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Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - 1. gangs behandling 

 

Behandling i Kommunestyret - 24.06.2021: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak:  
 
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune for perioden 2020-

2032 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 
11-14. 
 
Alle innspill fra råd og utvalg som har behandlet samfunnsplanen nå på 1. gangs 
behandling, tas med ved oversendelse av kommunens utkast til samfunnsplan til 
eksterne høringsparter. 
 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal kommunedirektøren ha gjennomgått og 
vurdert innkomne høringsuttalelser, og eventuelt foreslå justeringer ut fra dette. 
 

 
 

Behandling i Formannskapet - 10.06.2021: 

Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til tillegg: 
Alle innspill fra råd og utvalg som har behandlet samfunnsplanen nå på 1. gangs behandling, 
tas med ved oversendelse av kommunens utkast til samfunnsplan til eksterne høringsparter. 
 



  
 
 

Kommunedirektørens forslag med tillegg fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.  
 
Saksordfører: Gunnar Vollan 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune for perioden 2020-

2032 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 
11-14. 
 
Alle innspill fra råd og utvalg som har behandlet samfunnsplanen nå på 1. gangs 
behandling, tas med ved oversendelse av kommunens utkast til samfunnsplan til 
eksterne høringsparter. 
 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal kommunedirektøren ha gjennomgått og 
vurdert innkomne høringsuttalelser, og eventuelt foreslå justeringer ut fra dette. 
 

 
 

Behandling i Levekårsutvalget - 27.05.2021: 

Representant Kine Oldervik (H) fremmet følgende forslag til endring: 
 
Side 27, punkt 4: Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og 
fritidstilbud for alle, spesielt for barn og unge som hovedfokus. 
Ellers stiller Levekårsutvalget seg bak forslagene som er kommet fra de andre råd og utvalg. 
 
Kommunedirektørens forslag med endring fra Oldervik ble enstemmig vedtatt. 
 
Levekårsutvalgets innstilling:  
 
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune for perioden 2020-

2032 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 
11-14, med følgende endringer: 
 
Side 27, punkt 4: Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og 
fritidstilbud for alle, spesielt for barn og unge som hovedfokus. 
Ellers stiller Levekårsutvalget seg bak forslagene som er kommet fra de andre råd og 
utvalg. 
 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal kommunedirektøren ha gjennomgått og 
vurdert innkomne høringsuttalelser, og eventuelt foreslå justeringer ut fra dette. 
 

 
 

Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 25.05.2021: 

Leder Gunnar Skjellvik (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: 
Rådet ber om at det tas inn følgende: 
1. Det skal tilrettelegges for turstier og fiskeplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, 
på de plasser der dette er mulig i kommunen. 
 
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.  
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:  



  
 
 

 
1. Det skal tilrettelegges for turstier og fiskeplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, 
på de plasser der dette er mulig i kommunen. 
 
 

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 26.05.2021: 

Representant Kenneth Norum (SV) fremmet, på vegne av SV, H, GL og Frp, følgende forslag 
til endringer:  
Side 29, Et allsidig næringsliv. 
4. strekpunkt, ny tekst: Satse på Havbruk og Fiskeri, aktive fiskerihavner, støtte kvotekjøp. 
Siste bolk, 2. strekpunkt: Sikre areal og naturgrunnlag for beitenæringene, aktiv bruk av 
rovdyrhemmende tiltak. 
 
Side 31, Arealstrategier. 
Ny siste setning punkt.5: 
Hensyn til naturmangfold, jordvern, landbruk og reindrift skal tillegges særlig stor vekt i 
utviklingsspørsmål. 
 
Nytt punkt 11.  
Gildeskål skal utvikle en helhetlig plan for bruk og utvikling av Lahko nasjonalpark, skjerme 
verneområdene, bruke randsonene.  
 
 
 
Forslaget fra Kommunedirektøren med endringer fra Norum ble enstemmig vedtatt.  
 
Plan og eiendomsutvalgets innstilling: 
 
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune for perioden 2020-

2032 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 
11-14, med følgende endringer:  
 
Side 29, Et allsidig næringsliv. 
4. strekpunkt, ny tekst: Satse på Havbruk og Fiskeri, aktive fiskerihavner, støtte 
kvotekjøp. 
Siste bolk, 2. strekpunkt: Sikre areal og naturgrunnlag for beitenæringene, aktiv bruk 
av rovdyrhemmende tiltak. 
 
Side 31, Arealstrategier. 
Ny siste setning punkt.5: 
Hensyn til naturmangfold, jordvern, landbruk og reindrift skal tillegges særlig stor vekt i 
utviklingsspørsmål. 
 
Nytt punkt 11.  
Gildeskål skal utvikle en helhetlig plan for bruk og utvikling av Lahko nasjonalpark, 
skjerme verneområdene, bruke randsonene.  
 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal kommunedirektøren ha gjennomgått og 
vurdert innkomne høringsuttalelser, og eventuelt foreslå justeringer ut fra dette. 
 

 
 

Behandling i Eldrerådet - 25.05.2021: 



  
 
 

Leder Kjell Norum fremmet følgende forslag til vedtak: 
Eldrerådet mener Storvikområdet må inn på prioriteringslisten i tillegg til de fire som ligger 
inne i dag, Inndyr, Våg, Nygårdsjøen, Sørarnøy (bosetting) tettsted. 
Ellers tas kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 1. gangs behandling til etterretning.  
 
Forslaget fra Norum ble enstemmig vedtatt.  
 
Eldrerådets uttalelse: 
 
Eldrerådet mener Storvikområdet må inn på prioriteringslisten i tillegg til de fire som ligger 
inne i dag, Inndyr, Våg, Nygårdsjøen, Sørarnøy (bosetting) tettsted. 
Ellers tas kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 1. gangs behandling til etterretning.  
 
 

Behandling i Ungdomsrådet - 25.05.2021: 

Representant Mariell Olaussen Wilhelmsen fremmet følgende forslag til tillegg: 
Ungdomsrådet ber om at skolene gir elevrådene mulighet til å gi en uttalelse på 
kommunedelens samfunnsdel 2020-2032 innen utgangen av inneværende skoleår. 
Ungdomsrådet ber om at dokumentet blir tatt inn i undervisning i ungdomsskolen. Dette skal 
gjøres sammen med skolens representanter i ungdomsrådet.  
 
Kommunedirektørens forslag med tillegg fra Wilhelmsen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
 
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune for perioden 2020-

2032 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 
11-14. 
 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal kommunedirektøren ha gjennomgått og 
vurdert innkomne høringsuttalelser, og eventuelt foreslå justeringer ut fra dette. 
 

 
Ungdomsrådet ber om at skolene gir elevrådene mulighet til å gi en uttalelse på 
kommunedelens samfunnsdel 2020-2032 innen utgangen av inneværende skoleår. 
Ungdomsrådet ber om at dokumentet blir tatt inn i undervisning i ungdomsskolen. Dette skal 
gjøres sammen med skolens representanter i ungdomsrådet.  
 
