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Følgende medlemmer møtte:
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Funksjon
Bjørn Magne Pedersen
Ordfører
Walter Pedersen
Medlem
Kine Helen Oldervik
Medlem
Ola Johan Kaldager
Varaordfører
Petter Jørgen Pedersen
Medlem
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Medlem
Øyvind Aadde
Varamedlem
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Medlem
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Gunnar Vollan
Medlem
Anne Wiik
Medlem
Gunnar T. Skjellvik
Medlem
Silje Nordgård
Medlem
Janette Festvåg
Medlem
Ann Kirsti Knudsen
Varamedlem
Øyvind Mevik
Varamedlem
Ida Karine Heen
Medlem
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H
H
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GL
GL
GL
SV
FRP
FRP
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AP
AP
AP
SP
SP
SP

Vara for

Johanna Kristina Amundsen

Hilde Furuseth Johansen
Thomas Busch Fallmyr

Habilitet ble vurdert for representant Ida Karine Heen (Sp) i sak 14/21 i forhold til
forvaltningsloven § 6e. Ida Karine Heen ble enstemmig erklært inhabil ved behandling av
denne sak. Rolf Hessvik (Sp) møtte som vara og var med på behandling av denne sak.
Habilitet ble vurdert for representant Thrond Gjelseth (Frp) i sak 14/21 i forhold til
forvaltningsloven § 6e. Thrond Gjelseth ble enstemmig erklært inhabil ved behandling av
denne sak. Det var ikke innkalt vara for Gjelseth.
Habilitet ble vurdert for representant Gunnar T. Skjellvik (Ap) i sak 17/21 i forhold til
forvaltningsloven § 6e. Gunnar T. Skjellvik ble enstemmig erklært inhabil ved behandling av
denne sak. Det var ikke innkalt vara for Skjellvik.

Fra administrasjonen møtte:
Kommunedirektør Geir Mikkelsen
Kommunalsjef Teknisk John-Olaf Johansen (delvis)
Kommunalsjef Økonomi og administrasjon Marianne Stranden (delvis)
Kommunalsjef Helse og omsorg Anne Grete Mosti (delvis)
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatene.
Orientering: Folkehelse v/folkehelsekoordinator Vilde Stangeland
Utdeling av erkjentlighetsgaver:
40 år: Marit Kjærnes og Petter Kjærnes. Ikke tilstede: Bjørnar Thoresen
20 år: Alise Strand. Ikke tilstede: Lillian Angelsen, Kathe Seljeseth, Annabell Kroknes,
Ramona Laxå og Vera Sæther
Møteprotokollen er godkjent av Bjørn Magne Pedersen, Ola Kaldager og Silje Nordgård

PS 14/21 Gildeskål vekst -lån til bygg
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Habilitet ble vurdert for representant Ida Karine Heen (Sp) i sak 14/21 i forhold til
forvaltningsloven § 6e. Ida Karine Heen ble enstemmig erklært inhabil ved behandling av
denne sak. Rolf Hessvik (Sp) møtte som vara og var med på behandling av denne sak.
Habilitet ble vurdert for representant Thrond Gjelseth (Frp) i sak 14/21 i forhold til
forvaltningsloven § 6e. Thrond Gjelseth ble enstemmig erklært inhabil ved behandling av
denne sak. Det var ikke innkalt vara for Gjelseth.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Gildeskål kommune fortsetter å betale driftstilskudd til Gildeskål Vekst AS.
Driftstilskuddet skal også dekke renter og avdrag.

2.

Driftsavtalen mellom Gildeskål kommune og Gildeskål Vekst AS endres med en
tilleggsbevilgning, ut over vanlig driftstilskudd, som skal dekke årlige utgifter til
renter og avdrag.

3.

Det legges fram en utredning som skal belyse ulike mulige organisatoriske
endringer eller annen samhandling som kan gjøres for å bedre det faglige tilbudet
for innbyggere som er tjenestemottakere og har tilbud gjennom Gildeskål Veksts
VTA-tilbud, psykisk helse, rusomsorg, NAV og annet.
Før arbeidet med utredningen igangsettes skal de ulike alternativene som skal
belyses vedtas av formannskapet i Gildeskål.

Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Habilitet ble vurdert for representant Ida Karine Heen (Sp) i sak 14/21 i forhold til
forvaltningsloven § 6e. Ida Karine Heen ble enstemmig erklært inhabil ved behandling av
denne sak. Det var ikke innkalt vara for Heen.
Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt 3:
Det legges fram en utredning som skal belyse ulike mulige organisatoriske endringer eller
annen samhandling som kan gjøres for å bedre det faglige tilbudet for innbyggere som er
tjenestemottakere og har tilbud gjennom Gildeskål Veksts VTA-tilbud, psykisk helse,
rusomsorg, NAV og annet.
Før arbeidet med utredningen igangsettes skal de ulike alternativene som skal belyses vedtas
av formannskapet i Gildeskål.
Kommunedirektørens forslag med tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Silje Nordgård
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune fortsetter å betale driftstilskudd til Gildeskål Vekst AS.
Driftstilskuddet skal også dekke renter og avdrag.

