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PS 45/15 Tertialrapport 2/2015 Gildeskål Eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune tar tertialrapporten for Gildeskål Eiendom KF til orientering.
Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Gildeskål kommune tar tertialrapporten for Gildeskål Eiendom KF til orientering.

PS 46/15 Organisering av eiendomsforvaltningen i Gildeskål
kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Gildeskål Eiendom KF oppløses pr 31.12.15.
Foretakets forpliktelser og verdier overføres i sin helhet til Gildeskål kommune.
Overføring av medarbeidere skjer etter reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.
Eiendomsforvaltningen integreres i den kommunale virksomheten «Plan, eiendom og
utvikling.
5. Planutvalget endrer navn til «Plan og eiendomsutvalg».
6. Det rapporteres jevnlig på eiendomsforvaltning til politisk nivå.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 01.10.2015:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
1.
2.
3.
4.

Gildeskål Eiendom KF oppløses pr 31.12.15.
Foretakets forpliktelser og verdier overføres i sin helhet til Gildeskål kommune.
Overføring av medarbeidere skjer etter reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.
Eiendomsforvaltningen integreres i den kommunale virksomheten «Plan, eiendom og
utvikling.
5. Planutvalget endrer navn til «Plan og eiendomsutvalg».
6. Det rapporteres jevnlig på eiendomsforvaltning til politisk nivå.
Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.
2.
3.
4.

Gildeskål Eiendom KF oppløses pr 31.12.15.
Foretakets forpliktelser og verdier overføres i sin helhet til Gildeskål kommune.
Overføring av medarbeidere skjer etter reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.
Eiendomsforvaltningen integreres i den kommunale virksomheten «Plan, eiendom og
utvikling.
5. Planutvalget endrer navn til «Plan og eiendomsutvalg».
6. Det rapporteres jevnlig på eiendomsforvaltning til politisk nivå.

PS 47/15 Tertialrapport 2/2015 pr. virksomhetsområde
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapport 2/2015 om likviditetsforvaltning og gjeldsforvaltning tas til orientering.
Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Tertialrapport 2/2015 om likviditetsforvaltning og gjeldsforvaltning tas til orientering.

PS 48/15 Tertialrapport 2/2015 Finansforvaltning
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapport 2/2015 ordinær virksomhet tas til orientering.
2. Budsjett for HA 6 økes med kr. 200 000. Dette finansieres ved økte brukerbetalinger.
3. Budsjett for HA 8 økes med kr. 3 535 950. Dette finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
4. Budsjett for HA 2 reduseres med kr 325 000. Dette reduserer bruk av disposisjonsfond.
5. Frem mot årsslutt søkes estimert underskudd redusert i størst mulig grad.
6. Ved behov disponeres premieavviksfond med kr 3 649 099.
7. Finansieringsform næringsutvikling dreies fra disposisjonsfond til konsesjonsavgiftsfond
der det er mulig.
Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1. Tertialrapport 2/2015 ordinær virksomhet tas til orientering.
2. Budsjett for HA 6 økes med kr. 200 000. Dette finansieres ved økte brukerbetalinger.
3. Budsjett for HA 8 økes med kr. 3 535 950. Dette finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
4. Budsjett for HA 2 reduseres med kr 325 000. Dette reduserer bruk av disposisjonsfond.
5. Frem mot årsslutt søkes estimert underskudd redusert i størst mulig grad.
6. Ved behov disponeres premieavviksfond med kr 3 649 099.
7. Finansieringsform næringsutvikling dreies fra disposisjonsfond til konsesjonsavgiftsfond
der det er mulig.

PS 49/15 Bosettingsstimulering i Gildeskål kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune stiller seg positiv til å gjennomføre et tiltak som fremmer
tilflyttingslysten til kommunen.
2. Administrasjonen skal søke å innarbeide tiltaket som presenteres i denne sak i
budsjettet for 2016.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å utarbeide retningslinjer, søknadsskjema og
avgjøre søknader.
Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1. Gildeskål kommune stiller seg positiv til å gjennomføre et tiltak som fremmer
tilflyttingslysten til kommunen.
2. Administrasjonen skal søke å innarbeide tiltaket som presenteres i denne sak i
budsjettet for 2016.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å utarbeide retningslinjer, søknadsskjema og
avgjøre søknader.

PS 50/15 Utvikling av attraksjoner og opplevelser,
investeringsprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommunestyre vedtar å igangsette følgende investeringsprogram for utvikling av
attraksjoner og opplevelser i kommunen:

Gildeskål kirkested
Elias Blix-tunet
Kystfortet på Nordarnøy
Láhko nasjonalpark
Ertenvåg informasjonspunkt
Skilting av kulturminner
Turstier
Utstyrssentral
Turkart
Informasjonstavler
Flaggprosjekt Tøa
Prosjektledelse
Reserve, 10%
SUM:

Sum kostnader Finansieres av prosjektet
250 000
250 000
490 000
215 000
330 000
280 000
40 000
20 000
360 000
80 000
225 000
225 000
170 000
170 000
142 200
117 200
150 000
23 000
158 000
158 000
146 300
73 150
607 000
607 000
306 850
306 850
3 375 350
2 525 200

