil følge opp dette spørsmålet i proposisjonen om nye oppgaver til 

større kommuner som planlegges fremmet for Stortinget i vårsesjonen 2017. 
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Delkonklusjon nye oppgaver 

Ekspertutvalgets rapport drøfter også disse mulighetene og sier noe om hvor stor en kommune (antall 

innbyggere) bør være før den kan få ansvaret for ulike oppgaver. Ekspertutvalget synes å lande på at 

antall innbyggere må være 15 000- 20 000 for at en kommune skal kunne overta de fleste oppgavene 

som nevnes. Det betyr at det vil være få oppgaver Gildeskål kan vente å få overført om kommunen 

velger å stå alene. Ved en kommunesammenslåing, som altså vil være med Bodø, kan det påregnes at 

nye oppgaver kommer til.  

Foreløpig er det uklart hvordan slike nye oppgaver skal finansieres. Dette spørsmålet har bare 

betydning for Gildeskålsamfunnet i en eventuell ny sammenslått kommune. Manglende finansiering 

av nye oppgaver vil kunne påvirke tjenestetilbudet til innbyggerne i «gamle» Gildeskål kommune. 

Dersom kommunen velger å stå alene er det ikke sannsynlig at kommune får tilført nye oppgaver av 

noe særlig omfang. Det er derfor ikke sannsynlig at det kommer nye oppgaver som vil påføre 

kommunen hverken utgifter eller utfordringer knyttet til å skaffe relevant kompetanse. 
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12. Konklusjon 
 

Gildeskål kommune skal ta en beslutning om den vil stå alene inn i fremtiden og dette i et 30-40 års 

perspektiv. Rådmannens vurdering er at alle kriteriene som legges til grunn for å vurdere dette fra 

ekspertutvalgets side ikke er like viktige når kommunestyret skal avgjøre spørsmålet. Etter 

rådmannens syn er det disse kriteriene som må tillegges den avgjørende vekt: 

1. 5 økonomisk soliditet 

2. 2 relevant kompetanse 

3. 1 tilstrekkelig kapasitet 

De øvrige kriteriene er også viktige, men her har kommunen stor påvirkningskraft selv. Det er derfor 

nært knyttet til den politiske viljen lokalt til faktisk å gjøre de grep som skal til for å bestå som liten 

kommune og utvikle denne rollen i en regional sammenheng. 

Økonomisk soliditet:  

Gildeskål kommune har innbyggervekst og ligger foran SSBs prognoser. Kommune har finansielle 

muskler til både å drive aktiv næringsutvikling og foreta store investeringer langt inn i fremtiden. 

Gildeskål kommune har en økonomi som finansierer et absolutt akseptabelt tjenestenivå med gode 

kvaliteter. Det er mulig, med politiske grep, å stramme opp driften gjennom strukturelle endringer. 

Dette er endringer som er utredet allerede, men ikke gjennomført. Prognosene for fremtiden, også 

hensyntatt nytt inntektssystem, tilsier at Gildeskål kommune har økonomisk soliditet til å stå alene. 

 

Relevant kompetanse:  

Gildeskål kommune er rimelig ajour med alt pliktig planverk inkludert kommuneplanen. Rollen som 

samfunnsutvikler er godt i varetatt. Det fremlegges gode beslutningsgrunnlag for politisk behandling. 

Kommunen klarer også i de fleste tilfeller å tiltrekke seg relevant kompetanse. Men kommunen kan 

ikke vente å utvikle større fagmiljøer på alle områder.  Administrative ressurser er samtidig et politisk 

spørsmål og ressursen kan raskt bedres dersom politikken ønsker å styrke denne. Kommunen har 

relevant kompetanse til å møte fremtiden som egen kommune. 

 

Tilstrekkelig kapasitet: Rådmannen mener at utfordringene på kapasiteten er et resultat av politikken 

de senere årene. Kommunen har den nødvendige kapasitet, men den er knapp, og ting tar i noen 

sammenhenger lenger tid enn ønskelig. Det betyr at situasjonen kan endres ved en annen og ny 

politisk prioritering. Ved å opprettholde viktige kommunale samarbeid og kjøp av tjenester som i dag 

vil kommunen kunne stå alene dersom det er politisk vilje til å prioritere administrative ressurser for å 

opprettholde en tilstrekkelig kapasitet til å løse oppgavene på en effektiv og god måte i et lengre 

perspektiv. 

 

Dersom kommunen velger å stå alene er det ikke sannsynlig at kommune får tilført nye oppgaver av 

noe særlig omfang. Det er derfor ikke sannsynlig at det kommer nye oppgaver som vil påføre 

kommunen hverken utgifter eller utfordringer knyttet til å skaffe relevant kompetanse. 

Gildeskål kommune kan fortsette inn i fremtiden som selvstendig kommune. Dersom man velger å 

gjøre det betyr det at kommunen i det alt vesentlige fortsetter som nå. Det betyr samtidig at man velger 

bort å være en del av en større kraft, som en storkommune vil være, og gjennom en storkommune 

bidra til en utvikling vi i dag ikke kjenner betydningen av. 
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