2.

Driftsavtalen mellom Gildeskål kommune og Gildeskål Vekst AS endres med en
tilleggsbevilgning, ut over vanlig driftstilskudd, som skal dekke årlige utgifter til
renter og avdrag.

3.

Det legges fram en utredning som skal belyse ulike mulige organisatoriske
endringer eller annen samhandling som kan gjøres for å bedre det faglige tilbudet
for innbyggere som er tjenestemottakere og har tilbud gjennom Gildeskål Veksts
VTA-tilbud, psykisk helse, rusomsorg, NAV og annet.
Før arbeidet med utredningen igangsettes skal de ulike alternativene som skal
belyses vedtas av formannskapet i Gildeskål.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune fortsetter å betale driftstilskudd til Gildeskål Vekst AS.
Driftstilskuddet skal også dekke renter og avdrag.

2.

Driftsavtalen mellom Gildeskål kommune og Gildeskål Vekst AS endres med en
tilleggsbevilgning, ut over vanlig driftstilskudd, som skal dekke årlige utgifter til
renter og avdrag.

PS 15/21 Gildeskål kommunes årsregnskap for 2020
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1. Årsregnskap 2020 for Gildeskål kommune godkjennes.
2. Årsberetning 2020 for Gildeskål kommune godkjennes.
3. Årsmelding 2020 for Teknisk godkjennes.
4. Årsmelding 2020 for Helse og omsorg godkjennes.
5. Årsmelding 2020 for NAV godkjennes.
6. Årsmelding 2020 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
7. Årsmelding 2020 for Fellesadministrasjonen godkjennes.
8. Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon tas til orientering.
9. Gildeskål kommunes investeringsbudsjett 2021 reguleres med følgende prosjekter og
finansiering:
Utgifter Finansiering ubrukte Finansiering ubundet
Prosjekt
eks mva lånemidler
kapitalfond
Omsorgsboliger
1 308 300
1 308 300
PC og digitale verktøy
150 000
150 000
Velferdsteknologi
947 000
947 000
Kai Sørarnøy
517 500
517 500
Elbilladere
339 950
339 950
Utebod inndyr skole
100 000
100 000
Utvikling av opplevelser og attraksjoner
355 152
355 152
Hullaster med utstyr
379 824
379 824
Skilting
81 300
81 300
SUM
4 179 026
3 232 026
947 000

Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Habilitet ble vurdert for representant Ida Karine Heen (Sp) i sak 12/20 i forhold til
kommuneloven § 11-10. Ida Karine Heen ble enstemmig erklært habil ved behandling av
denne sak.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Årsregnskap 2020 for Gildeskål kommune godkjennes.
2. Årsberetning 2020 for Gildeskål kommune godkjennes.
3. Årsmelding 2020 for Teknisk godkjennes.
4. Årsmelding 2020 for Helse og omsorg godkjennes.
5. Årsmelding 2020 for NAV godkjennes.
6. Årsmelding 2020 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
7. Årsmelding 2020 for Fellesadministrasjonen godkjennes.
8. Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon tas til orientering.
9. Gildeskål kommunes investeringsbudsjett 2021 reguleres med følgende prosjekter og
finansiering:
Utgifter Finansiering ubrukte Finansiering ubundet
Prosjekt
eks mva lånemidler
kapitalfond
Omsorgsboliger
1 308 300
1 308 300
PC og digitale verktøy
150 000
150 000
Velferdsteknologi
947 000
947 000
Kai Sørarnøy
517 500
517 500
Elbilladere
339 950
339 950
Utebod inndyr skole
100 000
100 000
Utvikling av opplevelser og attraksjoner
355 152
355 152
Hullaster med utstyr
379 824
379 824
Skilting
81 300
81 300
SUM
4 179 026
3 232 026
947 000

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Årsregnskap 2020 for Gildeskål kommune godkjennes.
2. Årsberetning 2020 for Gildeskål kommune godkjennes.
3. Årsmelding 2020 for Teknisk godkjennes.
4. Årsmelding 2020 for Helse og omsorg godkjennes.
5. Årsmelding 2020 for NAV godkjennes.
6. Årsmelding 2020 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
7. Årsmelding 2020 for Fellesadministrasjonen godkjennes.
8. Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon tas til orientering.
9. Gildeskål kommunes investeringsbudsjett 2021 reguleres med følgende prosjekter og
finansiering:

Utgifter Finansiering ubrukte Finansiering ubundet
Prosjekt
eks mva lånemidler
kapitalfond
Omsorgsboliger
1 308 300
1 308 300
PC og digitale verktøy
150 000
150 000
Velferdsteknologi
947 000
947 000
Kai Sørarnøy
517 500
517 500
Elbilladere
339 950
339 950
Utebod inndyr skole
100 000
100 000
Utvikling av opplevelser og attraksjoner
355 152
355 152
Hullaster med utstyr
379 824
379 824
Skilting
81 300
81 300
SUM
4 179 026
3 232 026
947 000

