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INNLEDNING 
 
 
For å kunne utarbeide en Kommuneplan (Samfunnsdel + Arealdel) med Planstrategi, skal det ut ifra 
kommunens plansystem, jf fig nedenfor, først utarbeides et Kunnskapsgrunnlag som viser 
kommunens utviklingstrekk og utfordringer.   
 
 
Gildeskål kommunes plansystem (ref. Utviklingskompetanse AS) 

 
 

 

Forenklet plankretsløp (ref. Gildeskål kommune) 

 

Vedtatt Kommuneplan (01.03.16) med Planstrategi (22.06.16) bygger på et Kunnskapsgrunnlag,  
ikke i form av et eget dokument, men basert på ulike delutredninger utarbeidet gjennom de siste år.  

Kunnskapsgrunnlag/ 

Utfordring 
Mål og strategier 

Plan- og 
utviklingsbehov 

Gjennomføring og  
evaluering 
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2016 er første året hvor kommunen tar i bruk dette plansystemet aktivt og systematisk, og dette året 
vil bli brukt til å danne en plattform hvor de ulike delene og sammenhengen mellom disse kommer 
på plass. 
  
I bunn for alt planarbeid ligger et Kunnskapsgrunnlag basert på utviklingstrekk og utfordringer i 
samfunn og kommuneorganisasjon. Kunnskapsgrunnlaget skal samle nåværende kunnskap om 
Gildeskålsamfunnet, med fokus på å beskrive karakteristiske utviklingstrekk. 
 
Gjennom å gi en samlet beskrivelse av kommunens utviklingstrekk og utfordringer i ett dokument, 
fremfor i flere frem til nå, gis kommunen en mulighet til å utforme øvrige plandokumenter ut fra et 
felles omforent utgangspunkt. Det vil effektivisere og forenkle plan- og utviklingsarbeidet og sikre en 
helhetlig sammenheng. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å vurdere planbehovet i valgperioden og 
må tilpasses dette formålet.     
 
Innholdet i dette dokumentet skal legge til rette for en kunnskapsbasert styring og utvikling av 
kommunen, og inneholder statistikk og fakta-beskrivelser på områder som kommunene skal 
planlegge innenfor. Det må kunne gi målrettet og nyttig informasjon og ikke inneholde mer data enn 
nødvendig. Innholdet vil derfor ikke være uttømmende. 
 
Kommuneplanens overordnede målsetninger og strategier for å nå disse, speiler de utfordringer 
Gildeskålsamfunnet står overfor i årene som kommer. Kommuneplanens Samfunnsdel er bygd opp 
av fire temadeler med tilhørende arealvurdering. Disse er: 
 

1. Befolkning/bosetning og boliger 
2. Levekår - oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) 
3. Verdiskapning og næringsutvikling 
4. Kommuneorganisasjonen - kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft 

  
Kunnskapsgrunnlagets videre oppbygging følger strukturen i Kommuneplanens Samfunnsdel. 
 
De langsiktige utfordringer som kommunesamfunnet står overfor varierer for forskjellige typer 
kommuner. Noen er preget av fraflytting og regional sentralisering, andre av utbyggingspress og 
vekst.  Størrelse og økonomi er sentrale faktorer. Dette innebærer at det vil være stor spennvidde i 
hvilke tema kommunene velger å vektlegge, og omfanget på Kunnskapsgrunnlaget. 
 
Gildeskål kommune har som mål å effektivisere og forenkle planprosessarbeidet i kommunen så 
langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende rammer, og fokuserer på kortfattede og målrettede 
dokumenter som brukes aktivt, med sikte på å være reelle og effektive styringsverktøy for utvikling 
og drift av kommunen.    
 
Kunnskapsgrunnlaget revideres årlig ved behov. Hovedrullering skjer hvert fjerde år i forkant av 
revidering kommunal planstrategi, og samtidig med revidering av oversiktsdokument  
folkehelsesituasjon, neste gang tidlig år 2020. 
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TEMA 1 – BEFOLKNING/BOSETNING OG BOLIGER 
 

Utviklingstrekk og sentrale utfordringer   
 

Befolkningsutvikling  
 

Gildeskål kommunes folkemengde 2008-2016, samt framskriving 2017-2027, pr.1.januar.  
Gjennomsnittet for utviklingen i fylket 2010-2013 lagt til grunn for framskrivning (SSB/NFK) 

 
 
Iflg fremlagte prognoser fra NFK vil Gildeskål oppleve en positiv utvikling i folketall de neste årene, 
fra 2.043 innbyggere pr 01.01.16 til 2.128 pr 01.01.27. I kommuneplanen for 2015-2027 er det satt en 
overordnet målsetting om et innbyggertall på 2.250 i 2027.  
 
NFK ligger litt høyere i sine prognoser enn SSB, da NFK har tatt høyde for regionale forhold. 
Prognosene viser vekst, men at det kan ta noe lengre tid «å komme i mål», med mindre det settes i 
gang målrettede tiltak. Selv om befolkningsprognoser ikke er sikre, kan det slås fast at en eventuell 
vekst vil avhenge av om kommunen faktisk legger til rette for det. 
 
Aldersfordelingen i befolkningen vil ifølge prognosen preges av følgende hovedtrekk frem mot 2027: 
 

 0 åringene faller fra 19 i 2016 til 16 i 2017, og er deretter relativt stabile i perioden. 

 1-5 åringene faller fra 100 i 2016 til 88 i 2017, for så å øke smått og jevnt til 96 i 2027. 

 Antall barn i grunnskolealder 6-15 år går ned fra 223 i 2016 til 212 i 2017, og holder seg 
deretter relativt stabilt i perioden og ender på 209 i 2027.    

 Yrkesaktive, 20-66 år, øker fra 1.164 i 2016 til 1.240 i 2027. Et positivt trekk er at det er 
gruppen i mest fertil alder (20-44) som øker fra 560 (27,4 %) i 2016 til 639 i 2027 (30 %).   

 Gruppen 80-89 år øker fra 104 i 2016 til 132 i 2027, mens andelen over 90 går jevnt ned. 
Det er viktig å merke seg at i gruppen 80 + vil det samlet sett være en jevn nedgang frem 
til 2025.   

 
 
 
   

 
 

Gildeskål 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0 år 12 21 21 19 17 13 11 24 19 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17

1-5 år 90 86 79 98 97 99 102 94 100 88 88 88 93 93 94 95 95 96 96 96

6-12 år 174 163 159 158 155 147 141 145 154 146 153 151 147 149 148 144 144 144 145 148

13-15 år 79 87 91 81 67 71 81 84 69 66 57 61 59 62 62 66 68 67 64 61

16-19 år 123 109 95 98 99 103 100 91 99 89 94 89 82 76 75 77 74 79 81 81

20-44 år 519 517 504 522 535 539 555 538 560 606 605 612 623 627 630 636 638 633 637 639

45-66 år 632 648 643 635 628 626 619 608 604 587 589 592 599 594 593 583 588 591 595 601

67-79 år 245 255 248 248 251 260 261 276 289 299 307 305 305 321 325 337 338 338 333 325

80 - 89 år 136 134 131 128 123 115 120 113 104 110 107 110 109 106 108 109 107 115 123 132

90 år og over 36 33 25 33 28 33 33 41 45 36 34 33 32 30 30 27 31 29 27 28

Sum 2046 2053 1996 2020 2000 2006 2023 2014 2043 2043 2050 2057 2065 2074 2082 2091 2100 2109 2118 2128
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Aldersgruppers tallmessige fordeling, Gildeskål, folkemengde 2008-2016, samt framskriving 2017-
2027 (SSB/ NFK) 

 
 
Ser en på aldersgruppenes % vise andel av total folkemengde i perioden, jf figur nedenfor, er det 
gruppene 67-79 (+27,5 %) og 20-44 (+18,4 %) som øker mest. Gruppene 16-19 (-36,7 %), 6-15 (-20,6 
%) og 90 + (-25,2 %) minker mest. Gruppene 80-89 og 90 + samlet sett, viser en nedgang på -10,6 %. 
Yrkesaktiv alder (20-66) ligger relativt stabilt med en økning på 3,6 % i perioden.    
 
