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Til alle innbyggere i Gildeskål kommune 
 
Hvor berørt er vårt lokale næringsliv av korona-krisen? Status bedriftsundersøkelse gjennomført av 
Sjøfossen Næringsutvikling AS.  
I uke 13 sendte SNU ut en henvendelse til ca. 110 utvalgte bedrifter i Gildeskål. Det ble mottatt svar fra 64 
bedrifter. Disse sysselsetter ca. 453 av de 862 sysselsatte i kommunen. Disse 64 bedriftene melder om 41 
permitterte. For noen bedrifter har permitteringer skjedd også i etterkant av denne undersøkelsen. 
 

NAV rapporterer om 50 registrerte permitterte i Gildeskål, hvorav noen av disse er ansatt utenfor 
kommunen. NAV Gildeskål har utbetalt forskudd på dagpenger til 14 personer, og melder om 51 personer 
som er helt ledige (5,3% av arbeidsstyrken). Tallet for 2019 var 31 personer. 
 

Reiselivsbedriftene (overnatting, mat) og tjenesteytere som f.eks. frisører er de som er hardest rammet av 
korona-krisen. Gildeskål har relativt få bedrifter som lever av reiseliv, men de som er rammet sliter med 
bortfall av de fleste inntektene.  
Dagligvare-bedriftene, gartneriet har hatt åpent, men lider til dels under forbudet mot å være på hyttene – 
en stor del av årsomsetningen er basert på salg til hytte- og fritidsfolket. I Bygg og anlegg går mye som 
normalt, men er veldig avhengig av at det kommer nye prosjekter – en del lider også under reise-
restriksjonene ved at arbeidsfolk ikke kan komme eller må i karantene.  
 

Havbruksnæringen går stort sett som normalt. Landbruk/fiske: Noen problemer med logistikk og karantene-
problemer ifm. sesongarbeidere ol. Tjenester for næringslivet: Regnskapskontoret arbeider som normalt, 
Din Kontortjeneste mister oppdrag og ansatt er 80% permittert, mens KigOK holder virksomheten oppe ved 
kurs og annet via nettet. Kunst og kultur. Det er få i kommunen som lever av kunst og kultur, men de som 
gjør det er selvsagt også sterkt påvirket av korona-krisen. 
 

Ønske om/Behov for økonomisk støtte er gjennomgående signalisert som det største behovet på spørsmål 
om hva SNU kan bidra med. Det understrekes at siden undersøkelsen ikke er sendt til alle bedriftene kan 
behovet være større enn her skissert. Det er lansert flere pakker fra overordnede myndigheter som skal 
ivareta ulike næringer, men fortsatt er det uklart om pakkene treffer våre bedrifter. Det viser seg at mange 
av de små ikke kvalifiserer. 
 
Hva kan kommunen gjøre for å hjelpe? 
- Kommunestyret har vedtatt å opprettholde alle investeringer planlagt for 2020 for å kunne bidra til å 

opprettholde aktivitet i lokalt og regionalt næringsliv. 
- Kommunen har muligheter for å utsette eiendomsskatt og kommunale avgifter etter søknad. (Se mer info 

om dette på kommunens nettside.) 
- Kommunen melder «oppover i systemet» (KS og Nordland fylke) behov for midler til konkrete prosjekter 

som vil gi sysselsettingseffekt hvis de blir finansiert. 
- Gjennom SNU bidra med tilskudd, lån eller aksjekapital for å berge arbeidsplasser. 

Hva kan vi alle gjøre for å hjelpe? 
- Vi kan alle bidra ved å handle mest mulig av dagligvareforbruket vårt lokalt.    
- Vi kan starte opp våre egne planlagte vedlikeholds-/byggeprosjekter (dersom vi ikke selv er rammet av 

inntektssvikt) og gjøre kjøp av varer og tjenester fra lokale bedrifter. Slik støtter vi opp om de lokale 
næringsdrivende.   

 
Med vennlig hilsen 
 

Bjørn Magne Pedersen 
Ordfører 
 



 
 
 

Kommuneoverlege Laila Didriksen: 
Hei alle sammen. 
 