PS 16/21 Bolystfondet - søknad fra Robert Netskar
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Representant Gunnar T. Skjellvik (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret avslår søknad om støtte fra bolystfondet fra Robert Netskar, med bakgrunn i
at dette ligger utenfor retningslinjene for bolystfondet.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret avslår søknad om støtte fra bolystfondet fra Robert Netskar, med bakgrunn i
at dette ligger utenfor retningslinjene for bolystfondet.
Behandling i Levekårsutvalget - 16.04.2021:
Representant Kine Oldervik (GL) fremmet følgende forslag til vedtak:
Søknaden fra Netskar avslås. Gildeskål kommune henviser til at søker kan ta søknaden til
Sjøfossen Næringsutvikling da dette kan være positivt for bygda.
Forslaget fra Oldervik ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Kine Oldervik
Levekårsutvalgets innstilling:
Søknaden fra Netskar avslås. Gildeskål kommune henviser til at søker kan ta søknaden til
Sjøfossen Næringsutvikling da dette kan være positivt for bygda.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag. Saken legges frem til politisk drøfting.

PS 17/21 Bolystfondet - søknad fra UL Skoglund
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Habilitet ble vurdert for representant Gunnar T. Skjellvik (Ap) i sak 17/21 i forhold til
forvaltningsloven § 6e. Gunnar T. Skjellvik ble enstemmig erklært inhabil ved behandling av
denne sak. Det var ikke innkalt vara for Skjellvik.
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
U.L. Skoglund innvilges kr. 59.600 i støtte for å etablere et grillsted/grillhus. Når prosjektet
er ferdigstilt fremlegges rapport.

Behandling i Levekårsutvalget - 16.04.2021:
Representant Janette Festvåg (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
U.L. Skoglund innvilges kr. 59.600 i støtte for å etablere et grillsted/grillhus. Når prosjektet
er ferdigstilt fremlegges rapport.
Forslaget fra Festvåg ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Kine Oldervik
Levekårsutvalgets innstilling:
U.L. Skoglund innvilges kr. 59.600 i støtte for å etablere et grillsted/grillhus. Når prosjektet
er ferdigstilt fremlegges rapport.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak. Saken legges frem til politisk drøfting.

PS 18/21 Bolystfondet- søknad fra IL Strandkameratene
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
I.L. Strandkameratene innvilges Kr. 49.050 i støtte til opparbeidelse av en petanque-bane.
Når prosjektet er ferdigstilt fremlegges rapport.
Behandling i Levekårsutvalget - 16.04.2021:
Representant Janette Festvåg (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
I.L. Strandkameratene innvilges Kr. 49.050 i støtte til opparbeidelse av en petanque-bane.
Når prosjektet er ferdigstilt fremlegges rapport.

Forslaget fra Festvåg ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Janette Festvåg
Levekårsutvalgets innstilling:
I.L. Strandkameratene innvilges Kr. 49.050 i støtte til opparbeidelse av en petanque-bane.
Når prosjektet er ferdigstilt fremlegges rapport.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak. Saken legges frem til politisk drøfting.

PS 19/21 Søknad om fritak for havnevederlag
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune avslår søknad fra Nordland fylkeskommune om fritak for kaivederlag.
Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Gunnar Vollan
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune avslår søknad fra Nordland fylkeskommune om fritak for kaivederlag.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune avslår søknad fra Nordland fylkeskommune om fritak for kaivederlag.

PS 20/21 Oppsigelse av OPS avtale for Skeineshaugen 36
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune aksepterer oppsigelse av inngåtte OPS avtale for Skeineshaugen 36.

Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Petter Jørgen Pedersen
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune aksepterer oppsigelse av inngåtte OPS avtale for Skeineshaugen 36.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune aksepterer oppsigelse av inngåtte OPS avtale for Skeineshaugen 36.

