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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.

Bakgrunn for saken:
Gildeskål kommune tilbyr pr dags dato ingen ordning som fremmer tilflyttingslysten til
kommunen, bortsett fra muligheten for å låne penger gjennom Husbanken for finansiering av
bolig (startlån).

Vurdering:

For å stimulere tilflyttingslysten til Gildeskål kommune ser rådmannen på en ordning som kan
være med på øke interessen for at folk bosetter seg og etterhvert bygger eller kjøper hus i
kommunen. Ordningen er tenkt å gjelde tilflyttere til kommunen som går inn i ordinært
yrkesaktivt arbeid i Gildeskål. Tilskuddet gjelder ikke tilflyttere som får sitt livsopphold dekket
gjennom annen offentlig stønad.
Generelt vil tiltak for bosettingsstimulering gi uttrykk for at vi ønsker tilflyttere velkommen.
Det er svært interessant å få nye innbyggere til kommunen som bidrar med arbeidskraft og
økte kommunale inntekter. Tiltaket blir med dette som en investering å regne, som bidrag til
fremtidig inntektservervelse.

Ordningen som vurderes er:


Tilskudd på kr 10 000 pr person i en husstand.

Foreslåtte kriterier for å få tilskudd:


Mottatt bekreftelse på adresseendring/flytting på alle søkere i husstanden gjennom
melding fra folkeregisteret.



Personer som planlegger boligbygging kan få tilskuddet utbetalt når kontrakten om
bygging er underskrevet.



Tilskuddet utbetales under den forutsetning at mottakeren bor i kommunen i minst 3
år. Flytter mottakeren ut av kommunen tilbakebetales 1/3 av tilskuddet for hvert av de
resterende år.



Før utbetaling må søknadsskjema være underskrevet av søker og levert til Gildeskål
kommune.

Tilskudd som dette må finansieres over driftsbudsjettet. Omfanget er usikkert, da vi ikke med
sikkerhet kan si hvor mange som flytter til kommunen i løpet av et år.
Nye innbyggere betyr økte skatteinntekter og økt rammetilskudd. I følge KS prognosemodell
vil kommunen i et treårs perspektiv i gjennomsnitt få ca kr 150 000 i rammetilskudd pr
person.
Rådmannen stiller seg i utgangspunktet positiv til å gjennomføre tiltak for å fremme
tilflyttingslysten til kommunen. Men slik situasjonen er nå, jfr. tertialrapport 2/2015 om
finansforvaltning og ordinær virksomhet, ser rådmannen ikke at det er rom for å gjennomføre

et tiltak som dette på nåværende tidspunkt. Rådmannen anbefaler at det ses nærmere på en
eventuell innarbeidelse av tiltaket i budsjettet for 2016.
Dersom tiltaket innarbeides i budsjett 2016, delegeres rådmannen myndighet til å utforme
nærmere retningslinjer og søknadsskjema. Rådmannen delegeres også myndighet til å
avgjøre søknader.

Konklusjon:
Rådmannen mener at bosettingsstimulering i Gildeskål kommune er et nyttig og
vekstskapende tiltak.
Administrasjonen vil søke å innarbeide tiltaket i budsjettet for 2016.
Rådmannen delegeres myndighet til å utarbeide retningslinjer, søknadsskjema og avgjøre
søknader.