 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune for perioden 2020-

2032 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 
11-14. 
 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal kommunedirektøren ha gjennomgått og 
vurdert innkomne høringsuttalelser, og eventuelt foreslå justeringer ut fra dette. 
 

 

 



  
 
 

Vedlegg 

1 Kommuneplanens samfunnsdel Gildeskål kommune 2020-2032 

2 Rapport+fra+dialogmøter+i+Gildeskål+21.08.19+(002) 

3 Rapport-+Spørreundersøkelse+ungdomstrinn 

4 Statens Vegvesen: Innspill til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens 
samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 

5 Sametinget: Høringsuttalelse til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens 
samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 

6 Jordvern Nordland: Høringsuttalelse Gildeskål kommune planstrategi og samfunnsdel 

7 Fylkesmannen i Nordland: Innspill til planstrategi og oppstart av kommuneplanens 
samfunnsdel 2020-2030 

8 Nordland Fylkeskommune: Uttalelse - Oppstart av arbeid med kommuneplanens 
samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 (L)(2687307) 

9 Referat digital næringskafe 

10 Gjestebud april 2021 

11 Innspill Gjestebud, digitalt folkemøte 10.april 2021 

12 gjestebud fagforbundet gildeskål 

14 Skjema_gjestbud Høyre 

15 Samferdsel Gildeskål kommune 2021 

16 Referat fra medlemsmøte i Gildeskål Arbeiderparti 

17 Resultater fra spørreundersøkelse kommuneplanens samfunnsdel 

 
 

Bakgrunn for saken: 
07.04.20 vedtok Plan og eiendomsutvalget varsel om oppstart av kommuneplanens 
samfunnsdel, samt å sende planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring og 
offentlig ettersyn. 

18.06.20 fastsatte Gildeskål kommunestyre planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
2020-2032.  

For å sikre et kunnskapsbasert planverk er kommuneplanens samfunnsdel basert på følgende 
oppdaterte faktagrunnlag og medvirkning fra berørte interesser og myndigheter: 

- Kunnskapsgrunnlaget 2020 Utviklingstrekk og utfordringer 
- Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
- Gildeskålmodellen  
- Høringsinnspill ved varsel om oppstart 
- Gjestebud 
- Spørreundersøkelse 

 



  
 
 

Lovanvendelse: 

Jf Plan og bygningsloven § 1-1 skal planlegging «fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner».  

§ 11-2. Kommuneplanens samfunnsdel (Plan- og bygningsloven) 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og 
vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir 
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. 
 

§ 11-3.Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel (Plan- og bygningsloven) 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for 
statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. 

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, 
planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske 
rammer. 
 

Folkehelseperspektivet 

Jf. Plan og bygningsloven § 3-1 skal planlegging “fremme befolkningens helse og motvirke sosiale 
helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet”.  

Jf. Folkehelseloven § 4 skal kommunen “fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til 
utjevning av sosiale helse forskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha 
negativ innvirkning på helsen”. Kommunen skal “fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting”.  

 

  



  
 
 

Visjon 
I forrige samfunnsplan var Gildeskålsamfunnets visjon «Å, eg veit meg eit land». En visjon 
skal definere hva som vil være den ideelle situasjonen for fremtiden, og er ment som en 
rettesnor for avgjørelser som tas. Visjonen skal være tydelig, og mulig å jobbe mot, og derfor 
er det i forslag til ny samfunnsdel utarbeidet en ny visjon. Denne visjonen er også inspirert 
av Elias Blix «Barndomsminne fra Nordland», hvor visjonen målbærer en stolt fortid, nåtiden 
gjennom den evigvarende naturen, drømmen om en gang å få komme tilbake hit, og en 
ukuelig tro på en god fremtid for gammel og ung: 

 
Levende samfunn fra hav til fjell 

 
For at visjon ikke bare skal bli ønsketenkning, utledes det i kommuneplanens samfunnsdel 
mer konkrete fokusområder, mål og strategier for å realisere visjonen. 
 
Medvirkning 
Planprosessen skal sikre åpenhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. 
Dette er viktig både med hensyn til demokrati og effektivitet i planprosessen, og det er 
nødvendig med bred medvirkning for å lage gode planer.  
 
På grunn av koronasituasjonen har medvirkningsaktivitetene blitt holdt digitalt gjennom 
spørreundersøkelse og gjestebud: 
 

Spørreundersøkelse 
Spørreundersøkelse for kommunens innbyggere og tilreisende, hvor det blant annet ble 
spurt om temaene nærmiljø, inkludering, klima og miljø.  

I spørreundersøkelsen kom det i løpet av første døgn inn 100 svar, og totalt var det 
217 personer som deltok. Svarene som fremkommer av undersøkelsen gir en pekepinn 
på hvordan innbyggerne har det i Gildeskål.  
 
Gjestebud 
Gjestebud, en metode for medvirkning som innebærer at ulike interessegrupper møtes 
seg imellom og diskuterer ønsket utvikling i kommunen, med fokus på hva som er bra, 
og hva som bør bli bedre. Det kom totalt inn 8 innspill gjennom gjestebud. 

 
Disse medvirkningsaktivitetene er et supplement til tidligere medvirkningsaktiviteter som ble 
gjennomført i forbindelse med tettstedsutviklingsprosjektet Gildeskalmodellen.no. 

 

Vurdering: 

Gildeskålmodellen  

Rapport fra fire dialogmøter i Gildeskål  
Dialogmøte med de fire tettstedene i Gildeskål, Inndyr, Nygårdsjøen, Våg og  
Sør-Arnøy, resulterte i 3 hovedkriterier for hva som definerer det gode liv i 
Gildeskål: natur, samfunn/menneske og økonomi. Det fremgår av oversikten at sentrene i 
Gildeskål er nokså samstemt og mener det gode liv i kommunen er knyttet til et godt sosialt 
miljø, der individuell frihet kombinert med godt samhold er den viktigste trivselsfaktoren.  
 
Naturen ble fremhevet som et viktig bidrag, både som ressurs og egenverdi. Økonomi ble 
nevnt som en sentral forutsetning for livskraftig utvikling som må være forankret i levende 
natur og lokal kultur. I fremtidens Gildeskål ønsker deltakerne større fokus på kortreiste 



  
 
 

løsninger. På bakgrunn av dialogmøtene konkluderer rapporten med at et viktig bidrag for å 
gjøre Gildeskål til en kommune mennesker ønsker å bo og leve vil være å stimulere til en 
utvikling som ivaretar innbyggernes tilfredsstillende og grunnleggende behov (et behagelig 
liv), mulighet til å utnytte mest mulig av sitt potensiale (et godt liv) samt muligheten til 
å bidra til å virkeliggjøre verdier utenfor seg selv. Det kommer frem av rapporten at et viktig 
bidrag for å stimulere en slik utvikling er å etablere møteplasser der innbyggerne kan være 
med i utviklingen av kommunen.   
 