PS 21/21 Renovering eldreboliger
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Representant Petter Jørgen Pedersen (GL) fremmet, på vegne av GL, H, Frp og SV, følgende
forslag til tillegg:
Det gjøres umiddelbart en henvendelse til minst 3 lokale byggefirma hvor de inviteres til å gi
kommunen et tilbud på følgende:
1. Skifte tak på alle 4 boliger.
2. Renovering av kjøkken og bad der de ikke alt er skiftet.
3. Rullestolramper og nødvendig utvendig vedlikehold.
4. Innkomne tilbud legges frem til behandling i Plan og eiendomsutvalget og Formannskapet.
Formannskapets innstilling med tillegg fra P.J.Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Det bestilles en prinsipiell sak til kommunestyret hvor det tas en beslutning på hvordan
Gildeskål kommune skal forvalte sin bygningsmasse som ikke er i formålsbygg. Utredningen
skal bl.a. se på følgende tema;
- Hvordan skal kommunens boligpolitikk framover være? Dette innebærer bl.a. revidering av
eksisterende boligpolitisk plan, sist vedtatt i 2016.
- Skal noen av eksisterende boliger selges?
- Skal eksisterende boliger som ikke selges forvaltes av kommunen selv eller skal det inngås
avtale med ekstern forvalter, eksempelvis Gildebo eller andre?
- Skal eventuell videre utbygging av boliger skje i egen regi, gjennom samarbeide med
Gildebo eller gjennom OPS (Offentlig Privat Samarbeid)?
- Andre relaterte problemstillinger
Inntil slik sak er behandlet i kommunestyret tas det ingen avgjørelse hva angår eventuell
rehabilitering av eksisterende eldreboliger eller rivning og bygging av nye slike.
Det gjennomføres umiddelbar utskifting av eksisterende punkterte vinduer på samtlige
eldreboliger på Inndyr, samt at annet helt nødvendig mindre vedlikehold utføres uavhengig
av beslutning i den saken som ved dette vedtaket bestilles.
Det gjøres umiddelbart en henvendelse til minst 3 lokale byggefirma hvor de inviteres til å gi
kommunen et tilbud på følgende:
1. Skifte tak på alle 4 boliger.
2. Renovering av kjøkken og bad der de ikke alt er skiftet.
3. Rullestolramper og nødvendig utvendig vedlikehold.
4. Innkomne tilbud legges frem til behandling i Plan og eiendomsutvalget og Formannskapet.

Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Ordfører Bjørn M. Pedersen fremmet innstillingen fra Plan og eiendomsutvalget og
Levekårsutvalget.
Forslaget fra B.M.Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Det bestilles en prinsipiell sak til kommunestyret hvor det tas en beslutning på hvordan
Gildeskål kommune skal forvalte sin bygningsmasse som ikke er i formålsbygg. Utredningen
skal bl.a. se på følgende tema;
- Hvordan skal kommunens boligpolitikk framover være? Dette innebærer bl.a. revidering av
eksisterende boligpolitisk plan, sist vedtatt i 2016.
- Skal noen av eksisterende boliger selges?
- Skal eksisterende boliger som ikke selges forvaltes av kommunen selv eller skal det inngås
avtale med ekstern forvalter, eksempelvis Gildebo eller andre?
- Skal eventuell videre utbygging av boliger skje i egen regi, gjennom samarbeide med
Gildebo eller gjennom OPS (Offentlig Privat Samarbeid)?
- Andre relaterte problemstillinger
Inntil slik sak er behandlet i kommunestyret tas det ingen avgjørelse hva angår eventuell
rehabilitering av eksisterende eldreboliger eller rivning og bygging av nye slike.
Det gjennomføres umiddelbar utskifting av eksisterende punkterte vinduer på samtlige
eldreboliger på Inndyr, samt at annet helt nødvendig mindre vedlikehold utføres uavhengig
av beslutning i den saken som ved dette vedtaket bestilles.