Aldersgruppers % andel, Gildeskål, folkemengde 2008-2016, samt fremskriving 2017-2027 (SSB/NFK) 
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Alderssammensetning  
 

Kjønnsbalanse i aldersgruppen 20-44 år, mest fertil alder, er en sentral faktor mht. fremtidig 
befolkningsvekst og livskraftig utvikling. Gildeskål ligger totalt sett an til en positiv vekst i 
denne gruppen dersom prognosene nås. Tallene i figuren under viser samtidig at det er i 
aldersgruppen 20-44 år ubalansen mellom kjønnene er størst, med langt flere menn (306 
stk) enn kvinner (254 stk). Utfordringen blir å tiltrekke seg flere av disse kvinnene bl.a. ved å 
tilby attraktive arbeidsplasser og muligheter for å bo.    
 
Folkemengde i Gildeskål 1. januar 2016, fordelt etter kjønn og alder (SSB) 

 
    

Innvandring 
 

Innvandring betyr mye for befolkningsutviklingen i Gildeskål kommune.  Kommunen ligger over 
snittet for Nordland fylke (Kilde: NFK). Trolig må en del av fremtidens behov for arbeidskraft dekkes 
gjennom innvandring fra utlandet. Det er derfor viktig å ha fokus på å rekruttere og beholde de 
innvandrerne som kommer for å fortsette den positive befolkningsutviklingen i kommunen. 
 
Gildeskål kommune har de siste årene tatt imot gjennomsnittlig 10 flyktninger årlig. I februar 2015 
inngikk Gildeskål kommune en samarbeidsavtale med Integrerings- og mangfolddirektorat (IMDI). 
Avtalen forplikter Gildeskål kommune til å ta imot 10 voksne flyktninger per år i tre år (2014-2016).  
I tillegg er det basert på erfaringer så langt estimert et gjennomsnittlig årlig mottak på 5 
kvoteflyktninger og 5 personer knyttet til familiegjenforening. Så langt tyder erfaringene på at 
flyktningene blir værende utover de 5 årene kommunen får tilskudd for dem. 
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Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, pr. 1.januar (SSB) 

 
 

Pendling  
 

804 personer har Gildeskål som arbeidssted, av disse var det pr 2015 134 personer som pendlet til 
Gildeskål fra andre kommuner, hovedsakelig fra Bodø og Meløy. I kommunen er det bosatt 928 
yrkesaktive, av disse pendlet 258 personer fra Gildeskål til andre kommuner, hovedsakelig til Bodø, 
Meløy og «resten av landet». 670 personer har Gildeskål både som bosted og arbeidssted. Blant 
pendlerne til Gildeskål er det et potensiale for økt tilflytting. At mange pendler ut og velger å bo i 
Gildeskål, tyder på at kommunen er et attraktivt sted å bo.  
 

Boligpolitikk  
 

Bosettingen i kommunen er fordelt på flere bygder, flest på fastlandet, men også på flere øyer. Størst 
fortetting er det på Inndyr, Nygårdsjøen, Sandhornøy (vest) og Sør-Arnøy.  
 
Eventuell befolkningsvekst vil avhenge av om kommunen faktisk legger til rette for det, bl.a. gjennom 
boligpolitiske tiltak. Dersom det ikke finnes tilgjengelige boliger eller boligtomter til de som ønsker å 
bosette seg i Gildeskål, risikerer kommunen at den potensielle veksten uteblir.  Veksten i gruppen  
20-44 år underbygger dette behovet. 
 
Boligmassen i Gildeskål består i stor grad av eneboliger. I de siste årene har dette endret seg noe. 
 
Boliger, etter bygningstype (SSB) 

 
 
 
 
 

Gildeskål 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Menn Europa unntatt Tyrkia 3 4 5 3 3 3 4 12 16 21 25 34 45 57 68 75 82

Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 10 14 26 32 39

Asia med Tyrkia 3 0 0 0 3 3 0 3 6 6 6 6 6 9 11 16 24

Nord-Amerika 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sør- og Mellom-Amerika 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3

Oseania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kvinner Europa unntatt Tyrkia 11 12 17 14 13 12 14 17 22 25 24 34 40 45 48 52 60

Afrika 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 8 11 20 29 35 36

Asia med Tyrkia 5 5 4 4 6 6 7 8 9 11 12 13 16 24 24 26 32

Nord-Amerika 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sør- og Mellom-Amerika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0

Oseania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 22 24 29 21 25 27 34 49 56 66 70 109 131 175 209 239 276

Gildeskål 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enebolig 1100 1102 1107 941 914 908 922 924 930 938 949

Tomannsbolig 62 62 69 61 56 55 56 58 58 58 58

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 17 17 17 11 11 11 17 17 17 17 20

Boligblokk 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 14

Bygning for bofellesskap 25 25 22 23 23 23 24 37 37 37 36

Andre bygningstyper 17 18 18 19 18 17 36 36 36 37 40

SUM 1221 1224 1233 1056 1025 1017 1058 1075 1081 1090 1117

Andre bygningstyper inkluderer i hovedsak boliger i garasjer, næringsbygninger og andre bygningstyper som ikke er boligbygninger.
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Kommunen har en situasjon med mangel på boliger. Det har i de senere år vist seg et større behov 
for mindre boenheter, både ifm med bosetting av flyktninger, skole-elever på videregående og ved 
rekruttering av nye kommunalt ansatte. For flere vil det å flytte til Gildeskål være noe de gjør på 
prøvebasis, og de ønsker gjerne å leie bolig for en periode før de eventuelt kjøper bolig/tomt. 
Tilbakemeldinger fra bedrifter i kommunen er at mangel på boliger er en utfordring.  
 
Gildeskål har et mål om 2.250 innbyggere i 2027, dette ligger noe over dagens prognoser. Med 
utgangspunkt i befolkningstall pr 01.01.16 (2.043) innebærer dette en gjennomsnittlig økning på ca. 
20 innbyggere pr. år i kommuneplanperioden.  Ut fra et gjennomsnittlig anslag på 3 personer pr 
boenhet tilsier dette ca. 7 boenheter pr år. Av erfaring viser det seg at forholdsvis mange av 
flyktningene og nyrekrutterte ansatte er enslige, samtidig ser vi at boligsosiale behov øker. Antall 
boenheter bør derfor justeres opp til anslagsvis 12-15 pr år. Dette betyr at kommunen for å realisere 
kommuneplanens mål har behov for anslagsvis 120-150 flere boenheter i perioden 2017-2027 for å 
dekke befolkningsvekst og økte boligsosiale behov. Flyktningene vil utgjøre en vesentlig del av denne 
veksten. Med fratrekk for boenheter som planlegges ferdigstilt i privat regi og potensielt kommunalt/ 
privat boligtomtesalg, +/- 40 boenheter/ tomter, ligger kommunen an til et totalt behov på ca. 80-
110 nye boenheter/ tomter i perioden 2017-2027. En gjennomgang på de enkelte brukergrupper 
viser at tallet er reelt og faktabasert ut fra de behov vi ser i dag, og det etterslep av boenheter som 
foreligger særlig mht. flyktninger. I anslagene er det ikke tatt høyde for at noen av våre innbyggere 
årlig faller bort. Dette burde tilsi en viss frigjøring av eneboliger til den yngre garde, men erfarings-
messig viser det seg ofte at disse boenhetene blir værende i familien og isteden benyttes som ferie-/ 
fritidshus.  
 