Kommentar 
Dialogmøtet fra Gildeskålmodellen er tatt hensyn til i utvikling av kommuneplanens 
samfunnsdel. De tre kriteriene for det gode liv i Gildeskål; natur, samfunn/menneske og 
økonomi, er alle ivaretatt med hvert sitt fokusområde; På lag med naturen, Like muligheter til 
gode liv for alle og Et allsidig næringsliv. Behovet om etablering av møteplasser 
går dessuten igjen flere steder i samfunnsdelen.  
 
Spørreundersøkelse: Synspunkter fra ungdommer i Gildeskål om sentrumsutvikling i 
kommunen     
Ungdommen savner steder hvor de kan oppholde seg, og dyrke interesser. Det er et tydelig 
ønske om flere fritidsaktiviteter, og at dette bør legges til rette for over hele kommunen. 
Videre ønsker mange at transporttilbudet forbedres slik at ungdommen kan ta mer del i det 
de tilbudene de ønsker. Da økt tilgang til fritidstilbud er noe som mange nevner, bør man 
kartlegge nærmere hva behovene på de ulike stedene er.  
 

Kommentar 
Behovet for flere tilrettelagte møteplasser og kultur- og fritidstilbud virker til å være stort og 
samsvarer blant annet med resultater fra Ung-data (2019). Møteplasser sammen med kultur- 
og fritidstilbud som stimulerer til sosial kontakt og egenorganisert aktivitet er med å fremme 
trivsel, glede, fysisk aktivitet og opplevelse av tilhørighet og fellesskap. Dette er faktorer som 
er sentrale både i et folkehelseperspektiv og bærekraftperspektiv, og som er viktige for bolyst 
og oppvekstsvilkår. Særlig blant utsatte grupper som barn, unge og eldre vil tilrettelegging av 
universelle møteplasser være viktig i kommunens planlegging i fremtiden. Kommuneplanens 
samfunnsdel ivaretar dette behovet i fokusområdene Like muligheter for gode liv for 
alle og Robuste tettsteder.   
 

Innspill til varsel om oppstart 

Det ble varslet oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av 
planstrategi og planprogram 21.04.2020, med høringsfrist 02.06.2020.  

Nedenfor er alle mottatte høringsuttalelser: 

1. Statens vegvesen 
2. Sametinget 
3. Jordvern Nordland 
4. Fylkesmannen i Nordland 
5. Nordland Fylkeskommune 

 

Statens vegvesen har ingen merknader til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Sametinget 

Anmoder Gildeskål kommune om å bruke Sametingets planveileder «Veileder for sikring av 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan 



  
 
 

og bygningsloven» ved revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Gildeskål kommune er i 
et område med samisk næring, herunder reindrift, samiske kulturminner og stedsnavn er til 
stede i kommunen. Reindriftsnæringen er til stede i kommunen med Saltfjellet 
reinbeitedistrikt. Kommunen skal i likestor grad planlegge for reindrifta på lik linje med andre 
næringer i kommunen. Spesielt siden kommunen ønsker å påvirke til verdiskapende og 
bærekraftig næringsutvikling ved proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige 
arealer. 

 
Sametinget kommenterer også at Gildeskål kommune har samiske kulturminner som 
kommunen har ansvaret for å identifisere, verdsette og forvalte i tråd med nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. 
 
Ift. Medvirkning så presiseres det at de som legger frem planer bør «iverksette aktive tiltak 
for å sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå informert samtykke fra direkte berørte 
samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske barn».  

 
Kommentar 

Det finnes ingen offisiell registrering av hvor mange samer som bor i Gildeskål og Norge for 
øvrig. I Sametingets valgmanntall får man en indikasjon, men mange har av ulike grunner 
valgt å ikke registrere seg i manntallet, og manntallet kan dermed ikke legges til grunn for 
hvor mange samer som bor i Gildeskål. Per 30.06.2019 var antall manntallsførte i 
Sametingets valgmanntall i Gildeskål 11 stk. Ved valget i 2021 hadde Gildeskål under 30 
manntallsførte (valgmedarbeiderportalen.valg.no, Meld.St.31 Samisk språk, kultur og 
samfunnsliv). Kommunen er ikke kjent med at det bor samiske barnefamilier i kommunen.  

I kommunens planstrategi er det lagt opp til at det skal utarbeides en kulturminneplan som 
også vil omfatte samiske kulturminner. I første omgang vil det omhandle kulturminner vi 
allerede er kjent med, men prosessen vil forhåpentligvis øke fokus på kulturminner, slik at 
befolkning og andre interesserte kan melde inn kulturminner. Kulturminneplanen vil brukes 
som et kunnskapsgrunnlag inn i kommunens planlegging. 

I forhold til planlegging for reindrifta så omfatter Saltfjellet reinbeitedistrikt Gildeskål 
kommune. Distriktet har store utfordringer med forstyrrelser og opplever i stor grad press på 
beiteareal fra eksterne interessenter. Forstyrrende faktorer skapt av eksterne interessenter 
som anses å være de vanskeligste og mest utfordrende for næringen i Gildeskål kommune er 
(Distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt, periode 2018-2023): 

- Fritidsbebyggelse 
- Vannkraft 
- Jordbruk 
- Ferdsel og friluftsliv 
- Ekspansjon av tettsteder 
- Jakt og småviltjakt 
- Forskjellige aktiviteter knyttet til hundehold 

Reindriftsnæringen skal ivaretas på lik linje med andre næringer i kommuner, og det er satt 
opp egne mål og strategier under fokusområdet «Et allsidig næringsliv», for å sikre 
naturgrunnlaget for samisk næringsliv. 

 

Jordvern Nordland 
Jordvern Nordland er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for et 
bedre jordvern i fylket. 



  
 
 

Matjord trues av nedbygging, og Jordvern Nordland er opptatt av at matjord som en ikke-
fornybar ressurs må vernes, og at det er viktig å ta vare på dyrka og dyrkbar jord for å sikre 
grunnlaget for matproduksjon nå og i fremtiden.  

I Stortingets jordvernstrategi fra 2015 ble kravet om jordvern innskjerpet. I fylkesplan for 
Nordland 2013-2025 sies det at avsatte byggeområder bør fortettes eller omdisponeres til 
annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder omdisponeres. Gildeskål har kun 1,8 % 
landbruksareal. Det minnes også om Nordland fylkes målsetting om at kun 200 daa dyrket 
mark og 200 daa dyrkbar mark skal nedbygges i Nordland hvert år. 
 

Kommentar 
Jordbruksnæringa og det kulturlandskapet som aktiv drift skaper er viktig å ivareta i 
kommunens planlegging. Hensynet til begge deler skal tillegges særlig stor vekt i 
utviklingsspørsmål. Dette ivaretas i samfunnsplanen og i arealstrategien. 