Behandling i Levekårsutvalget - 16.04.2021:
Representant Kine Oldervik (GL) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget vedtar Plan og eiendomsutvalgets innstilling.
Forslaget fra Oldervik ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Det bestilles en prinsipiell sak til kommunestyret hvor det tas en beslutning på hvordan
Gildeskål kommune skal forvalte sin bygningsmasse som ikke er i formålsbygg. Utredningen
skal bl.a. se på følgende tema;
- Hvordan skal kommunens boligpolitikk framover være? Dette innebærer bl.a. revidering av
eksisterende boligpolitisk plan, sist vedtatt i 2016.
- Skal noen av eksisterende boliger selges?
- Skal eksisterende boliger som ikke selges forvaltes av kommunen selv eller skal det inngås
avtale med ekstern forvalter, eksempelvis Gildebo eller andre?
- Skal eventuell videre utbygging av boliger skje i egen regi, gjennom samarbeide med
Gildebo eller gjennom OPS (Offentlig Privat Samarbeid)?
- Andre relaterte problemstillinger
Inntil slik sak er behandlet i kommunestyret tas det ingen avgjørelse hva angår eventuell
rehabilitering av eksisterende eldreboliger eller rivning og bygging av nye slike.
Det gjennomføres umiddelbar utskifting av eksisterende punkterte vinduer på samtlige
eldreboliger på Inndyr, samt at annet helt nødvendig mindre vedlikehold utføres uavhengig
av beslutning i den saken som ved dette vedtaket bestilles.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 15.04.2021:
Representant Walter Pedersen (H), fremmet, på vegne av H, Frp, GL og SV, følgende forslag
til vedtak:
Det bestilles en prinsipiell sak til kommunestyret hvor det tas en beslutning på hvordan
Gildeskål kommune skal forvalte sin bygningsmasse som ikke er i formålsbygg. Utredningen
skal bl.a. se på følgende tema;
- Hvordan skal kommunens boligpolitikk framover være? Dette innebærer bl.a. revidering av
eksisterende boligpolitisk plan, sist vedtatt i 2016.
- Skal noen av eksisterende boliger selges?
- Skal eksisterende boliger som ikke selges forvaltes av kommunen selv eller skal det inngås
avtale med ekstern forvalter, eksempelvis Gildebo eller andre?
- Skal eventuell videre utbygging av boliger skje i egen regi, gjennom samarbeide med
Gildebo eller gjennom OPS (Offentlig Privat Samarbeid)?
- Andre relaterte problemstillinger
Inntil slik sak er behandlet i kommunestyret tas det ingen avgjørelse hva angår eventuell
rehabilitering av eksisterende eldreboliger eller rivning og bygging av nye slike.
Det gjennomføres umiddelbar utskifting av eksisterende punkterte vinduer på samtlige
eldreboliger på Inndyr, samt at annet helt nødvendig mindre vedlikehold utføres uavhengig
av beslutning i den saken som ved dette vedtaket bestilles.
Avstemming:
Kommunedirektørens forslag: 1 stemme (Ap (Antonsen))
Forslag fra W. Pedersen: 6 stemmer (2GL, H, SV, Sp, Ap (Wiik))
Saksordfører: Walter Pedersen
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Det bestilles en prinsipiell sak til kommunestyret hvor det tas en beslutning på hvordan
Gildeskål kommune skal forvalte sin bygningsmasse som ikke er i formålsbygg. Utredningen
skal bl.a. se på følgende tema;
- Hvordan skal kommunens boligpolitikk framover være? Dette innebærer bl.a. revidering av
eksisterende boligpolitisk plan, sist vedtatt i 2016.
- Skal noen av eksisterende boliger selges?
- Skal eksisterende boliger som ikke selges forvaltes av kommunen selv eller skal det inngås
avtale med ekstern forvalter, eksempelvis Gildebo eller andre?
- Skal eventuell videre utbygging av boliger skje i egen regi, gjennom samarbeide med
Gildebo eller gjennom OPS (Offentlig Privat Samarbeid)?
- Andre relaterte problemstillinger
Inntil slik sak er behandlet i kommunestyret tas det ingen avgjørelse hva angår eventuell
rehabilitering av eksisterende eldreboliger eller rivning og bygging av nye slike.
Det gjennomføres umiddelbar utskifting av eksisterende punkterte vinduer på samtlige
eldreboliger på Inndyr, samt at annet helt nødvendig mindre vedlikehold utføres uavhengig
av beslutning i den saken som ved dette vedtaket bestilles.
Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 14.04.2021:
Leder Gunnar T. Skjellvik fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er fornøyd med at eldreboligene nå får en
standardheving.

Rådet vil påpeke at det ikke er lagt fram ei vurdering av klima og miljø aspektet ved bygging
av nytt i forhold til renovering, selv om kommunen har sluttet seg til FN`s bærekraftsmål,
hvor slik vurdering skal gjøres.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er fornøyd med at eldreboligene nå får en
standardheving.
Rådet vil påpeke at det ikke er lagt fram ei vurdering av klima og miljø aspektet ved bygging
av nytt i forhold til renovering, selv om kommunen har sluttet seg til FN`s bærekraftsmål,
hvor slik vurdering skal gjøres.
Behandling i Eldrerådet - 14.04.2021:
Leder Kjell Norum fremmet følgende forslag til vedtak:
Eldrerådet ber plan og eiendomsutvalget snarest komme i gang med vedlikehold av
eldreboligene.
Mye av arbeidet må kunne utføres i kommunal regi.
Forslag fra Norum ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet ber plan og eiendomsutvalget snarest komme i gang med vedlikehold av
eldreboligene.
Mye av arbeidet må kunne utføres i kommunal regi.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Ut fra at kostnadene med rehabilitering og med den usikkerheten som ligger i
dette anbefales det å bygge nytt.
2. Det utlyses en konkurranse på Doffin i sommer slik at investeringskostnad og evt
husleieøkning er klar til å bli innarbeidet i økonomiplanen for 2022.

PS 22/21 Søknad om lånegaranti for ferdigstilling av
prosjekt brannsikring på Gildeskål gamle kirke
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1. Gildeskål kommune garanterer ved selvskyldnergaranti for lån til Gildeskål
kirkelige fellesråd for ferdigstillelse av prosjekt brannsikring på Gildeskål gamle
kirke.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på opptil kr. 3 000 000 med tillegg på 10 %
til enhver tids gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr
3 300 000.
3. Garantibeløpet reduseres i takt med nedbetalingsplan på lånet.
4. Garantien gjelder fra 12. mai 2021 og opphører etter 20 år.
5. Garantien sendes til Statsforvalteren i Nordland for godkjenning.
Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Walter Pedersen
Formannskapets innstilling:
1. Gildeskål kommune garanterer ved selvskyldnergaranti for lån til Gildeskål
kirkelige fellesråd for ferdigstillelse av prosjekt brannsikring på Gildeskål gamle
kirke.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på opptil kr. 3 000 000 med tillegg på 10 %
til enhver tids gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr
3 300 000.
3. Garantibeløpet reduseres i takt med nedbetalingsplan på lånet.
4. Garantien gjelder fra 12. mai 2021 og opphører etter 20 år.
5. Garantien sendes til Statsforvalteren i Nordland for godkjenning.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune garanterer ved selvskyldnergaranti for lån til Gildeskål
kirkelige fellesråd for ferdigstillelse av prosjekt brannsikring på Gildeskål gamle
kirke.