Kommunen har mange boligtomter for salg, noen byggeklare, en del private tomter ligger og ute. Det 
etterspørres først og fremst byggeklare tomter lokalisert til kommunens tettsteder, særlig på Inndyr.  
 
For å stimulere til privat boligbygging er det viktig at Gildeskål kommune også ser andre muligheter 
enn det rent kommunale tilbudet. Det er derfor sentralt at kommunen har en dialog med private 
aktører inkl Husbanken på dette området.  
 
Kommuneplanens arealdel vektlegger at ny boligbygging fortrinnsvis skal skje med fokus på fortetting 
og nærhet til eksisterende infrastruktur, selv om kommunen også legger opp til å tilrettelegge for 
boligbygging i spredtbygde områder. Det vises forøvrig til Boligpolitisk plan 2016-2027.  
 

Arealer for bolig- og fritidsbebyggelse 
 

Kommuneplanens arealdel (2015-2027) inneholder 10 nye områder for boligbebyggelse på totalt 214 
dekar. Planen har i alt 30 områder for boligbebyggelse med et totalt areal på 830 dekar. 14 av 
områdene skal utbygges gjennom reguleringsplan. Øvrige områder er mindre i areal og kan utvikles 
etter kommuneplanens bestemmelser. I alt vesentlig er nye områder for boligbebyggelse lagt i eller 
nært opp til eksisterende bebyggelse i de ulike kretsene. 
 
Arealdelen inneholder 11 nye områder for fritidsbebyggelse på totalt 223 dekar. Planen har i alt 35 
områder for fritidsbebyggelse, med et totalt areal på 3874 dekar, hvorav 16 av områdene skal 
utbygges gjennom reguleringsplan. Øvrige områder har bestemmelser med maks antall enheter eller 
særlige krav. 
 
Planen inneholder 2 nye LNFR‐områder for spredt boligbebyggelse på totalt 24 dekar. Mange 
områder er redusert etter terreng og arealbehov. Planen har i alt 15 LNFR‐områder for spredt 
boligbebyggelse med et totalareal på 434 dekar. Innenfor disse områdene er det åpnet for 55 
boenheter.  
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Videre inneholder planen 5 nye LNFR‐områder for spredt fritidsbebyggelse på totalt 156 dekar. 
Planen har i alt 36 LNFR‐områder for spredt fritidsbebyggelse med et totalareal på 6243 dekar. 
Innenfor disse områdene er det åpnet for 120 fritidsenheter. Kommuneplanbestemmelser vil blant 
annet ivareta hensynet til jordbruksarealer, skogsmark med høy bonitet og landskapsvirkning ved 
bygging i LNFR‐områdene. 
 
Fylkesmannen påpeker ifm uttalelse til kommunens planstrategi for 2016-2019 pr. 17.06.16, at 
kommunen som grunnlag for neste revisjon av arealdelen vil ha behov for oversikt over allerede 
tilgjengelige tomter til ulike formål, og at dette sett i forhold til sannsynlig og/eller ønsket fremtidig 
utvikling vil være vesentlig for å kunne vurdere behovet for å legge ut nye områder til 
utbyggingsformål. 
 

Infrastruktur og samferdsel  
 

Gildeskål har som overordnet mål å ha en moderne infrastruktur tilpasset behovet til innbyggere, 
fritidsbeboere, næringsliv og tilreisende. Kommunen har de seneste årene gjennomført en betydelig 
oppgradering av infrastruktur gjennom store investeringer i kommunale veier, havner, digital 
infrastruktur (bredbånd og 4G mobilnett), nærings- og boligtomter, næringsutvikling og en betydelig 
oppgradering av vannforsyningen.  
 
Kommunen er avhengig av gode løsninger på vei og sjø bl.a. gjennom bedre kollektivtilbud, både 
internt i kommunen og mellom Gildeskål og Bodø. God kommunikasjon er særs viktig for lokalt 
næringsliv og muligheten for å utvikle nye arbeidsplasser. Kommunikasjon internt i arbeidsregion er 
og viktig for å kunne muliggjøre arbeidspendling med bosted Gildeskål. For å få dette til må det 
jobbes kontinuerlig inn mot regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Med utfordringer knyttet til både trafikksikkerhet og folkehelse bør det satses på økt utbygging av 
gang- og sykkelveier. Dette vil samtidig støtte opp om økt satsing på sykkelturisme. Trafikksikkerhets-
plan ble vedtatt våren 2016, med årlig revidering av tiltaksdel. 
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TEMA 2 - LEVEKÅR - OPPVEKST, KULTUR, HELSE OG FOLKEHELSE 

(INKL. KLIMA OG MILJØ) 
 

Utviklingstrekk og sentrale utfordringer 
 

Oppvekst og kultur  
 

Gildeskålskolene- og barnehagene har som et av sine overordnede mål å bli blant de tre beste i 
Saltenregionen. Det er en utfordring å sikre den faglige kvaliteten i en desentralisert skolestruktur. 
 
Barnehager i Gildeskål, enkeltstående og i oppvekstsentre (årsmelding 2015)  

Barnehage/oppvekstsenter Antall avdelinger Antall plasser 

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 12 plasser 

Storvik oppvekstsenter 1 avdeling 10 plasser 

Sum  127 plasser 

 
Skoler med elevtall i Gildeskål (GSI rapportering pr. 01.10.15, årsmelding 2015)  

Skole/oppvekstsenter Trinn Antall elever 

Inndyr skole 1.-10.trinn 114 elever 

Sørarnøy skole og barnehage 1.-10.trinn 32 elever 

Nygårdsjøen oppvekstsenter 1.-10.trinn 35 elever 

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

Storvik oppvekstsenter 1.-7.trinn 18 elever 

Sum  230 elever 

Voksenopplæringen  Introduksjonsprogrammet 22 elever 

Voksenopplæringen  Grunnskole 9 elever 

 
Antall elever i skolepliktig alder er redusert med 30 (-11,9 %) i perioden 2008-2016, mens 
prognosene viser en ytterligere nedgang på 14 (-6,3 %) for perioden 2016-2027, jf befolkningstall i 
tema 1 side 4. 
 

Resultatene på nasjonale prøver i Gildeskål varierer, noen år ligger elevene under nasjonalt nivå og 
andre år likt med nasjonalt nivå. I 2015 ble rapportene endret slik at tallene ikke lar seg sammenligne 
med forutgående år. På https://skoleporten.udir.no/ ligger alle resultater. For å oppnå gode resultat 
kreves det gode forberedelser, god gjennomføring og god evaluering.  
 