 

Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Nordland (nå Statsforvalteren) kommenterer at som grunnlag for 
arealstrategiene i samfunnsdelen bør det utarbeides et arealregnskap som viser tilgjengelige 
tomter til utbyggingsformål som er planmessig avklart. Ved å sammenholde dette med 
forventet utvikling og sammensetning i befolkningen, samt forventet arealbehov til blant 
annet næringsutvikling, kan det reelle behovet for å legge ut nye arealer til ulike 
utbyggingsformål avklares. Arealregnskapet ses som en nødvendig forutsetning for å kunne 
utvikle kommunale arealstrategier, og begrunne å ta nye arealer i bruk.  

Fylkesmannen viser til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning, og at kommunen i sin overordnede planlegging skal innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. 

Ift. Naturmangfold burde kommunens naturmangfold bla. i form av viktige områder for 
biologisk mangfold og landskap, synliggjøres som grunnlag for fastsetting av kommunale 
arealstrategier i samfunnsdelen og videre kommunal planlegging.  

Pbl § 3-1 angir oppgaver, mål og krav som skal inngå i planleggingen og som planer skal 
bidra til å løse eller sikre. Tre av kravene som er listet opp er at planer skal b) sikre 
jordressursene, c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, 
samt d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. Planmyndighetene skal gjennom 
sine planer ivareta ressursgrunnlaget og legge til rette for verdiskaping og utvikling i 
primærnæringene innenfor landbruket (jordbruk, reindrift og skogbruk).  

Regjeringen ber kommunene velge utbyggingsløsninger som sikrer landbrukets 
næringsgrunnlag og reduserer omdisponeringen av dyrka mark. De understreker også at det 
er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv 
sikres. Kommunale planer bør trekke langsiktige grenser mellom henholdsvis by- og 
tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur-, frilufts- og 
reindriftsområder. 

Det vises til Strategisk plan for jordvern i Nordland, og det vises her til mål om at det ikke 
skal omdisponeres mer enn 200 daa dyrka og 200 daa dyrkbar mark i Nordland per år. 

Ift. Oppvekst og levekår kommenterer Fylkesmannen at en av kommunens 
folkehelseutfordringer er trivsel i skoler og barnehager samt trygge oppvekstvilkår. 
Samfunnsdelen bør inneholde overordnede målsettinger som sikrer at barn og unge ivaretas i 
all kommunal planlegging.  



  
 
 

Prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming må gjøres gjeldende for all 
planlegging, slik at samfunnet og de fysiske omgivelsene tilrettelegges for alle og gir like 
muligheter for samfunnsdeltakelse. 

Kommunen har et ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Å bo dårlig eller å være 
bostedsløs kan ha store negative konsekvenser for livskvaliteten. 

Kommentar 
Gildeskål kommune tar sikte på å utarbeide arealregnskap til oppstart av arbeid med 
kommuneplanens arealdel. Føringene som legges i arealstrategien ivaretar nasjonale og 
regionale forventninger til planlegging. 

Det skal utarbeides en egen klima- og miljøplan i 2022, som tar utgangspunkt i 
Klimaregnskap for ni kommuner i Salten, som er utarbeidet på oppdrag fra Salten 
klimanettverk. Klima vil også være tema i kommuneplanens samfunnsdel med overordnede 
føringer og målsettinger under fokusområdet «På lag med naturen». Her er det også 
innarbeidet mål ift. ivaretakelse av naturmangfold. 

Sikring av jordressurser, naturgrunnlag for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
samt å legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling ivaretas under fokusområdene «Et 
allsidig næringsliv» og «På lag med naturen».  

Folkehelse, universell utforming og bistand for vanskeligstilte i boligmarkedet ivaretas under 
fokusområde «Like muligheter til gode liv for alle» og «Robuste tettsteder».  

 

Nordland Fylkeskommune 
Anbefaler at følgende stortingsmeldinger vies oppmerksomhet: 

- Meld. St. 18 (2016-2017) Berkraftige byar og distrikt 
- Meld. St. 5 (2019-2020) Levande lokalsamfunn for fremtiden- Distriktsmeldingen 

NFK mener det er positivt at FNs bærekraftsmål skal være grunnlag for planarbeidet, og at 
kommuner definerer best selv hvilke bærekraftsmål som må være de mest sentrale for 
kommunens utvikling. 

NFK viser til: 

- Regional plan for klimautfordringene i Nordland 2011-2020 
- Regional plan for vannregionen Nordland og Jan Mayen 2016-2021 
- Fylkesplan for Nordland, kap. 8. Arealpolitikk i Nordland 

For at Nordland skal tiltrekke seg ny arbeidskraft, må det jobbes strategisk og målretta med 
rekruttering, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gode samarbeidsformer må utvikles i 
tett samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. 

Økt innvandring er nødvendig for en positiv utvikling i Nordland. Innvandring skaper 
muligheter for tiltrengt arbeidskraft, en balansert befolkningsutvikling og økt mangfold, noe 
som er positivt både for den enkeltes livskvalitet og for kreativiteten i et samfunn. Å 
inkludere og integrere innvandrere og andre tilflyttere på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet, 
blir avgjørende for å skape livskraftige samfunn.  

Det blir stadig flere eldre i samfunnet, og det er derfor viktig å se hvordan eldre kan være en 
ressurs for kommunen. 



  
 
 

Et godt bredbåndstilbud er blitt en forutsetning for å være en livskraftig kommune. For 
mange bedrifter og enkeltpersoner er tilgang til bredbånd med tilstrekkelig kapasitet 
avgjørende for hvorvidt de ønsker å etablere seg i kommunen. 

NFK er positiv til at det skal utarbeides en arealstrategi i tråd med nasjonale forventninger. 
Arealstrategien kan bidra til å gi langsiktig retning til kommunens areal- og 
ressursforvaltning. Det er viktig å se arealbruk og transport i sammenheng, jf. Nasjonal og 
regional politikk knyttet til samordnet bolig- areal- og transportplanlegging.  

Plan og bygningsloven er et sentralt verktøy for å sikre bredde i folkehelsearbeidet på tvers 
av samfunnssektorer og avveie ulike interesser og behov, bidra til langsiktighet og 
forutsigbarhet i folkehelsearbeidet, forankre planer i politiske drøftinger og prioriteringer og 
dermed føre til mer politisk eierskap og bidra til medvirkning i lokale tiltak. Lovens formål er 
å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 
helseforskjeller. I tillegg har Folkehelseloven som formål å redusere sosial ulikhet i helse.  
 

Kommentar 
I forkant av kommuneplanarbeidet, og i forbindelse med planstrategiarbeidet ble det 
utarbeidet et dokument som kartlegger dagens situasjon og utviklingstrekk i Gildeskål, 
kunnskapsgrunnlaget. Etter kommunedirektørens vurdering er sammenhengen mellom 
kunnskapsgrunnlaget med tilhørende SWOT-analyser av styrker, svakheter, muligheter og 
trusler synliggjort i planstrategien. Dette arbeidet bygger samfunnsdelen videre på. 