Annen finansiering
275 000
50 000
20 000
280 000
25 000
127 000
73 150

850 150

2. 2.525.200 kr bevilges til investeringsprogrammet og finansieres fra ubundet

kapitalfond. Pengene settes av på et nytt bundet investeringsfond «Utvikling av
attraksjoner og opplevelser», og evt. ubrukte penger ved prosjektets avslutning skal
tilbakeføres til ubundet kapitalfond.
3. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet og har fullmakt til å gjøre endringer som ikke
bryter med intensjonene og samlet ramme for prosjektet. Prinsipielle endringer skal behandles
av kommunestyret.
4. Tiltak for utvikling av Gildeskål kirkested og Den glømda staden / The Nord Land legges fram
som egne saker.

Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1. Gildeskål kommunestyre vedtar å igangsette følgende investeringsprogram for utvikling av
attraksjoner og opplevelser i kommunen:

Gildeskål kirkested
Elias Blix-tunet
Kystfortet på Nordarnøy
Láhko nasjonalpark
Ertenvåg informasjonspunkt
Skilting av kulturminner
Turstier
Utstyrssentral
Turkart
Informasjonstavler
Flaggprosjekt Tøa
Prosjektledelse
Reserve, 10%
SUM:

Sum kostnader Finansieres av prosjektet
250 000
250 000
490 000
215 000
330 000
280 000
40 000
20 000
360 000
80 000
225 000
225 000
170 000
170 000
142 200
117 200
150 000
23 000
158 000
158 000
146 300
73 150
607 000
607 000
306 850
306 850
3 375 350
2 525 200

Annen finansiering
275 000
50 000
20 000
280 000
25 000
127 000
73 150

850 150

2. 2.525.200 kr bevilges til investeringsprogrammet og finansieres fra ubundet kapitalfond.
Pengene settes av på et nytt bundet investeringsfond «Utvikling av attraksjoner og
opplevelser», og evt. ubrukte penger ved prosjektets avslutning skal tilbakeføres til ubundet
kapitalfond.
3. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet og har fullmakt til å gjøre endringer som ikke
bryter med intensjonene og samlet ramme for prosjektet. Prinsipielle endringer skal behandles
av kommunestyret.
4. Tiltak for utvikling av Gildeskål kirkested og Den glømda staden / The Nord Land legges fram
som egne saker.

PS 51/15 Folkehelse og friskliv i Gildeskål kommune organisering og forankring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Folkehelsearbeid er alle kommunale lederes ansvar, uavhengig av organisasjonsmessig
plassering.
2. Organisering og forankring av det systematisk løpende folkehelse- og frisklivsarbeidet
iverksettes slik det skisseres i denne sak.
3. Den videre organisering av frisklivsarbeidet fremmes i egen sak i løpet av 2016.
4. Det opprettes en ny fast 100 % stilling som folkehelse-/ frisklivskoordinator f.o.m.
01.01.16. Stillingen fordeles med 50 % på folkehelse og 50 % på friskliv. Stillingen
innarbeides i budsjett for 2016.
5. Folkehelselovens krav om utarbeidelse av oversiktsdokument over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer ferdigstilles innen 31.01.16.
6. Gildeskål kommune inngår samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland
fylkeskommune f.o.m. 01.01.16.
Behandling i Levekårsutvalget - 17.09.2015:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets vedtak:
1. Folkehelsearbeid er alle kommunale lederes ansvar, uavhengig av organisasjonsmessig
plassering.
2. Organisering og forankring av det systematisk løpende folkehelse- og frisklivsarbeidet
iverksettes slik det skisseres i denne sak.
3. Den videre organisering av frisklivsarbeidet fremmes i egen sak i løpet av 2016.
4. Det opprettes en ny fast 100 % stilling som folkehelse-/ frisklivskoordinator f.o.m.
01.01.16. Stillingen fordeles med 50 % på folkehelse og 50 % på friskliv. Stillingen
innarbeides i budsjett for 2016.
5. Folkehelselovens krav om utarbeidelse av oversiktsdokument over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer ferdigstilles innen 31.01.16.
6. Gildeskål kommune inngår samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland
fylkeskommune f.o.m. 01.01.16.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 01.10.2015:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
1. Folkehelsearbeid er alle kommunale lederes ansvar, uavhengig av organisasjonsmessig
plassering.
2. Organisering og forankring av det systematisk løpende folkehelse- og frisklivsarbeidet
iverksettes slik det skisseres i denne sak.
3. Den videre organisering av frisklivsarbeidet fremmes i egen sak i løpet av 2016.
4. Det opprettes en ny fast 100 % stilling som folkehelse-/ frisklivskoordinator f.o.m.
01.01.16. Stillingen fordeles med 50 % på folkehelse og 50 % på friskliv. Stillingen
innarbeides i budsjett for 2016.
5. Folkehelselovens krav om utarbeidelse av oversiktsdokument over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer ferdigstilles innen 31.01.16.

6. Gildeskål kommune inngår samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland
fylkeskommune f.o.m. 01.01.16.
Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1. Folkehelsearbeid er alle kommunale lederes ansvar, uavhengig av organisasjonsmessig
plassering.
2. Organisering og forankring av det systematisk løpende folkehelse- og frisklivsarbeidet
iverksettes slik det skisseres i denne sak.
3. Den videre organisering av frisklivsarbeidet fremmes i egen sak i løpet av 2016.
4. Det opprettes en ny fast 100 % stilling som folkehelse-/ frisklivskoordinator f.o.m.
01.01.16. Stillingen fordeles med 50 % på folkehelse og 50 % på friskliv. Stillingen
innarbeides i budsjett for 2016.
5. Folkehelselovens krav om utarbeidelse av oversiktsdokument over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer ferdigstilles innen 31.01.16.
6. Gildeskål kommune inngår samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland
fylkeskommune f.o.m. 01.01.16.

PS 52/15 Stiftelse av investeringsselskapet Gildeskål Invest AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune oppretter et eget investeringsselskap Gildeskål Invest AS i tråd med
vedlagte vedtekter og stiftelsesdokument.
Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Omforent forslag til endring i vedtektenes § 5, 2. avsnitt:
«Daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling» erstattes med «opposisjonsleder i Gildeskål
kommunestyre».
Rådmannens forslag med endring ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Gildeskål kommune oppretter et eget investeringsselskap Gildeskål Invest AS i tråd med
vedlagte vedtekter og stiftelsesdokument.
Vedtektenes § 5:
Styret velges av generalforsamlingen og styret skal ha 3-5 medlemmer etter
generalforsamlingens nærmere beslutning. Det skal tilstrebes en god kjønnsmessig fordeling i
styret. Styreleder skal til enhver tid være kommunens ordfører.
Øvrige faste styremedlemmer skal være kommunens rådmann, opposisjonsleder i Gildeskål
kommunestyre, samt en representant fra næringslivet i Gildeskål, som utnevnes av Gildeskål
Næringsforum.

PS 53/15 Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre
brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet"
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune sender slik høringsuttalelse:
Gildeskål kommune ser positivt på en del av de forslag til tiltak/endringer som
Ekspertutvalget foreslår i sin rapport, men er skeptisk til å sentralisere NAV-kontor slik at det
ikke er kontor i alle kommuner. Mange av forslagene er imidlertid gode og vil gi NAV-kontoret
bedre muligheter til å løse de mest sentrale oppgavene for en forsterket arbeidsretting,
samtidig som at det må sikres riktig ytelse til de som trenger det.
Gildeskål kommune mener at mindre NAV-kontor må sikre en forsvarlig bemanning og tilgang
til større fagmiljøer med god kompetanse på de forskjellige fagområder og samtidig settes i
stand til å gi god veiledning og oppfølging av bruker der bruker er bosatt. NAV Gildeskål ser
det vanskelig å gi en god oppfølging av den enkelte bruker dersom det ikke er et lokalt NAVkontor i kommunen. Sentralisering av oppgavene er lite forenelig med tett oppfølging av
bruker og gode dialogmøter med lege og arbeidsgiver, samt tettere arbeidsgiverkontakt i
forhold til markedsarbeid.
Elektroniske løsninger gir etterhvert mulighet for å begrense åpningstiden i NAV- kontoret,
men kan ikke erstatte veiledning og tett oppfølging av den enkelte bruker. I forbindelse med
at det vurderes å overføre ansvaret for VTA (varig tilrettelagt arbeid) til kommunene, må
dette forutsette øremerkede midler som gir skjermet virksomhet og kommunene forutsigbare
og varige økonomiske rammer.
Behandling i Formannskapet - 01.10.2015:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Gildeskål kommune ser positivt på en del av de forslag til tiltak/endringer som
Ekspertutvalget foreslår i sin rapport, men er skeptisk til å sentralisere NAV-kontor slik at det
ikke er kontor i alle kommuner. Mange av forslagene er imidlertid gode og vil gi NAV-kontoret
bedre muligheter til å løse de mest sentrale oppgavene for en forsterket arbeidsretting,
samtidig som at det må sikres riktig ytelse til de som trenger det.
Gildeskål kommune mener at mindre NAV-kontor må sikre en forsvarlig bemanning og tilgang
til større fagmiljøer med god kompetanse på de forskjellige fagområder og samtidig settes i
stand til å gi god veiledning og oppfølging av bruker der bruker er bosatt. NAV Gildeskål ser
det vanskelig å gi en god oppfølging av den enkelte bruker dersom det ikke er et lokalt NAVkontor i kommunen. Sentralisering av oppgavene er lite forenelig med tett oppfølging av
bruker og gode dialogmøter med lege og arbeidsgiver, samt tettere arbeidsgiverkontakt i
forhold til markedsarbeid.
Elektroniske løsninger gir etterhvert mulighet for å begrense åpningstiden i NAV- kontoret,
men kan ikke erstatte veiledning og tett oppfølging av den enkelte bruker. I forbindelse med
at det vurderes å overføre ansvaret for VTA (varig tilrettelagt arbeid) til kommunene, må
dette forutsette øremerkede midler som gir skjermet virksomhet og kommunene forutsigbare
og varige økonomiske rammer.