Tidlig innsats i barnehage og grunnskole, med opplæring i blant annet grunnleggende ferdigheter, 
språk og realfag, er en viktig forutsetning for videre utdanning. Satsingen på tidlig innsats fra 1-4 kl. 
trinn i grunnleggende ferdigheter antas å ville bedre resultatene for 5. klassetrinn fremover. 
Kommunen 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. Det er 
stort samsvar mellom standpunktkarakteren og de karakterene som elevene fikk til eksamen.  Kostra 
tall for 2015 viser at andelen elever med spesialundervisning er vesentlig høyere i Gildeskål (14,8 %) 
enn i tilhørende Kostra-gruppe (10,4 %), Nordland (9,9 %) og hele landet (7,9 %).  
 

https://skoleporten.udir.no/


11 

Det er behov for et styrket samarbeid mellom grunnskoler og videregående skoler for å lette 
overgang mellom skoleslagene, og det er inngått samarbeidsavtaler mellom skoleslagene for å 
tilrettelegge for god sammenheng og økt gjennomføring. En forsterket innsats når det gjelder 
helsefremmende arbeid i skolene med vekt på livsmestring, trivsel, læring og fysisk aktivitet kan også 
gi muligheter for ei positiv utvikling. 
 
Gildeskål deltok høst 2015/vinter 2016 i prosjektet «Vårres unga - vårres framtid», hvor kommunene 
med bakgrunn i FNs barnekonvensjon foretok en analyse av tilbudet til barn og unge, med fokus på 
forbedringspunkter, iverksetting av tiltak og kvalitetssikring av tjenestene. Ei god kartlegging gir en 
systematisk gjennomgang av kommunens tjenester omkring barn og unge, samt fremmer felles 
forståelse for helhet og sammenheng. Basert på denne kartleggingen vil kommunen, gjennom en 
tverrfaglig arbeidsgruppe, utarbeide tiltak som vil bli presentert på nyåret 2017. 
 
Gildeskål kommune gjennomførte i november-desember 2015 Ungdata-undersøkelsen blant 8.-10. 
klassene med en svarprosent på 90. Tallene víser at:  

 Våre elever trives på skolen (93 % mot landet forøvrig 92 %)  

 Betydelig færre enn landet under ett tror de vil ta høyere utdanning, mens langt flere tror de 
vil ta fagbrev  

 Man er mindre sammen med venner og mer sosial på nettet enn resten av landet 

 Flere er fornøyd med helsa enn i resten av landet, samtidig som det er langt færre som 
trener ukentlig enn landet forøvrig 

 Daglige helseplager er markert lavere enn landet forøvrig 

 Det er lavere ensomhet enn i Norge under ett 

 Det er langt flere som oppgir at de blir mobbet enn i resten av landet  

 Det er lite eller ingen bruk av tobakk eller ulike former for rus  

 Det er mindre risikoatferd og vold enn i landet forøvrig, med unntak av slåssing hvor vi ligger 
en del høyere 

 Når det gjelder lokalmiljøet er man noe mindre fornøyd enn resten av landet. Kommunen 
skårer lavt på nok lokaler til å treffe andre unge, likeså på tilbud idrettsanlegg, kulturtilbud og 
kollektivtilbud. Nærområdene oppleves tryggere her en landet forøvrig. 

 Det er langt færre som er aktive i fritidsorganisasjoner, men langt flere som er ute om 
kveldene enn i resten av landet  

 
Tallene fra Ungdata tilsier at det er behov for å fokusere på forebygging og holdningsskapende arbeid 
i forhold til mobbing blant barn og unge, både i skole og fritid.  
 
Innenfor kultur- og fritidsområdet har kommunen som overordnet mål å gi gode kultur- og 
fritidstilbud for alle innbyggere, bl.a. med fokus på forebygging av mobbing, tilrettelegging av 
uteområder som fremmer aktivitet og legge til rette for flere sosiale møteplasser og stimulere til økt 
bruk av naturen. Ungdata undersøkelsen tyder på at det er et stykke å gå før vi er i mål. Generelt er 
det i dag for lite rom for forebyggende arbeid blant barn og unge. 
 
Nasjonal sentralisering og sterk økning av andel befolkning i byer gjør det viktig å få mer kunnskap 
om hva som gjør det attraktivt å bo i kommuner som Gildeskål. I rapporten «Skaper kultur attraktive 
steder?» fra Telemarkforskning i 2012, viser ingen av analysene at kultur har en statistisk signifikant 
påvirkning på nettoflyttingen, men kafétettheten viser seg å ha en ganske sterk positiv sammenheng 
med nettoflytting. Kommuner med mange kafeer, puber og restauranter ser dermed ut til å ha 
systematisk høyere nettoflytting, noe som bygger opp om viktigheten av å utvikle ulike former for 
møteplasser. 
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Fylkesmannen påpeker ifm uttalelse til kommunens planstrategi for 2016-2019 pr.17.06.16, at 
kommunen har ambisiøse planer for barnehager, skoler og oppvekstmiljø for barn og unge, men at 
man i oversikten over prioriterte plan- og utviklingsoppgaver for 2016-2019 finner få planer som 
omhandler disse områdene. Fylkesmannen mener kommunen bør lage en helhetlig oppvekstplan 
som ivaretar alle barn fra fødselen av, og som omfatter hele utdanningsløpet – inkl. kulturskole og 
fritidstilbud – fra barnehage tom videregående opplæring. Videre bør barnevern dekkes samt 
barnefattigdom.  Selv om oppvekstplan ikke er prioritert inn i planstrategi 2016-2019 grunnet 
deltagelse i annet plan- og utviklingsarbeid i regional og statlig regi, vil kommunen allikevel vurdere å 
utarbeide en slik plan et stykke ut i planperioden. 
   

Integrering flyktninger 
 

Gildeskål kommune har i perioden juni 2010 - 01.09.16 bosatt 104 flyktninger fra Somalia, Eritrea, 
Etiopia, Myanmar, Sudan, Yemen og Syria. De er bosatt via mottak i Norge, direkte fra leir i utlandet 
eller familiegjenforening. Av disse 104 personene er det 21 familier (72 voksne og 32 barn) og 19 
enslige. Familiene bor i leiligheter og de fleste enslige i bofellesskap. Alle er bosatt på Inndyr. Ni har 
flyttet til andre kommuner. 
 
De fleste enslige bor i bofelleskap i store eneboliger. De har egne soverom og må dele stue, kjøkken 
og bad. Vår erfaring på området er at bofellesskap ikke er en god bosituasjon for mange og skaper 
utfordringer. Ved å bygge mindre boenheter får vi frigjort eneboligene til større familier.  
 
Nyankomne flyktninger er pliktig til å begynne i introduksjonsprogram for å lære norsk og 
samfunnsfag. Det er obligatorisk opplæring på 550 timer norsk og 50 timer samfunnsfag. Formålet 
med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- 
og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Det skal fremme en rask overgang til arbeid 
eller videregående skole.  Flyktningene har en rett til å være i programmet i to år, og kan søke om et 
tredje år dersom det er behov for det. Vi får tilskudd fra staten som skal dekke introduksjonsstønad 
til flyktningene mens de er i introduksjonsprogrammet. Stønaden skal gå til å dekke boutgifter og 
utgifter til livsopphold.   
 
For å sikre integrering og etablering av kommunens flyktninger er det viktig at de blir kvalifisert til 
jobb eller videregående skole. Vår erfaring er at flere av de som har begynt på videregående skole 
har for dårlige norskkunnskaper til tross for at de har vært ute i språkpraksis. Dette medfører at de 
må ha ekstra norskundervisning. På bakgrunn av dette har de som har som mål å begynne på 
videregående skole fått flere norsktimer. De som ikke har forutsetninger om å gå videregående skole 
får tilbud om språkpraksis eller arbeidspraksis. Vår erfaring er at næringslivet er velvillig til å stille 
praksisplasser disponible og tar svært godt i mot dem.  
 
Av de voksne som er bosatt er det er syv personer som ikke er i noen form for tiltak eller har jobb. 
Noen flyktninger har jobb i Gildeskål kommune, de øvrige jobber i andre bedrifter i kommunen. Pr. i 
dag er ni flyktninger i videregående skole. Én person har tatt fagbrev, og flere følger et løp for å ta 
fagbrev.  
 