I samfunnsplanen er det fokus på trivsel, inkludering og et godt liv i Gildeskål for 
eksisterende innbyggere, fremfor å ha hovedfokus på befolkningsvekst. Videre er det fokus 
på utvikling av bredbåndstilbud, folkehelse og FNs bærekraftsmål. I arealstrategien tas det 
hensyn til nasjonale og regionale forventninger. 

 

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel gjennom gjestebud: 

Etter gjennomgangen av hvert gjestebud, følger en felles kommentar til innspillene. 

Sjøfossen næringsutvikling 

Sjøfossen næringsutvikling hadde innspill til kommunikasjon og næringsliv. 

Ift. til kommunikasjon ble det kommentert at Gildeskål kommune bør arbeide med å bedre 
disse områdene: 

- Båtkommunikasjon og hurtigbåtruter, viktig for innbyggere, valg av bosted, og 
bedriftenes mulighet for aktivitet 

- Telefonkommunikasjon og internettforbindelse i alle deler av kommunen 
- Telefondekning langs vei i Gildeskål og mellom Gildeskål og Bodø 
- Kommunikasjon med Gildeskål kommune kan forbedres kraftig 
- Fraktpriser høye, slik at det er dyrt å drive næring i Gildeskål 

Ift. næringslivet er det kommet innspill til rammevilkår for at næringslivet skal få til utvikling: 

- Dra i samme retning i hele kommunen og alle bygder 
- Gode skoler og barnehager er viktig for at folk skal velge å etablere seg 
- Tomter og boliger for å kunne etablere seg, og ulike typer bolig til ulike faser av livet 
- Gang og sykkelstier 
- Gjøre kommunen attraktiv for pendlere 
- Gildeskål sparebank bør være en medspiller for næringslivet i Gildeskål 
- Kommunen må ta ansvar for å ivareta og følge opp nye innbyggere 



  
 
 

- Gildeskål må ta ansvar for at det skal være godt å være skoleelev på videregående 
skole, dette er også en god rekrutteringsarena for nye innbyggere 

 

Gjermund Birkeli/landbruksnæringa på Arnøyene 

Landbruket på Arnøyene har vært, og er fortsatt en viktig næringsaktør som bidrar med å 
skape arbeidsplasser, fast bosetting, kulturlandskap og en levende bygd. Antall 
landbruksenheter i drift er redusert de siste tiår, men produksjon og omfang er holdt oppe. 
Det har de senere årene vært stor økning i fritidsinteresser, og flere som ønsker å tilbringe 
pensjonisttilværelsen på Arnøyene. Det har vært negativ utvikling blant yngre fastboende og 
familier med barn på skole.  

Små bedrifter utgjør ryggraden i distriktsnorge, og landbruket bidrar med noe som Arnøyene 
og Gildeskål trenger. 

Areal er knapphetsfaktor på Arnøyene, og landbruket er avhengig av at kommunen tar 
hensyn til jordvern og landbrukets arealbehov, både utmark og innmark, samt øyer og 
holmer som brukes som beite. Driftsformer med beitende dyr har gode naturgitte forhold på 
Arnøya, og dette skaper og opprettholder kulturlandskapet. Landbruket bør få plass i den 
fremtidige utvikling av kommunen, dette vil bidra med verdiskaping, fast bosetting, og et 
levende lokalsamfunn hele året. 

Arnøyene lokalutvalg 

Hva er bra i Gildeskål: 

- Nærhet til Bodø og Ørnes/Glomfjord 
- Nær sjø og natur 
- På Arnøyene dekkes behov som barnehage, skole, butikk, arbeidsplasser, båt, ferge, 

kommunikasjonen muliggjør at man kan jobbe andre plasser enn på Arnøya. 
- Gode oppvekstvilkår 
- Lite og åpent samfunn 
- Avfallshenting 
- Landbruk 

Hva bør bli bedre? 

- Blir del av større kommune 
- Bedre kommunikasjon med kommunen 
- Bli tatt på alvor, opplever at henvendelser fra lokalutvalg til kommunen nedprioriteres 

og ikke besvares 
- Økt tilflytting, bosetting og næringsliv 
- Kollektivtransport som er bedre tilpasset innbyggere og næring 
- Korrespondanse mellom hurtigbåt, ferge og buss 
- Digitalt høyhastighets bredbånd 
- Bedre boligpolitikk og flere kommunale boliger 
- Økt næringsutvikling gir behov for flere boliger 
- Dugnadsvilje, engasjement 
- Gratis barnehage 
- Tiltak for å øke bruken av nærområde (oppmerkede stier, gapahuk med grillplass, 

benker og bord, kino, basseng, montering av lekeapparat på skolen, ballbinge, veiskilt, 
informasjonstavler, offentlig toalett) 

- Markedsføring av positive aktiviteter, markedsføring av kommunen 
- Kommunikasjon (pendling) mot Inndyr og Bodø 



  
 
 

- Mer veilys 
- Tilflytterkonsulent og tilflytterpakke 
- Kommunen burde rabattere pendlerkostnader 
- Barnetilskudd, økonomisk støtte for barnefødsler 
- Sorteringsanlegg for avfall, mindre tomgangskjøring, mindre lagring av «avfall» på 

eiendommer, beplantning på fellesområder, søppelbokser på offentlige steder 

Lokalutvalget mener Gildeskål bør satse på nærmere tilknytning til Bodø og Ørnes/Glomfjord, 
turisme, helårsfiske (kvotestøtte), forsterke VGS, samarbeid mellom skole og næring slik at 
elever kan bli kjent med lokalt næringsliv, digitalt høyhastighets bredbånd, landbruk. 

For å øke viljen til næringsutvikling bør man støtte etablert næring og intensivere for ny 
næring, ha gode rammebetingelser, legge til rette for næringsarealer, gjøre det enklere å 
etablere næring, og hurtigbåt burde ligge i Bodø på natten slik at daglig pendling kan gå både 
til og fra Bodø/Arnøya. 

I forhold til hensiktsmessig forvaltning av arealer bør det legges til rette for attraktive 
boligarealer, det bør gis økonomisk støtte til å bygge og kjøpe boliger, og planverket må 
være tilpasset fremtidens behov for næringsutvikling.  

 

Fagforbundet 

Fagforbundet trekker frem at det er behov for:  
 Tilrettelegge flere byggeklare og attraktive tomter med gunstigere pris for å 

bygge egen bolig  
 Opprette ambulerende vaktmestertjenester som bistår eldre hjemmeboende med 

daglige gjøremål  
 Skape møteplasser for eldre, for sosialisering, aktivisering og for å motvirke 

ensomhet  
 Tilrettelegge for gode læringsforhold på skolene, med fokus på sosiale og 

akademiske forhold.  
 Turstier tilrettelagt for funksjonsnedsatte og barnevogn  
 Fokus på forsøpling av plast i havet og tilrettelegge for at lag og foreninger 

kompenseres for innsatsen  
 Fokus på næringsutvikling med velværebedrifter og kommersielle butikker  

 

Arne-Jan Midtigård 

Uttalelsen angående gode måter å utnytte og ivareta arealene på. Arealene som er i bruk i 
forbindelse med landbruk må for all fremtid ivaretas som landbruk/kulturlandskap. 
Landbruket bidrar på sikt til kulturbeitelandskap og holde åpent lende, samt turstier. 
Landbruk er en langsiktig investering i viktige faktorer for trivsel og adferd for mennesker og 
dyr. Beitedyr må respekteres.  