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på opptil kr. 3 000 000 med tillegg på 10 %
til enhver tids gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr
3 300 000.
3. Garantibeløpet reduseres i takt med nedbetalingsplan på lånet.
4. Garantien gjelder fra 12. mai 2021 og opphører etter 20 år.
5. Garantien sendes til Statsforvalteren i Nordland for godkjenning.

PS 23/21 Storvik skole
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet, på vegne av Ap og Sp, følgende forslag til vedtak:
For å få kunnskap om lokal interesse for å sikre aktivitet i Storvik skole inviteres det
umiddelbart til møte mellom Gildeskål kommune, Storvikbukta lokalutvalg, ungdomslaget og
næringsinteressenter i Gildeskål.
Målet for Gildeskål kommune er at nedlagte Storvik skole skal være et bygg som gagner
lokalsamfunnet, i tillegg til å sikre fortsatt drift av barnehagen. I etterkant av møtet med
lokale interessenter tas det en politisk beslutning om hvorvidt bygningsmassen skal avhendes
eller beholdes.
Avstemming:
Formannskapets innstilling: 10 stemmer (3H, 2 Frp, 4GL, SV)
Forslag fra Nordgård: 7 stemmer (4 Ap, 3Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune vil etter man har oppfylt forutsetningene i kommunestyrets vedtak
116/20, legge bygget ut for salg i det åpne markedet. Gildeskål kommune vil etter utlysning
sammenfatte og legge frem tilbudene og sin vurdering for endelig beslutning i
kommunestyret.

Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til våren 2021 i påvente av en forbedret koronatilstand slik at det kan
gjennomføres fysisk møte mellom kommunen og Lokalutvalget, ungdomslaget og andre
næringsinteressenter i bygda Storvik. Deretter tas det en politisk beslutning om hvorvidt
bygningsmassen skal avhendes eller beholdes.
Avstemming:
Kommunedirektørens forslag: 3 stemmer (H, GL, Frp)
Forslag fra Nordgård: 2 stemmer (Ap, Sp)
Saksordfører: Petter Jørgen Pedersen

Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune vil etter man har oppfylt forutsetningene i kommunestyrets vedtak
116/20, legge bygget ut for salg i det åpne markedet. Gildeskål kommune vil etter utlysning
sammenfatte og legge frem tilbudene og sin vurdering for endelig beslutning i
kommunestyret.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune vil etter man har oppfylt forutsetningene i kommunestyrets vedtak
116/20, legge bygget ut for salg i det åpne markedet. Gildeskål kommune vil etter utlysning
sammenfatte og legge frem tilbudene og sin vurdering for endelig beslutning i
kommunestyret.

PS 24/21 Ungdomsrådet 2020/2021 - søknad om fritak
og valg av nytt medlem
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Forslaget fra Kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Med hjemmel i kommuneloven § 7-9, annet ledd innvilges David Myrvang fritak
fra verv som fast representant i Ungdomsrådet.

2.

Ingrid Margrete Iversen velges som fast representant for resten av perioden.

Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Formannskapet behandlet ikke saken og sender den til kommunestyret uten innstilling.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Med hjemmel i kommuneloven § 7-9, annet ledd innvilges David Myrvang fritak
fra verv som fast representant i Ungdomsrådet.

2.

Ingrid Margrete Iversen velges som fast representant for resten av perioden.