Det viser seg at de fleste som blir bosatt i Gildeskål ønsker å bli boende i kommunen. Kvalifisering til 
de yrkesgruppene vi har behov for i kommunen vil være viktig for at flyktningene skal bli kvalifisert til 
jobb og bli selvforsørgende. Det er få tilbud om videregående skole i Gildeskål, og mange søker seg til 
yrkesrettede linjer i Glomfjord og Bodø. Mange som skal gå videregående skole er etablert med 
familie på Inndyr. For at disse skal kunne pendle til Glomfjord, er det ordnet med transport slik at de 
kommer seg dit.  
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Integreringen av flyktninger på Inndyr har veldig gått bra. Alle har blitt godt tatt i mot, og inkludert i 
lag og foreninger.  
 
Det jobbes godt på feltet, noe som har gjort at IMDI anbefaler andre kommuner å ta kontakt med 
Gildeskål kommune når de skal starte opp med bosetting av flyktninger. 
 

Helse og omsorg  
 

Fremtidens utfordringer innen primærhelsetjenesten beskrives i Stortingsmelding 26 (2014-2015) 
«Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet».  Utfordringene kan oppsummeres slik: 

 Helse og omsorgstjenestene skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende 

 Økende antall brukere med sammensatte-/komplekse behov 

 Knapphet på helsepersonell 

 Lav andel helsepersonell i sykehjem og hjemmetjeneste med videreutdanning-/spesialisering 

 Manglende samarbeid og kompetansedeling 

 Antall eldre øker betraktelig, og flere av dem har hjelpebehov 

 Økende antall brukere med samtidig rusproblematikk og psykisk lidelse 
 
Det er igangsatt et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi, 
foreløpig i 34 kommuner, som skal bidra til at velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet 
innen 2020. Hovedmålene i programmet er å gí personer med helseutfordringer trygghet til å 
kunne bo i egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse. Hovedoppgavene 
er å utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i kommunene, skape og spre kunnskap om 
velferdsteknologi, bidra til gode modeller for innføring og bruk og å etablere standarder og  
lT-arkitektur for velferdsteknologi. 
 
Samhandlingsreformen ble gjennomført i perioden 2012-2015, der målene var bedre folkehelse og 
bærekraftige, helhetlige og koordinerte helsetjenester av god kvalitet for pasienten. Det er etablert 
13 tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset og Gildeskål kommune. Innføringsperioden viser at 
det er blitt et økt press på kommunens helse- og omsorgstjenester, med påfølgende omgjøring 
av faste langtidsplasser til korttids- og akuttplasser. Kommunen har behov for og jobber kontinuerlig 
med kompetanseutvikling for å kunne ta større ansvar for pasienter som tidligere ble behandlet av 
spesialisthelsetjenesten. Utfordringene i forbindelse med samhandlingsreformen krever fleksible og 
robuste omsorgstjenester. 
  
Helse- og omsorgsdepartementet planlegger en gradvis innføring av finansielle virkemidler slik at 
kommunene kan ta større ansvar for psykisk helse og rusomsorg. Psykologtilbud skal være 
tilgjengelig i kommunene, og denne psykologkompetansen skal brukes for å styrke psykisk helse og 
rusfeltet. I tillegg skal psykologkompetansen brukes i krisearbeid og i psykososialt team.  
Regjeringen foreslår at kommunene får plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud og 
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus. Tilbudet skal være med på å 
forebygge unødvendige innleggelser under psykisk helsevern. 
 
Befolkningstallene under tema 1, side 4, viser at fra 2016 frem til 2027 vil antall eldre over 80 år øke 
fra 149 til 160 (+7,4 %). Det er viktig å merke seg det her vil være en jevn nedgang frem til 2025 før 
det så øker. Gruppen 67-79 øker med 12,5 % fra 2016 til 2027. Økningen i gruppen 67-79 viser at 
kommunen må forberede seg på en ny «eldrebølge» (80 +) mot slutten av perioden (første gang var 
årene 2007- 2008). Endring i fremtidig alderssammensetning vil medføre økt press på helse- og 
omsorgstjenestene. Denne utfordringen bør stå som et sentralt tema i kommunens planlegging av 
tjenestetilbud, boliger, infrastruktur og tettsteder i årene framover. 
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I forbindelse med prosjektet «fortettet omsorg og service» ble det i 2015 vedtatt en dreining av 
omsorgstjenesten til økt bruk av hjemmetjenester og reduksjon i antall institusjonsplasser. 
Omsorgstjenestene organiseres ut fra en tretrinns-modell i form av en «omsorgstrapp» 
(hjemmetjeneste, omsorgsbolig, institusjon). Eldresentrene er på nivå to i omsorgstrappen.  
 
Det er pr. 01.07.16 gjennomført nedlegging av en avdeling (6 langtidsplasser, fra totalt 34 til 28) ved 
Gildeskål Bo- og Servicesenter (GIBOS). Forøvrig har enheten 5 korttidsplasser, herav 1 KAD 
(kommunal akutt døgnplass). Dette er gjort parallelt med vedtatt styrking av hjemmebasert tjeneste i 
form av opprettelse av hvilende nattevakt ved Sandhornøy eldresenter (som ved Nygårdsjøen 
eldresenter). I tillegg er hjemmebaserte tjenester styrket gjennom iverksettelse av økt 
grunnbemanning, ved at deler av lønnsmidlene som før ble brukt til vikarer og overtid omdisponeres 
til utvidelse av faste deltidsstillinger, uten at rammen økes.  

 
Hovedvekten av korttidsopphold er utskrivelse fra sykehuset, der behandlingstiden blir stadig kortere 
og pasientene skrives ut med omfattende og komplekse behov for videre behandling og 
rehabilitering. Eldre trenger ofte en lengre rehabiliteringsperiode før de kan dra hjem. Kommunen 
hadde i 2015 kun to liggedøgn på Nordlandssykehuset ifm utskrivningsklare pasienter. Antall brukere 
av hjemmetjenester er relativt stabilt, og var på 158 pr 31.12.15. 
 
Aldersboligene ved GIBOS er gamle og modne for en større renovering, ev sanering og 
gjenoppbygging. Hva som er mest hensiktsmessig økonomisk, kvalitetsmessig og faglig sett er ikke 
avdekt så langt, og må vurderes nærmere. Eldresentrene på Sandhornøy og Nygårdsjøen har behov 
for større periodisk vedlikehold/oppgradering for å kunne ivareta faglige og funksjonelle hensyn. 
«Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og tekniske anlegg» vil bli utarbeidet i løpet av 2017, her vil 
de fagkyndige vurderinger og avveininger mht. aldersboliger og eldresentre bli gjort.  
 

Folkehelse 
 

Kommunen har som overordnet mål å legge til rette for gode levevilkår for alle aldersgrupper i 
Gildeskål med særlig fokus på folkehelsearbeid, spesielt blant de unge. Dette innebærer at alle 
tjenestevirksomheter skal inkludere og vektlegge folkehelse i sine planverk, og ha kontinuerlig fokus 
på folkehelse i tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid. 
   