Det bør tas hensyn til grenser og avstander mellom hus og veier når det tas ut arealer for 
bygging av boliger. Det bør ikke fravikes fra arealplanen, og det bør bygges ut på arealene 
som er godkjent for bygging i arealplanen før det legges opp til nye felt.  

Utvikling med fastboende er den viktigste styrken i lokalsamfunnet, også med tanke på skole, 
barnehage mm.  

Angående naturverdier og strandsonen så bør naturverdier ivaretas. På Arnøyene er det en 
vanskelig grense med tanke på hav og avstand opp på land så blir denne enkelte plasser inni 



  
 
 

hagen til folk og inne på landbruksjord. Det bør være lokale bestemmelser for 
arealdisponering. 

 

Gildeskål Høyre 

Høyre trekker frem at det er behov for:  
 Attraktive byggeklare tomter med klargjort infrastruktur  
 Variasjon i type boliger og heve standard på utleieboliger  
 Inkludere tilflyttere  
 Fokus på kommunens attraktivitet  
 Variasjon i type arbeidsplasser som inkluderer flere utdanninger og interesser  
 Gode skole- og barnehagetjenester  
 Endring av kollektivtilbud må ut til befolkningen på høring  
 Lavere priser på kommunale kulturtilbud og større vektlegging av fritidstilbud  
 Forbedre kommunikasjonstilbud tilpasset fritids- og kulturtilbud  
 Etablere og drifte flere tilbud til elever på videregående skole  
 Større organisert samkvem mellom elevene fra de ulike skolene/grendene  
 Alle skoler bør ha tilfredsstillende lokaliteter for obligatorisk undervisning, enkelte 

skoler mangler dette i dag  
 Skolene må planlegge og organisere bedriftsbesøk  
 Søke midler for å tilby sommeråpen SFO  
 Lage klima- og miljøplan  
 Tilpasse vernede områder til lokale behov  
 Kildesortering i alle ledd i den kommunale organisasjonen må forbedres  
 Regulere og bygge gang- og sykkelveier i de mest befolkede og trafikkfarlige 

områdene  
 Ha som mål å bli Miljøfyrtårnsertifisert og drive holdningsskapende arbeid  
 Vurdere om Havbruksfondmidlene bør settes av til et Miljøfond bedrifter kan søke 

tilskudd fra for å redusere klimautslipp  
 Få organisert hyttesøppel på annet vis enn i dag (IRIS Salten)  
 Gjennom SNU arbeide for videreutvikling av bedrifter i vekstnæringer  
 Samferdselstilbud og fiberløsninger må også prioriteres for egne midler  
 Kommunens næringsselskap må bistå i vurdering av muligheter for etablering 

for potensielle etablerere, både hva angår rådgivning og oppstartsmidler  
 Tilstrekkelig attraktive næringsarealer for ulik næring. Både kystnære og ikke-

kystnære arealer bør være disponible. Det bør utvises forsiktighet med å 
kreve reguleringsplaner der det ikke er nødvendig  

 Vurdere etablering av vikarpool 
 

Line Helen Evjen 

Line Helen Evjen trekker frem behovet for forbedret samferdsel innad i kommunen med 
følgende punkter:   

 Forbedret samferdsel som tilgjengeliggjør kultur- og fritidsaktiviteter for alle 
innbyggere   

 Bedre samferdsel kan fremme nye bekjentskaper og følelse av tilhørighet og 
fellesskap på tvers av tettstedene  

 Reiseveien bør ikke kreve mer tid enn aktivitetene barn og voksne skal delta på  
 Bør gå hurtigbåt tur/retur Våg – Inndyr som passer med svømmebassengets 

åpningstider  
 Egen båt som ivaretar innbyggere i alle aldre, med båtruter tilpasset 

aktiviteter, som gjør at barn og voksne kan delta på aktiviteter på Inndyr og 
motsatt  

 Bedre pendlermuligheter innad i kommunen  



  
 
 

 Få egen båt og se på behovene for avganger, klokkeslett og antall. Få på plass 
bussruter som korresponderer med båt, også fra Nygårdsjøen, Kjelling og 
Sørbygda, med særlig tilrettelegging for barn, unge og pendlere   

 Tilrettelagt skolerute med hurtigbåt for elever som pendler Sandhornøy-Inndyr  
 Flere avganger fra/til Horsdal med korresponderende buss  
 Egen bussrute fra Nygårdsjøen, Kjelling, Mevik/Grimstad til Inndyr og Sandhornøy  
 Ta utgangspunkt i gjennomsnittlig inntekt når man setter priser, med mål om at 

barn og ungdom får reise gratis  
 Hovedfokus på egen båt og buss i kommunen  
 Pendlerrute ut av kommunen bør være en egen bolk innen samferdsel som ses 

uavhengig av behovene innad i kommunen  
 

Gildeskål arbeiderparti 

Arbeiderpartiet trekker frem at det er behov for:   
 Ha geografiske områder det satses mest på, Storvikområdet inn i 

prioriteringslisten   
 Attraktive boligtomter (f.eks. med utsikt, større areal, tilgang til båtplass)  
 Økt jobbmuligheter  
 Bruke og annonsere startlån  
 En vert/fadder til å ivareta tilflyttere både praktisk og sosialt  
 Et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for hva som gjør at folk velger å 

bo/ikke bo i Gildeskål  
 Rus- og psykiatritjenesten må dekke behovet som finnes  
 Tilbud innen psykisk helse hos barn og unge må forbedres  
 Trygge rammer for skoleelever for økt trivsel  
 Ivareta tell-tur og fjelltrim  
 Flere turstier tilrettelagt for funksjonsnedsatte  
 Hovedfokus på gode skole- og oppvekstmuligheter for barn og unge  
 Bevare god eldreomsorg  
 Bruke ung-data og folkehelseprofil aktivt for observasjon av trender hvor det 

trengs mer innsats  
 FNs bærekraftsmål som sentral del av samfunnsdelen  
 Rehabilitere og gjenbruke bygg fremfor å rive  
 Politiske saker vurderes fra et bærekraftsperspektiv og økonomiske vurderinger  
 Bevisstgjøre videregåendeelever på jobbtilbud i kommunen  
 Kommunen som arbeidsgiver må sette arbeidsgiverpolitikken i fokus for at 

ildsjeler skal få utvikle seg  
 Årlig publikasjon til folk om bedrifter og jobber  
 Arealforvaltning som ivaretar kommunens målsettinger  
 Noen arealer i strategisk viktige områder bør eies av kommunen  

 

 

Felles kommentar til gjestebud 

Innspillene som kommer frem i gjestebud omhandler boligsosiale forhold, inkludering, 
tjenestetilbud, universell utforming, næringsutvikling, forvaltning og ivaretakelse av 
naturverdier, samferdselstilbud, digital infrastruktur, og er inkludert i samfunnsplanen under 
de ulike fokusområdene. Innspillene bygger opp under kjente utfordringer i Gildeskål, og flere 
av disse samsvarer med, og er kjent for kommunen. Kommunedirektøren mener 
utfordringene som fremstilles gjennom referatene fra gjestebud i stor grad er ivaretatt 
gjennom de fem fokusområdene samfunnsplanen baserer seg på, samt arealstrategi med 
strategier for langsiktig arealutvikling. 



