Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2019/1095
Vivian Birkeland

Saksgang

Møtedato

Ungdomsrådet
Råd for likestilling av funksjonshemmede
Eldrerådet
Plan og eiendomsutvalget
Levekårsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

17.02.2020
14.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
19.02.2020
27.02.2020
03.04.2020

Kunnskapsgrunnlag- utviklingstrekk og utfordringer

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Kunnskapsgrunnlaget vedtas og legges til grunn for all planlegging i Gildeskål
kommune.

2.

Kunnskapsgrunnlaget oppdateres årlig og legges frem til behandling i
kommunestyrets junimøte hvert år.

Vedlegg
1

Kunnskapsgrunnlag 2020

Bakgrunn for saken:
For å kunne utarbeide kommunens planstrategi, og videre samfunnsdel og arealdel, skal det
ut ifra kommunens plansystem først utarbeides et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget
er en fremstilling av dagens situasjon i kommunen, med utviklingstrekk og utfordringer.
Kartleggingen peker mot fremtidige behov i kommunen, og skal legge til rette for en bedre,
mer systematisk og behovsstyrt planlegging, med formålet å klargjøre hvilke planoppgaver
kommunen bør prioritere, både kortsiktig og langsiktig. En samlet beskrivelse av kommunens
utviklingstrekk og utfordringer i ett dokument fremfor flere enkeltstående skal i tillegg sikre
en mer helhetlig planlegging.
21.09.2016 ble kommunens første kunnskapsgrunnlag vedtatt, som et resultat av at
Gildeskål kommune tok i bruk et nytt plansystem, som vist under.

Gildeskål kommunes plansystem (Utviklingskompetanse AS).

Vurdering
Dokumentet består av statistikk og fakta, og flere steder mer utfyllende tekst for å beskrive
status. Dokumentet fremstiller målrettet informasjon om dagens status, og ikke mer data enn
nødvendig, dermed vil ikke innholdet være uttømmende.
Tidligere kunnskapsgrunnlag baserte seg på oppbyggingen av kommuneplanens samfunnsdel.
Det er i nåværende kunnskapsgrunnlag tatt utgangspunkt i den samme oppbygningen, men
med følgende tema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Befolkning, bosetting og boliger
Folkehelse, oppvekst, kultur og levekår
Bærekraft, klima og miljø
Verdiskaping og næringsutvikling
Transport og samferdsel
Overordnet arealregnskap
Kommuneorganisasjonen- økonomi, strategisk kompetanseplanlegging og drift

På slutten av hvert kapittel er det utarbeidet en SWOT-analyse. Dette er en strategisk
analyse for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i kommunens
organisasjon. De fire bokstavene «SWOT» representerer Strengths (styrker), Weaknesses
(svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). Analysen er et godt
utgangspunkt for å ta beslutninger, samt et verktøy for å identifisere områder for forbedring.
SWOT-analysen deles inn i interne og eksterne faktorer, de interne faktorene innebærer
styrkene og svakhetene internt i organisasjonen, og de eksterne faktorene innebærer
mulighetene og truslene av det eksterne/omgivelsene. Tidligere kunnskapsgrunnlag har
presentert en oversikt over områder administrasjonen mente var viktig å fokusere på i videre
arbeid. Denne oversikten er nå erstattet med SWOT-analyser. Politikk er den virksomhet som
innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og
anvendt. Med dette kunnskapsgrunnlaget kan man gå inn i SWOT-analysene og bruke disse i
arbeidet med å utvikle mål og prioriteringer (politikk).

Prosess
Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet gjennom samarbeid mellom kommunens etater, hvor
hver etat har bidratt fra sitt ansvarsområde, og videre gjennom arbeidsmøter og
gjennomgang i rådmannens ledergruppe. Arbeidet startet i juni 2019, og har vært en
omfattende prosess med betydelige bidrag fra hele organisasjonen for å skaffe så oppdatert
og riktig informasjon som mulig. Dataene i kunnskapsgrunnlaget er basert på offentlig
statistikk og undersøkelser, kombinert med egen kunnskap i organisasjonen.
Rådmannen mener at et oppdatert kunnskapsgrunnlag gir det beste grunnlag for å velge
tiltak som skal utvikle kommunen i den retning kommunestyret ønsker. Det er rådmannens
intensjon å oppdatere kunnskapsgrunnlaget hvert år, og legge det frem i kommunestyrets
junimøte. Med et oppdatert kunnskapsgrunnlag vil kommunestyret ha de beste forutsetninger
for faktabaserte beslutninger på kort og lang sikt.

Konklusjon:
Rådmannen forslår kunnskapsgrunnlaget vedtatt. Kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for
videre samfunnsplanlegging i kommunen.