Kommunestyret vedtok høsten 2015 organisering og forankring av folkehelsearbeidet, og folkehelse-
/frisklivskoordinator i full stilling kom på plass 01.08.16. Videre ble kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og naturopplevelser revidert i 2015, og planens tiltaksdel skal rulleres årlig. 
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Folkehelselovens § 5 med forskrift pålegger kommunene å ha oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer. I Gildeskål er det lagt ned et betydelig arbeid på dette området i 2015, og 
dokumentet «Folkehelse i Gildeskål. Oversiktsdokument pr. 31.01.16» synliggjør følgende 
utfordringer som viktigst for kommunen: 
 

1. Økning av befolkning i fertil alder 
2. Syke og eldre skal bo lengst mulig hjemme med bruk av hjemmetjenester 
3. Integrering av flyktninger/innvandrere 
4. Fysisk aktivitet: Oversikt over tilbud/muligheter, tilrettelegging og tilgjengelighet 
5. Fysisk aktivitet i kommunale virksomheter: Må forankres i ledelse og planer 
6. Trygge skoleveier 
7. Kollektiv kommunikasjon  
8. For få sosiale møteplasser og for lite informasjon om aktiviteter 
9. Frafall i videregående skole 
10. Mangel på boliger 
11. Sykefravær og uføretrygdede 

 
Ressursgruppa peker på følgende områder for særlig overvåkning og videre kartlegging: 
 

1. Støy i barnehager og skoler 
2. Psykisk helse og mobbing 
3. Ernæring: Overvekt synes å være folkehelseutfordring 
4. Demens: Starte arbeid for å forebygge 

 
Folkehelseprofil 2016 (hovedsakelig med tall fra 2012, 2013 og 2014, men og for lengre perioder bak 
i tid) for Gildeskål (https://www.fhi.no/hn/helse/hent-folkehelseprofil-for-kommune-f/) viser 
følgende hovedtrekk for kommunen: 
 

 Bedre på valgdeltagelse enn landet som helhet 

 Ligger litt dårligere an på videregående eller høyere utdanning, 30-39 år (2014) 

 Vesentlig dårligere enn landet som helhet på andel uføretrygdede, 18-44 år (2012-14) 
(Gildeskål 4,4 %, Nordland 3,2 % og Norge 2,6 %)  

 Lavere score på god drikkevannsforsyning, definert som tilfredsstillende resultater mht. 
E.coli og stabil drikkevannsleveranse, for rapportpliktige vannverk (2014) 

 Stor andel på laveste mestringsnivå i regning 5.klassinger (44 %) sml. med Nordland  
34 % og Norge 26 % (skoleåret 2012/13 - 2014/15) 

 Ligger noe dårligere an på muskel og skjelettsykdom 0-74 år, eks. brudd og skader (2012-14) 

 Ligger lavere/noe bedre an på antibiotika-bruk enn Nordland og landet som helhet, 0-74 år 
(2012-14) 

 Vesentlig dårligere på vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år (2010-14)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fhi.no/hn/helse/hent-folkehelseprofil-for-kommune-f/
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Forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanning og helse. Utdanningsløpet starter i 
barnehagen og er med på å forberede individet til deltakelse i samfunnet.  
 
Personer 16 år og over i %, etter region og utdanningsnivå, 2015

 
 
I Gildeskål er det en større andel av befolkningen med grunnskolenivå (36,3 %) enn i Nordland (32,5 
%) og landet som helhet (26,9 %). Kommunen har 22,1 % med høyere utdanning, dette er lavere enn 
Nordland (24,9 %) og hele landet (32,2 %). For videregående nivå er det ikke signifikante forskjeller. 
 
Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. For perioden 2012-2014 viser 
tallene et frafall på 29 % i Gildeskål, 28 % i Nordland og 24 % i landet under ett. Frafall er en viktig 
folkehelseutfordring i hele landet. På landsbasis er det en klar sammenheng mellom foreldrenes 
utdanningsnivå og frafall i videregående skole, her er det ikke presentert tall på kommunenivå. 
(Kilde: Gildeskål kommunes Folkehelseprofil 2016).  
 

Klima og miljø 
 

Energi- og klimaplan for Gildeskål kommune ble vedtatt i 2011. Kommunale utslipp av klimagasser og 
holdningsskapende arbeid, heriblant miljøsertifisering av kommunale virksomheter, har hatt lite 
fokus siden planen ble vedtatt. En del av målsetningene er ikke realistiske uten tilførsel av ressurser.   
 
I ny arealplan er det tatt hensyn til de nye klimautfordringene som havnivåstigning, økt skredfare, 
springflo mm.  Disse hensyn ivaretas i saksbehandling av alle plansaker og byggesaker. 
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TEMA 3 - VERDISKAPNING OG NÆRINGSUTVIKLING 
 

Utviklingstrekk og sentrale utfordringer 
 

Sysselsetting  
 

Sysselsatte per 4. kvartal 2015, med arbeidssted Gildeskål, fordelt på næring (SSB)* 

 
* Fom 2015 bygger sysselsettingsstatistikken på nye datakilder. Tall fom 2015 er dermed ikke sammenlignbare med 
    tidligere års tall. 

 
De største næringssektorene i Gildeskål er offentlig tjenesteyting, havbruk/fiskeri, kraftproduksjon, 
entreprenørvirksomhet og annen servicenæring.  
 
Sammenlignet med hele landet og Nordland har Gildeskål relativt sett en vesentlig større andel 
knyttet til primærnæringene (jordbruk, skogbruk og fiske), tallene er hhv 2 %, 5 % og 18 %.  
Innen elektrisitet, vann og renovasjon ligger og kommunen høyt sammenlignet med Nordland og 
hele landet. Overnattings- og serveringsvirksomhet og transport og lagring utgjør i Gildeskål 
halvparten av nivået i Nordland og hele landet. Kommunen ligger og et stykke under Nordland og 
hele landet på varehandel, reparasjon av motorvogner og bygge- og anleggsvirksomhet. I Gildeskål 
utgjør helse- og sosialtjenester 27 %, mens Nordland og hele landet ligger på hhv 24 % og 21 %. 
Totalt sett viser tallene at offentlig sektor står for 42 % av sysselsettingen i Gildeskål, gjennom 
kommunal, fylkeskommunal og statlig aktivitet. For Nordland og hele landet er tallene hhv 41 % og 
35 %.  
 
Kommunens næringsstruktur er relativt lite variert. Kommunen ligger som nr. 17 av fylkets 44 
kommuner på indikatoren for næringsensidighet (Kilde: NFK).   
 
Stor relativ utpendling (258 av 928 yrkesaktive med bosted Gildeskål) og vekst i gruppen 20-44 år kan 
tyde på at det er behov for flere nye og attraktive arbeidsplasser i kommunen.  
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Sysselsatte 15-74 år, med bosted Gildeskål, etter landbakgrunn (i %), 2015 (SSB)* 

 
* Resten, differansen opp til 100 %, er de som ikke er i lønnet arbeid, dvs skoleelever/studenter, pensjonister, uføre, 
   arbeidsledige og deltagere i  introduksjonsprogram.   

 
Andelen sysselsatte avhenger av den demografiske fordelingen innenfor hver gruppe, dvs hvor stor 
andel som er skoleelever/studenter, pensjonister etc.  
 
Tallene viser at det er en større yrkesdeltagelse hos innvandrere enn hos befolkningen eksklusive 
innvandrere. Det er størst andel sysselsatte blant innvandrere fra Europa, Nord-Amerika, Australia og 
New Zealand ift øvrige verdensdeler. 
 
Kvinnelige innvandrere har en sysselsettingsandel på 66,7 %, mannlige innvandrere 62 %.  
Kvinners andel i gruppene Asia, Tyrkia etc. og Europa, Nord-Amerika etc. er hhv. 60,8 % og 73,8 %. 
Menns andel i gruppene Asia, Tyrkia etc. og Europa, Nord-Amerika etc. er hhv. 40,9 % og 76,6 %. 
 