  
 
 

Spørreundersøkelse 

Spørreundersøkelsen til kommuneplanens samfunnsdel ble publisert på kommunens 
hjemmeside og facebookside 09.03.21, og var åpen til og med 11.04.21. Informasjon om 
spørreundersøkelsen ble hengt opp i nærbutikker for å sørge for at alle fikk mulighet til å 
delta. Spørreundersøkelsen var anonym.  
 
Beskrivelse av deltakerne  
Totalt kom det inn 217 besvarelser på spørreundersøkelsen (119 kvinner og 98 menn). De 
fleste som svarte på spørreundersøkelsen, bor og/eller jobber i kommunen. Noen deltakere 
har fritidsbolig og/eller besøker området. Størst andel av de som har svart bor på 
Inndyr/Skaugvoll (81) og i Nordfjorden (41), men de andre tettstedene er også 
representert. Flest personer i aldersgruppen 50-66 har besvart undersøkelsen 
(77), aldersgruppen 35-49 er nest høyest representert. 15 barn mellom 1-16 år har besvart.    
Se grafisk fremstilling fra spørreundersøkelsens avkrysningsspørsmål i vedlegg. Som følge av 
hensyn til anonymitet er det kun disse som vil være tilgjengelig for innsyn.   
 
Hovedtrekk  
På spørsmål om hvilke hverdagstilbud innbyggerne kunne tenke seg var bedre i 
nærmiljøet svarer flest Kollektivtilbud og møteplasser. Samvær med familie, venner og 
bekjente og nærhet til naturen ble vurdert som viktigste faktorer for trivsel. Resultatene fra 
spørreundersøkelsen fokuserer på følgende punkter når det gjelder hva deltakerne opplever 
som bra og hva som kan bli bedre:  

 
Dette er bra:  
 Lite og oversiktlig lokalsamfunn hvor alle kjenner alle  
 Nærhet til sjø og natur  
 Nærhet til Bodø og Ørnes/Glomfjord  
 Inkluderende og trygt samfunn  
Dette kan bli bedre:   
 Utvidet og forbedret kollektivtransport og infrastruktur med mer forutsigbarhet i 

tilbudene  
 Utvikling og forbedring av strømnett, internett, mobilnett og nødnett  
 Utvikling av gang- og sykkelsti  
 Mer forutsigbarhet rundt nedleggelser av kommunale service – og tjenestetilbud 

i fremtiden  
 Mer forutsigbarhet og trygghet i arbeidsplasser   
 Flere møteplasser for alle aldersgrupper  
 Bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne  
 Bedre informasjon knyttet til turstier og kulturelle severdigheter  
 Bedre markedsføring og informasjon av positive aktiviteter samt kommunenes 

positive saker og aktiviteter  
 Forskjønning av uteområde og grønne områder  
 Universelt utformede turstier, også tilgjengelig for mennesker med 

funksjonsnedsettelser  
 Flere ladestasjoner for El-bil, bedre kildesortering og flere søppelkasser 

tilgjengelig i tettstedene.   
 Flere kommunale boliger tilpasset ulike faser i livet  
 Bedre tilretteleggelse av sanitærforhold og avfall/hyttesøppel ved attraktive 

turområder  
 Større fokus på formal kompetanse i skole og barnehage  
 Større vekt på å stille miljøkrav til anbudsrunder for kjøp av varer og tjenester  
 Bedre samarbeid mellom skole og næring  
 Bedre tilbud innen psykisk helse for barn og unge  
 Hensiktsmessig forvaltning av arealer som ivaretar landbruk og kulturlandskap  

 



  
 
 

Kommentar 
Punktene ovenfor er basert på innspill deltakerne formulerte under de spørsmålene hvor det 
var mulig å skrive inn sitt eget svar. For å ivareta deltakernes anonymitet, er disse svarene 
ikke vedlagt. Punktene som står listet opp er valgt ut ifra hvilke innspill som gikk igjen flere 
ganger. Innspillene er i stor grad tatt hensyn til og inkludert i kommuneplanens 
samfunnsdel.   
 

Nasjonale og regionale hensyn 

Nasjonale forventninger 

Hvert fjerde år legger regjeringen frem nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet jf. Plan og bygningsloven § 6-
1:  

For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et 
dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette 
skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking. 

Regjeringen legger i perioden 2019-2023 vekt på fire store utfordringer vi står overfor: 

1. Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
2. Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
3. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
4. Å skape et trygt samfunn for alle 

Planlegging er et av de viktigste verktøy for å håndtere disse utfordringene.  

Norge har sluttet seg til FNs 17 bærekraftsmål, med 169 delmål. Målene skal fungere som en 
felles global retning for land, næringsliv og samfunn, og skal være det politiske hovedsporet 
for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer, blant annet sikre sosial 
rettferdighet og god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Et av 
hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind), hvor 
de mest sårbare menneskene i samfunnet må ivaretas og prioriteres. Regjeringen har 
forpliktet Norge til å følge opp disse målene. Regjeringen forventer at fylkeskommuner og 
kommuner legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. 

De nasjonale målene må forstås i den lokale sammenhengen.  

Bærekraftig utvikling defineres som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov»1.  

Alt vi ikke kan gjøre for alltid, er per definisjon ikke bærekraftig.  

Andre relevante nasjonale plandokumenter: 

 Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og distrikt 
 Meld. St. 5 (2019-2020) Levande lokalsamfunn for fremtiden- Distriktsmeldingen  
 Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet- En kvalitetsreform for eldre 
 NOU 2020 Det handler om Norge- Utredning om konsekvenser av 

demografiutfordringer i distriktene 
 Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) 

Regionale forventninger 

Fylkesplan for Nordland har følgende tematiske innretninger: 
 

1 https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling  

https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling


  
 
 

Hovedsatsingsområder: 

 Livskvalitet, med visjonen «Et aktivt liv og et inkluderende samfunn», og følgende mål: 
1. Alle i Nordland skal ha mulighet til å kunne utvikle sine evner, ferdigheter og 

interesser 
2. Innbyggerne i Nordland skal ha gode levekår 

 Livskraftige lokalsamfunn og regioner, med visjonen «et attraktivt Nordland», og 
følgende mål: 

1. Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner 
2. Nordland skal ha attraktive og funksjonelle lokalsamfunn og regioner 
3. Nordlands befolkning skal ha tilgang til fleksible og robuste utdanningstilbud 

 Verdiskaping og kompetanse, med visjonen «Et nyskapende Nordland», med følgende 
mål: 

1. Økt kompetanse og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 
2. Nordland skal ha tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft 
3. Nordland skal ha et konkurransedyktig, innovativt og bærekraftig arbeids- og 

næringsliv 

I fylkesplanen er det også lagt føringer gjennom arealpolitiske retningslinjer, med følgende 
mål for arealforvaltningen: 

Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for 
næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og 
oppdaterte kommuneplaner. 

