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Sak nr. Saksbehandler Dato 

2019/510 Marianne Stranden 25.11.2019 

 

Spørsmål fra Gildeskål Arbeiderparti med svar fra administrasjonen 

Viser til spørsmålene fra Silje Nordgård (AP). Disse er besvart på epost. Informasjonen er 

også sendt ordfører. 

1. Er det lagt inn nye stillinger (eller omgjøring av midlertidige stillinger til faste stillinger) 

eller nye tiltak inn i budsjettet som ikke kommer tydelig fram i budsjettforslaget? 

 

2. Hvor mye har Gildeskål kommune brukt konsulenter hittil i 2019? Hva er samlede 

kostnader, hvilken sum er lovpålagte tjenesteproduksjon og hvilken sum er annen bruk av 

konsulenter (investeringer, utviklingsarbeid, prosjekter, etc)? 

 

3. Tiltak 4 i Investeringsplanen er ventilasjon og brannsikring Sørarnøy skole. Er dette noe 

annet enn ventilasjonssystemet som det er investert i tidligere? 

 

Svar: 

1. Stillinger som nevnes er: 
Folkehelsekoordinatorstillingen er gjort til 100 % fast stilling. 50 % har vært fast og 50 
% har vært prosjekter. 

Miljøterapeut ved Inndyr skole er gjort fast. 
Fysioterapistilling inkl friskliv er økt med 30 % (30 % permisjon i 2019). Økningen 

finansieres med refusjon fra staten.  
Logopedtjeneste kr 90 000 (ikke lønn, men vi betaler for tjenesten) 
Frivilligsentral 100 % 

Virksomhetsleder personal og HRM. Helårsvirkning i 2020. 
Kirkestedet – en ny stilling  

For øvrig er det redusert i stillinger på oppvekst for å tilpasse etter behov som følge av 
barnetall og elevtall. 
Det er knyttet lønnsresurser til vedlikeholdsprosjektet i driftsbudsjettet og 

investeringer i brannsikkerhet (prosjekt nr. 16) og renovering tekniske anlegg Gibos og 
varmeanlegg.  

 
2. Konsulenttjenester settes art 12700 i kommuneregnskapet. Arten brukes også blant 

annet til juridisk bistand, kontrolloppgaver, generelle rådgivningstjenester, 



vikartjenester, kjøp av bedriftshelsetjenester, kjøp av undervisningstjeneste, refusjon 
til staten for statlige NAV-ansatte der kommunen dekker deler av lønnen. En analyse 

av bruken er en oppgave som tar tid å gjennomføre.  
 

Drift: 
• Tiltak Gildeskål vekst psykisk helse kr 450 000 
• Gibos. Til legevakt og spesialisthelsetjenesten kr 90 000 

• Barnevernstiltak kr 255 000 
• Skole: Logopedi + konsulenttjeneste til integrering Flyvo og feide fagsystem kr 

71 000 
• Arkiv i Nordland – hyllemeter. Kr 100 000 

 

• Bedriftshelsetjeneste kr 20 000 

• Eiendomsskatt taksator kr 300 000 
• Visma brukerstøtte økonomi 12 000 

• Næringsutvikling kr 650 000 
• Innkjøpsportal kr 90 000 
• Juridisk bistand felles kr 250 000 

• VAR RBO selvkost kr 100 000 
• Arbeidsmiljø 1,1 mnok 

• IT kr 100 000 
• Tilstandsrapport vedlikeholdsplan Norconsult kr 600 000 

 

 
Investering 

• Velferdsteknologi kr 300 000 
• Salg av boliger (megler) kr 155 000 
• Kai Sørarnøy kr 8000  

• Renovering tekniske anlegg GIBOS kr 500 000 
• Omsorgsboliger kr 315 000  

• Tettstedsutvikling kr 780 000 
• Attraksjoner og opplevelser: Gildeskål kirkested kr 130 000 
• Gildeskål kirkested kr 230 000 

 
3. Det er samme prosjekt som har lagt i investeringsbudsjettet tidligere. Det har blitt 

forskjøvet. Det er kun brannsikring som gjenstår. 

 

 

  

 