Gildeskål (64,2 %)ligger langt bedre an enn Nordland (57,4 %)og hele landet (60,3 %) når det gjelder 
sysselsetting innvandrere, mens for befolkningen eksklusiv innvandrere ligger kommunen (62 %) noe 
under Nordland (65,4 %) og hele landet (67,2 %).       
 
Tross positive trekk i enkelte aldersgrupper har kommunen pr 01.01.16 mange yrkespassive (0-19 og 
67 +) i forhold til yrkesaktive (20-66). Dette gir en kommunen en skår på 0,76 på indikatoren 
forsørgelsesbyrde, dvs. 76 yrkespassive pr 100 yrkesaktive.  Dette er høyt sammenlignet med resten 
av fylket og gjennomsnittet for Norge (Kilde: NFK). Denne indikatoren ligger an til å bedre seg noe i 
prognoseperioden (0,72). 
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Arbeidsledighet 

 

Registrerte arbeidsledige i % etter region og alder, perioden 2008-15. Statistikk mnd. november (SSB) 

 
 
Gildeskål kommune har vesentlig lavere arbeidsledighet enn Nordland og hele landet pr. november 
2015, tallene er hhv 1,4 %, 2,6 % og 2,9 %. Kommunen ligger særlig lavt i aldersgruppen 15-29 år, 
som generelt sett anses mest utsatt. Denne aldersgruppen har hatt svært store svingninger i 
perioden 2008-15.  
 

Arealer for næringsformål  
 

Kommuneplanens arealdel (2015-2027) har i alt 8 områder for industribebyggelse, 6 er videreført fra 
forrige plan. Planforslaget inneholder 2 nye områder til industriformål. Det ene er et område på Sund 
hvor GIFAS har eksisterende industribebyggelse, og det andre er 2 dekar på Våg der det etter innspill 
er planlagt for lager/verksted.  
 
Eksisterende forretninger er videreført som forretningsbebyggelse fra forrige plan. På Nordarnøy er 
det avsatt et nytt område på 1,7 dekar og på Inndyr er det avsatt forretningsareal som del av 
fortetting og næringsetablering i Inndyr sentrum.  
 
Planen har i alt 15 områder for kombinert bebyggelse, der 10 er videreført fra gjeldende plan (1 med 
endret formål i tråd med ny PBL). De fleste områder er en kombinasjon av bolig med hytte og/eller 
næring.  
 
4 områder for råstoffutvinning er med i planen. 2 av disse er nye, på Skaugvoll og på Sandhornøy. 
 
Arealdelen har 1 nytt (flyttet) akvakulturområde. Flere områder er redusert/justert. 9 områder er nye 
fortøyningsareal som strekker seg ut i farledsområder og er under 20 meter dybde.  
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Fokusområder næringsrettet arbeid 
 

Kommunen er aktiv innen næringsutvikling generelt, men satser først og fremst på de områder der 
Gildeskål har sine naturlige fortrinn. Tilgang til lokalt produsert kraft kan gi grunnlag for utvikling av 
ny industri og flere arbeidsplasser. Kommunen har et særlig fokus på fiske og havbruk, hvor man har 
hele næringskjeden fra smoltproduksjon til slakteri, videregående opplæring og FoU.  Det jobbes 
kontinuerlig med å skape nye og fremtidsrettede aktiviteter knyttet til «den blå åkeren», både på sjø 
og land.  
 
Kommunen er og en tydelig medspiller i utviklingen som er i gang innen reiseliv. Det ble i 2015 
vedtatt et investeringsprogram for reiseliv («Utvikling av attraksjoner og opplevelser») bestående av 
flere delprosjekt, for å bidra til at de opplevelser som kan tilbys blir lettere tilgjengelig og mer synlige. 
Herunder legges det og vekt på viktigheten av å bygge et sterkere samarbeid innen reiselivs-
næringen, både lokalt og i Bodø-regionen.  
 
Videre har kommunen et stort antall fritidsbeboere, med et potensiale for flere tjeneste- og 
servicearbeidsplasser.  
 
Landbruk vil også i årene som kommer være viktig både for sysselsetting og for å holde 
kulturlandskapet i hevd. En stadig mer bevisst forbruker etterspør kortreist mat, og økende velstand 
har gitt matkultur nytt innhold og en stadig økende betalingsvilje for særegen og lokal mat. 
 
Gildeskål har de seneste år gjennomført en betydelig oppgradering av infrastruktur gjennom store 
investeringer i kommunale veier, havner, digital infrastruktur (bredbånd og 4G mobilnett), nærings- 
og boligtomter, næringsutvikling og vannforsyning. Det er og stort fokus på gode samferdsels-
løsninger på vei og sjø, både internt i kommunen og i regionen, noe som er særs viktig for lokalt 
næringsliv og muligheten for å utvikle nye arbeidsplasser.   
 

Gjennom kommunens næringsselskap Sjøfossen Næringsutvikling AS og kommunens nye selskap 
Gildeskål Invest AS, jobbes det kontinuerlig med å få til næringsetableringer og derigjennom bidra til 
flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og verdiskapning. 

  

http://gkncore/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA%20(JP)&SA_ID=177
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TEMA 4 - KOMMUNEORGANISASJONEN – KOMPETANSE, 

REKRUTTERING OG ØKONOMISK BÆREKRAFT 
 

Utviklingstrekk og sentrale utfordringer 
 

Økonomisk bærekraft 
 

Grunnlaget for økonomisk soliditet er stabile driftsinntekter som er høyere enn driftsutgiftene. Heri 
ligger utfordringen og fokuset for Gildeskål i årene som kommer, noe som vil kunne skape økonomisk 
frihet og politisk mulighetsrom.  
 
Virksomhetene i kommunen har gjennom år vist god budsjettdisiplin, med fokus på best mulig 
tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende økonomiske rammer. Utredninger 
og analyser de siste år viser at driften i Gildeskål kommune er effektiv, men med en tjenestestruktur 
som gjør driften meget kostbar. Kommunen er ikke en ROBEK kommune, slik en del andre kommuner 
i Nordland er, vi banker heller ikke på døren, men vi ser den og den blir større fordi vi kommer 
nærmere.  En undersøkelse gjort av Econ Poyru (Econ rapport nr. R-2010-078) vise at den viktigste 
årsaken til at kommuner havner på ROBEK-lista synes å være politisk unnfallenhet. Krevende og tøffe 
omstillinger utsettes i det lengste, selv om behovet for dem for en stor del er kjent. Dess lengre tid 
som går dess vanskeligere er det å rette opp en tiltagende økonomisk ubalanse. 
 
Kommunestyret vedtok i 2015 strukturelle endringer innen pleie og omsorg, med helårsvirkning fom 
2017, men endringen i pleie og omsorg er alene ikke tilstrekkelig. Rådmannen sier i sin vurdering av 
0-alternativet (utredning ifm Kommunereform) at kommunen har et stort potensiale for struktur-
endringer som vil frigjøre budsjettmidler. Dette er allerede utredet og kan iverksettes.  Dersom 
prognoser og målrettet arbeid mht. nærings- og befolkningsutvikling slår inn, vil dette gi utslag i økte 
inntektsoverføringer via skatt og rammetilskudd.   
 
Det legges opp til å presentere det nye inntektssystemet for kommunene i kommuneproposisjonen 
for 2017. Foreløpig ser det ut til kommunen kan håndtere endringene i inntektssystemet, da nye 
strukturkriterier knyttet til store avstander gir signaler om rammeoverføringer på rundt dagens nivå.      
 