Andre relevante regionale plandokumenter: 

 Strategisk plan for jordvern i Nordland 2021-2024 
 Handlingsplan for universell utforming 2018-2021 
 Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter 
 Strategi for stedsutvikling 
 Regional plan for vannregionen Nordland og Jan Mayen 2016-2021 
 Regional plan for landbruk i Nordland 
 Regional plan for klimautfordringene i Nordland 2011-2020 
 Kilder til livskvalitet- Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 
 Kulturstrategi 2018-2021 
 Regional transportplan Nordland 2018-2029 
 Strategi for marin verdiskaping i Nordland 
 Industristrategi for Nordland 
 Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 
 Mineralstrategi for Nord-Norge 
 Bedre læring, Strategiplan 2014-2018 
 FoU-strategi for Nordland 2013-2025 
 Et nyskapende Nordland, Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020 
 Regional strategi for internasjonalisering 
 Nordområdestrategi vedtatt av Nordland fylkesting 2018 

Saltenstrategiene 

«Sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion» er Saltenstrategienes visjon, med mål 
om å skape verdier som bidrar til trivsel og velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en 

https://www.nfk.no/_f/p1/i24f5767a-e164-4d53-a7bc-acbc9195de74/handlingsplan-for-universell-utforming-i-nordland-fylkeskommune-2018-2021.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2008-06-27-742
https://www.nfk.no/_f/p1/i64ce0c6e-f96b-40e4-8510-986c7c8d189a/strategi-for-stedsutvikling-ft-sak-40_2015.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/id3af79e2-3080-4787-a0e3-fcdf2c36934b/regional-plan-for-vannforvaltning-i-vannregion-nordland-og-jan-mayen-2016_2021.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/if28af12f-0361-4487-999a-19db63849cf2/regional-plan-for-landbruket-i-nordland-2018-2030_a4-web.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/i6a01e911-06c7-478b-b820-70f028b11fc2/regional-plan-klimautfordringene-i-nordland-2011-2020.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/i74409bac-a29c-4501-8e27-2f298b48eb49/regional-folkehelseplan-nordland-2018-2025.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/i4b514c4a-9b9b-45c4-ad57-ccbc2a6fe6cf/kulturstrategi_2018-2021.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ic2dc9a88-69c5-4307-9d69-013be811faa2/regional-transportplan-nordland-2018-2029.pdf
https://innsyn.onacos.no/nfk/historisk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2019119834&dokid=1385669&versjon=13&variant=A&
https://www.nfk.no/_f/p1/ib2326c05-c89b-4fc2-82bd-3f97820facf5/industristrategi_for_nordland.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/i05985b67-3203-4372-a423-5b02a9bcc346/strategi-for-reiseliv-og-opplevelsesnaringer-i-nordland-2017-2021.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ia57ac10a-c127-43e4-b993-40cc4daa9882/mineralstrategi-for-nord-norge-pr-30102019.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/i73083725-0811-4965-8036-df8969d215db/bedre-laring-strategiplan-2014-2018.pdf
https://innsyn.onacos.no/nfk/historisk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2012015493&dokid=322631&versjon=5&variant=A&
https://innsyn.onacos.no/nfk/historisk/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017004963&
https://innsyn.onacos.no/nfk/historisk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2012027442&dokid=307883&versjon=1&variant=A&
https://www.nfk.no/_f/p1/ibe21ba1c-60b8-483f-9752-2fc89285d510/nordomradestrategi-vedtatt-av-nordland-fylkesting-februar-2018-1.pdf


  
 
 

attraktiv og konkurransekraftig region i vekst. I perioden 2016-2020 hadde Saltenstrategiene 
delmålene 

1. Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide og drive næring i, og besøke 
2. Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting som gir et mer konkurransedyktig 

næringsliv 
3. Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som et helhetlig servicemarked 

Salten Regionråd er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av Saltenstrategiene i 
samarbeid med kommunene i Salten samt andre viktige samarbeidspartnere. 

 

Hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn 

FNS bærekraftsmål legges til grunn for arbeidet med samfunnsplanen. De fem 
fokusområdene i samfunnsplanen tar sikte på å dekke de fire store utfordringene regjeringen 
i perioden 2019-2023 setter fokus på i Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023. Øvrige nasjonale og regionale planer, strategier og rapporter er lagt 
til grunn for samfunnsplanen i den grad det er relevant, samt i arealstrategien, og vil også bli 
brukt inn mot kommunedelplaner og temaplaner, samt arealplanlegging. 

 

Konklusjon: 

Samfunnsdelen har som hovedmål å sikre en helhetlig planlegging og at kommunen som 
samfunn og organisasjon drar i samme retning. Kommuneplanens samfunnsdel skal danne 
grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen, og gi retningslinjer for hvordan 
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i den daglige virksomheten. 

Kommunedirektøren mener prinsippene i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel tar 
utgangspunkt i kjente utviklingstrekk i kommunen, samt tar høyde for regionale og nasjonale 
føringer på feltet. 

Samfunnsdelen beskriver en tydelig visjon, og bygger på fem fokusområder, med klare 
overordnede mål med tilhørende strategier. De overordnede målene med strategier sikrer en 
rød tråd, og synliggjør hvordan kommunens visjon skal følges opp og nås.  

Kommunedirektøren mener at forslaget til kommuneplanens samfunnsdel gir et riktig bilde av 
de utfordringene som kommunen står overfor i planperioden. Dersom samfunnsdelen skal få 
politisk relevans, og samtidig være et nyttig styringsverktøy, må politiske prioriteringer 
komme tydelig frem i dokumentet. Kommunedirektøren har i utformingen av samfunnsdelen 
hatt fokus på å lage et styringsdokument, som synliggjør de strategiske grepene Gildeskål 
kommune ønsker å gjøre, for å nå en ønsket utvikling. Valg av fokusområder, mål og 
strategier er en konsekvens av styrker og utfordringer som har blitt kartlagt og diskutert. 

Målene i samfunnsplanen skal følges opp i «Handlingsdel av kommuneplanen, budsjett- og 
økonomiplan». Handlingsdelen skal inneholde tiltak og strategier for å nå disse målene.   

Samfunnsdelen omfatter langsiktige føringer rundt arealbruken, og dermed blir 
samfunnsdelen et nyttig verktøy for den langsiktige samfunnsutviklingen, ved at den gir 
tydelige føringer inn mot arealdelen. Med bakgrunn i vurderingene som er gjort anbefaler 
kommunedirektøren at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune 
2020-2032 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 