PS 25/21 Revisjon av planbehov i Gildeskål kommunens
planstrategi for perioden 2020-2023
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Oppdatert liste over reguleringsplaner som skal utarbeide/revideres i planperioden 20202023 vedtas med følgende endringer i forhold til kommunedirektørens forslag;
- Ny reguleringsplan «Gang- og sykkelvei Mårnes – Sandhornøy skole» gjennomføres som
tidligere planlagt med oppstart i 2021
- Ny reguleringsplan «Kråkneshaugen, Sandhornøy» gjennomføres som tidligere planlagt
med oppstart i 2021
- Revidering av «Øya» gjennomføres med oppstart i 2021
- Revidering av «Skeineshaugen» gjennomføres med oppstart i 2021
For å ha kapasitet og kompetanse til å gjennomføre dette reguleringsarbeidet budsjetteres
det opp finansiering av konsulenthjelp til disse prosjektene, dels ved søknad om tilskudd fra
Nordland fylkeskommune (trafikksikkerhetstiltak til gang- og sykkelveier) og dels ved egne
midler. Finansiering tas ved førstkommende budsjettregulering.
Strategisk næringsplan tas ut av planstrategi og revideres igjennom prosess hvor styret i SNU
utarbeider forslag som kommer til påfølgende kommunal behandling.
Endringene oppdateres i dokumentet «Kommunal planstrategi for Gildeskål kommune 20202023 og planprogram for samfunnsdelen».
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 15.04.2021:
Representant Walter Pedersen (H) fremmet, på vegne av H,FRP,GL og SV, følgende forslag til
endringer:
Oppdatert liste over reguleringsplaner som skal utarbeide/revideres i planperioden 20202023 vedtas med følgende endringer i forhold til kommunedirektørens forslag;
- Ny reguleringsplan «Gang- og sykkelvei Mårnes – Sandhornøy skole» gjennomføres som
tidligere planlagt med oppstart i 2021
- Ny reguleringsplan «Kråkneshaugen, Sandhornøy» gjennomføres som tidligere planlagt
med oppstart i 2021
- Revidering av «Øya» gjennomføres med oppstart i 2021
- Revidering av «Skeineshaugen» gjennomføres med oppstart i 2021
For å ha kapasitet og kompetanse til å gjennomføre dette reguleringsarbeidet budsjetteres
det opp finansiering av konsulenthjelp til disse prosjektene, dels ved søknad om tilskudd fra
Nordland fylkeskommune (trafikksikkerhetstiltak til gang- og sykkelveier) og dels ved egne
midler. Finansiering tas ved førstkommende budsjettregulering.
Strategisk næringsplan tas ut av planstrategi og revideres igjennom prosess hvor styret i SNU
utarbeider forslag som kommer til påfølgende kommunal behandling.
Endringene oppdateres i dokumentet «Kommunal planstrategi for Gildeskål kommune 20202023 og planprogram for samfunnsdelen».

Forslag fra W. Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Walter Pedersen
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Oppdatert liste over reguleringsplaner som skal utarbeide/revideres i planperioden 20202023 vedtas med følgende endringer i forhold til kommunedirektørens forslag;
- Ny reguleringsplan «Gang- og sykkelvei Mårnes – Sandhornøy skole» gjennomføres som
tidligere planlagt med oppstart i 2021
- Ny reguleringsplan «Kråkneshaugen, Sandhornøy» gjennomføres som tidligere planlagt
med oppstart i 2021
- Revidering av «Øya» gjennomføres med oppstart i 2021
- Revidering av «Skeineshaugen» gjennomføres med oppstart i 2021
For å ha kapasitet og kompetanse til å gjennomføre dette reguleringsarbeidet budsjetteres
det opp finansiering av konsulenthjelp til disse prosjektene, dels ved søknad om tilskudd fra
Nordland fylkeskommune (trafikksikkerhetstiltak til gang- og sykkelveier) og dels ved egne
midler. Finansiering tas ved førstkommende budsjettregulering.
Strategisk næringsplan tas ut av planstrategi og revideres igjennom prosess hvor styret i SNU
utarbeider forslag som kommer til påfølgende kommunal behandling.
Endringene oppdateres i dokumentet «Kommunal planstrategi for Gildeskål kommune 20202023 og planprogram for samfunnsdelen».
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oppdatert liste over reguleringsplaner som skal utarbeides/revideres i planperioden 20202023 vedtas.
Strategisk næringsplan tas ut av planstrategien.
Endringene oppdateres i dokumentet «Kommunal planstrategi for Gildeskål kommune 20202023 og planprogram for samfunnsdelen».

PS 26/21 Polar Spot AS, Kjøpstad - søknad om
skjenkebevilling for restaurant, kafe og bar
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
I h.h. til Alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 samt Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, gis det skjenkebevilling med følgende
spesifikasjoner:
1. Tidsrom
Fra vedtaksdato – til 30.09.2024. Jfr. Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024.
2. Bevillingshaver
Polar Spot AS v/Vaidas Plauska. Org.nr.921967888.
3. Skjenkestyrer
Vaidas Plauska, f. 04.11.1987, Mo i Rana.
4. Stedfortreder
Odeta Raziekaite, f. 18.03.1994, Bodø.

5. Bevertningssted
6. Omfang
7. Type virksomhet
8. Aldersgrense
9. Skjenkeareal
10.Bevillingsgebyr

Polar spot AS. I lokaler til tidligere Fjordbua på Kjøpstad.
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 inne og ute på terrasse.
Restaurant, kafe og bar.
Settes ikke. På kvelder med bar er det 18 års aldersgrense.
Innendørs areal 45 m2 og utvendig terrasse 240m2. Se tegning.
Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen, jfr.
alkoholforskriften kapittel 6. For 2021 utgjør gebyret minimum
5.400,-.
Oppgave for faktisk omsetning i året før og forventet omsetning i
inneværende år skal sendes Gildeskål kommune innen 1. april hvert
år. Omsetningsoppgaven skal ha vedlagt omsetningsoppgaver fra
leverandører.
På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål kommune
etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i
alkoholforskriften § 6-2. (Alkoholforskriften § 6-3, annet avsnitt).