Forrige uke var det hyggelig å komme hjem! "Mamma! Æ har hatt ein nydelig dag i barnehagen!" De aller 
minste har nå fått hverdagen sin tilbake. Ikke slik den var før, men i små grupper i barnehagen har barna våre 
nå fått leke sammen, lære masse nytt og ikke minst sett andre fjes enn de samme gamle som de nå har sett 
hjemme i ukesvis. Jeg regner med at neste uke kommer jeg hjem til en lykkelig åtteåring som har hatt sin 
første dag på skolen på lenge. For da er det 1-4 klasse som skal tilbake. I samme trygge rammer som i 
barnehagen. I mindre grupper enn før, med gode tiltak for å holde god hygiene og smittevern. 
Jeg har denne uka lyst til å rose de ansatte i alle barnehagene og i alle skolene. Det er en kjempejobb de har 
lagt ned på veldig kort tid! For at våre barn skal kunne komme tilbake til en god og trygg skolehverdag og 
barnehagehverdag. Så takk til alle dere! 
 

Neste uke er det også mer som åpner opp. Frisører, fysioterapeuter. Etterlengtede arbeidsgrupper. De åpner, 
men ikke som før. Også disse gruppene har gode tiltak for at det skal være trygt, både for dem og oss å 
benytte oss av dem.  
 

Så må vi andre huske å være flinke. Holde to meter til naboen når vi ser hverandre. Ikke håndhilse. Vaske 
hender, sprite oss når vi går inn på butikken. Samfunnet åpner sakte men sikkert, og det er godt, og bra. Men 
det avhenger av at vi alle fortsatt tenker over hvordan vi opptrer i det offentlige rom. Bare slik kan vi fortsette 
å åpne opp og sakte nærme oss en mer normal hverdag. Dog litt annerledes enn den var før. 
 
Laila 
 
 
Rådman Helge D. Akerhaugen: 
Administrasjonen jobber med å forberede åpning av skolene, i første omgang 1-4 trinn. Vi har åpnet 
barnehagene og vi tar med oss erfaringene herfra sammen med veilederen for skolene, og lager gode, trygge 
rutiner for barna i skolene også. Vi har begynt å forberede åpning av kulturhuset, i første omgang kun for 
skolebruk. Skolene legger opp til mer uteaktivitet enn vanlig og vi tenker at kulturhuset kan bli en «uteplass» 
dersom været krever at barna egentlig bør være inne. Denne forsiktige åpningen av kulturhuset gjør oss også 
bedre forberedt til en utvidet brukt på et senere tidspunkt, når det er trygt for alle. 
 

Ellers opererer vi med hjemmekontor for dem som kan det. Dette er en spennende ny erfaring for oss med 
så mange ansatte på hjemmekontor. Men vi tenker at dette kan gi oss nye muligheter etter korona også.  Vi 
spør derfor også hvordan vi skal bruke den nye lærdommen vi har fått på dette området. 
 

Vi kjenner ikke til at vi har smitte hos oss. Men vi må ikke slappe av for det. Det er viktig å følge rådene fra 
myndighetene og gjøre det vi kan for å være forberedt. Vi har gjennomført møter med inntil 5 deltaker i rom 
der det er mulig å holde avstand. Selv om vi er flinke på videomøter og får gjort masse gjennom denne 
teknologien, er det hyggelig å treffe kolleger også. Særlig når man skal tenke ut nye ideer for fremtiden.  
 

Mange har lagt merke til at vi er igang med høring på planstrategien og planprogram for ny samfunnsplan. 
Jeg håper vi får anleding til å gjennomføre folkemøter slik at politikerne våre kan møte innbyggerne til debatt 
om fremtidens Gildeskål, før de bestemmer innholdet i den nye samfunnsplanen.  
 

Det er liten tvil om at koronasituasjonen koster mye penger, også for Gildeskål kommune. Vi vet ikke sikkert 
nå hva vi får kompensert fra staten, men erfaring tilsier at vi neppe får 100% dekket. Samtidig er det ventet 
tap i skatteinntekter fordi mange bedrifter har måttet permittere ansatte. Dette gir noen bekymringer for 
økonomien også. Men uansett er det viktigste å verne oss mot smitte og gjøre det vi kan for å ta vare på 
hverandre, sammen. 
 
Helge 
 

 

Les mer på www.gildeskal.kommune.no 
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