BDO rapporten ifm utredning av Kommunereform i regi av Salten Regionråd påpeker at kommunen 
har høyt gjeldsnivå. Siden en stor andel gjelder selvkostområdet oppleves nivået likevel som 
komfortabelt. Kommunen har på den annen side betydelige finansielle muskler i form av ubundet 
kapitalfond etter salg av energiaksjer. BDO viser og til høyt vedlikeholdsetterslep, Med en 
desentralisert tjenestestruktur som krever mange kvadratmeter blir det mye vedlikehold og også 
manglende vedlikehold.  
 

Rekruttering og kompetanseutvikling 
 

Gildeskål kommune konkurrerer om kvalifisert arbeidskraft med andre kommuner og private 
bedrifter. Innen enkelte av tjenesteområdene i kommunesektoren kan det være få søkere og 
krevende å få ansatt tilstrekkelig personell med riktig kompetanse. Det er spesielt etterspørsel etter 
kvalifisert personell innenfor pleie/omsorg, undervisning og teknisk. Til tider er det og vanskelig å få 
rekruttert ledere i form av rektorer. Kommunen utfordres videre med stadig nye og mer krevende 
arbeidsoppgaver/ tjenester, hvor det er større krav til kvalitet og ansattes formalkompetanse.  
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Kommunen vil ha behov for å rekruttere rundt 45 årsverk de neste10 årene for å opprettholde 
tilstrekkelig kapasitet.  På hvilket tidspunkt behovet oppstår i denne 10 års perioden avhenger av 
hvor lenge ansatte står i jobb. Grunnlaget for anslaget er opprettholdelse av dagens bemanning og 
samtidig erstatte de som går av med pensjon. Mange av fremtidens nyansatte må rekrutteres 
utenfor kommunen. Trolig må noe av behovet for arbeidskraft dekkes gjennom innvandring fra 
utlandet. 
 
For å sikre relevant kompetanse, kompetanseutvikling og rekruttering for fremtiden, vedtok 
kommunen i 2014 «Kompetanseplan 2014-2020», med handlingsplan for rekruttering som vedlegg til 
denne.   
 
I kompetanseplan med handlingsplan rekruttering nevnes bl.a. tiltak som forbedrede bo- og 
kommunikasjonsmuligheter som virkemidler for å avhjelpe rekrutteringsbehovet. Flere heltids-
stillinger er og et viktig tiltak. Pleie- og omsorgssektoren har fra sommeren 2016 iverksatt økt 
grunnbemanning ved at deler av lønnsmidlene som tidligere ble brukt til vikarer og overtid er 
omdisponert til utvidelse av faste deltidsstillinger, uten at rammen økes. Positive virkninger ved økt 
grunnbemanning og mindre deltid antas bl.a. å være bedre tjenestekvalitet med mer kontinuitet, 
forutsigbarhet og økt kompetanseutnyttelse, bedre arbeidsmiljø, mindre slitasje og lavere 
sykefravær, styrket omdømme som attraktiv arbeidsplass ved færre deltidsstillinger og et 
konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft. Ordningen evalueres etter to års drift, innen 
utgangen av 2018. 
 

Sykefravær 
 

Sykefraværet i kommuneorganisasjonen har vært høyt gjennom flere år, noe som fører til 
utfordringer både av økonomisk, kvalitetsmessig og sosial karakter.  
 
Sykefravær i % 2011 – 2015, Gildeskål kommune (kommunens egen statistikk) 

 
 
Med bakgrunn i ny IA-avtale for 2014-18 satte Gildeskål kommune seg som mål å komme ned på 
måltallet til kommunesektoren under ett, 6,7 % for avtaleperioden 2014–2018. Dersom den positive 
utviklingen i kommunen fortsetter, jf ytterligere nedgang på 13,1 % 1.halvår 2016, er kommunen på 
god vei mht. måloppnåelse. Utfordringen ligger hovedsakelig på Pleie og omsorg, som har hatt 
nedgang de siste år, men som fortsatt ligger for høyt. Kommunen jobber systematisk med 
nærværsarbeid. Oppfølging av ansatte er et viktig ledelsesarbeid som må foregå kontinuerlig.  
 
I forlengelse av nærværsarbeidet skal også alle tjenestevirksomheter inkludere og vektlegge 
folkehelse i sine planverk, og har kontinuerlig fokus på folkehelse i tjenesteproduksjon og 
utviklingsarbeid.   
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OPPSUMMERING UTFORDRINGER – ETTER TEMA  

 
Basert på Kunnskapsgrunnlagets gjennomgang av informasjon knyttet til de fire temadelene i 
Kommuneplanens Samfunnsdel, oppsummeres Gildeskål kommunes utfordringer som følger:     
 

Tema 1 - Befolkning/bosetning og boliger 
 Legge til rette for befolkningsvekst, med særlig fokus på  

o større kjønnsbalanse (flere kvinner) i aldersgruppen 20-44 år  
o integrering av innvandrere til permanente innbyggere og bidragsytere 
o tilflytting av pendlere  

 Tilstrekkelig med bo-muligheter, herunder 
o tilgang på boliger/attraktive tomter  
o flere og ulike boformer inkl boligsosiale behov 

 Fortetting av boliger og nærhet til eksisterende infrastruktur 

 Infrastruktur/samferdsel - gode løsninger på vei og sjø, herunder 
o brukertilpasset kollektivtilbud 
o tilrettelegging for pendling 
o flere gang- og sykkelstier 

 

Tema 2 - Levekår – Oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) 
 Høyne kvalitet og resultater i skoler og barnehager 

 Redusere andelen elever med spesialundervisning  

 Sammen med Fylkeskommunen bidra til å redusere frafallet i videregående skole   

 Redusere andelen som mobbes i skolene 

 Bedre kultur- og fritidstilbudet inkl flere sosiale møteplasser, med særlig fokus på ungdom 

 Skape rom for forebyggende arbeid blant barn og unge 

 Styrke kvalifisering av flyktninger til videregående skole  

 Fokus på kontinuerlig tjenesteutvikling og brukermedvirkning 

 Økende antall brukere med sammensatte-/komplekse behov innen helse og omsorg  

 Forberede neste «eldrebølge», inkl bygnings-/bomessig tilrettelegging     

 Tilrettelegge og ivareta et tilbud for tyngre brukere innen psykiatri/rus  

 Moderne, verdig og tilpasset eldreomsorg i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, 
herunder implementering av velferdsteknologi 

 Redusere andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år 

 Folkehelsearbeid generelt, i alle dets aspekter, innenfor samtlige virksomheter  
 

Tema 3 – Verdiskapning og næringsutvikling 
 Legge til rette for mer variert næringsstruktur 

 Legge til rette for flere nye og attraktive arbeidsplasser i kommunen 

 Øke sysselsettingen blant mannlige innvandrere fra enkelte landgrupper   

 Tilby tilstrekkelig/tilrettelagt næringsareal 

 Bidra til at de opplevelser som kommunen kan tilby blir lettere tilgjengelig og mer synlige, 
herunder sterkere samarbeid innen reiselivsnæringen, lokalt og i Bodø-regionen 

 Videreutvikle Gildeskål som attraktiv fritidskommune   
 

Tema 4 - Kommuneorganisasjonen – kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft 
 Sikre økonomisk bærekraft - stabile driftsinntekter som er høyere enn driftsutgiftene  

 Inneha relevant kompetanse gjennom kompetanseutvikling og rekruttering  

 Sikre tilstrekkelig kapasitet  

 Redusere sykefraværet  