Behandling i Levekårsutvalget - 16.04.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Thrond Gjelseth
Levekårsutvalgets innstilling:
I h.h. til Alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 samt Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, gis det skjenkebevilling med følgende
spesifikasjoner:
1. Tidsrom
Fra vedtaksdato – til 30.09.2024. Jfr. Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024.
2. Bevillingshaver
Polar Spot AS v/Vaidas Plauska. Org.nr.921967888.
3. Skjenkestyrer
Vaidas Plauska, f. 04.11.1987, Mo i Rana.
4. Stedfortreder
Odeta Raziekaite, f. 18.03.1994, Bodø.
5. Bevertningssted
Polar spot AS. I lokaler til tidligere Fjordbua på Kjøpstad.
6. Omfang
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 inne og ute på terrasse.
7. Type virksomhet
Restaurant, kafe og bar.
8. Aldersgrense
Settes ikke. På kvelder med bar er det 18 års aldersgrense.
9. Skjenkeareal
Innendørs areal 45 m2 og utvendig terrasse 240m2. Se tegning.
10.Bevillingsgebyr
Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen, jfr.
alkoholforskriften kapittel 6. For 2021 utgjør gebyret minimum
5.400,-.
Oppgave for faktisk omsetning i året før og forventet omsetning i
inneværende år skal sendes Gildeskål kommune innen 1. april hvert
år. Omsetningsoppgaven skal ha vedlagt omsetningsoppgaver fra
leverandører.
På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål kommune
etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i
alkoholforskriften § 6-2. (Alkoholforskriften § 6-3, annet avsnitt).
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
I h.h. til Alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 samt Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, gis det skjenkebevilling med følgende
spesifikasjoner:

1. Tidsrom
2. Bevillingshaver
3. Skjenkestyrer
4. Stedfortreder
5. Bevertningssted
6. Omfang
7. Type virksomhet
8. Aldersgrense
9. Skjenkeareal
10.Bevillingsgebyr

Fra vedtaksdato – til 30.09.2024. Jfr. Ruspolitisk plan med
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024.
Polar Spot AS v/Vaidas Plauska. Org.nr.921967888.
Vaidas Plauska, f. 04.11.1987, Mo i Rana.
Odeta Raziekaite, f. 18.03.1994, Bodø.
Polar spot AS. I lokaler til tidligere Fjordbua på Kjøpstad.
Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 inne og ute på terrasse.
Restaurant, kafe og bar.
Settes ikke. På kvelder med bar er det 18 års aldersgrense.
Innendørs areal 45 m2 og utvendig terrasse 240m2. Se tegning.
Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen, jfr.
alkoholforskriften kapittel 6. For 2021 utgjør gebyret minimum
5.400,-.
Oppgave for faktisk omsetning i året før og forventet omsetning i
inneværende år skal sendes Gildeskål kommune innen 1. april hvert
år. Omsetningsoppgaven skal ha vedlagt omsetningsoppgaver fra
leverandører.
På grunnlag av faktisk omsetning foretar Gildeskål kommune
etterberegning og etteroppgjør etter satsene oppgitt i
alkoholforskriften § 6-2. (Alkoholforskriften § 6-3, annet avsnitt).

PS 27/21 Medlemskap i Norges Nasjonalparkkommuner
Behandling i Kommunestyret - 12.05.2021:
Representant Hege Thomesen (GL) fremmet følgende forslag til pkt 3:
Til å representere kommunen i styremøter og på årsmøter velges Kenneth Norum.
Representant Thrond Gjelseth (Frp) fremmet følgende forslag til pkt 3:
Som vararepresentant velges Petter Jørgen Pedersen.
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende tillegg til pkt 3:
Sjøfossen næringsutvikling velges som representant for næringslivet.
Formannskapets innstilling med tillegg fra Thomesen, Gjelseth og B.M.Pedersen ble
enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Gildeskål kommune søker medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner (NPK).

2.

Kostnadene for medlemskapet dekkes innenfor HA4`s rammer.

3.

Til å representere kommunen i styremøter og på årsmøter velges Kenneth Norum.
Som vararepresentant velges Petter Jørgen Pedersen.
Sjøfossen næringsutvikling velges som representant for næringslivet.

Behandling i Formannskapet - 28.04.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ida K. Heen
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune søker medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner (NPK).

2.

Kostnadene for medlemskapet dekkes innenfor HA4`s rammer.

3.

Til å representere kommunen i styremøter og på årsmøter velges følgende:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune søker medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner (NPK).

2.

Kostnadene for medlemskapet dekkes innenfor HA4`s rammer.

3.

Til å representere kommunen i styremøter og på årsmøter velges følgende:

